
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5488 

 
 

Arrest nr. 1/2014 
van 16 januari 2014 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging (de artikelen 2 en 3) van de 
wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de verwijdering van vreemdelingen] 
en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten », ingesteld door de vzw «  Association pour le droit des 
Etrangers » en anderen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 oktober 2012, is beroep tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging (de artikelen 2 en 3) van de wet van 15 maart 2012 « tot wijziging 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging [en de verwijdering van vreemdelingen] en de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten » (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012, tweede editie) ingesteld door de vzw « Association 
pour le droit des Etrangers », met zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22, de 
vzw « Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », met zetel te 
1050 Brussel, Visvijverstraat 80-82, de vzw « Liga voor Mensenrechten », met zetel te 
9000 Gent, De Smetstraat 75, de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », met zetel te 
1000 Brussel, Kogelstraat 22, de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », met zetel te 
1030 Brussel, Gaucheretstraat 164, en Nazifa Mustafa en Daniel Vasic, verblijvende in het 
opvangcentrum van het Rode Kruis te 4920 Remouchamps, Sedoz 6. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 8 oktober 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 29 oktober 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd 
mondeling ter terechtzitting hun standpunt uiteen te zetten over de eventuele weerslag op 
huidig beroep, van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II », 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013, p. 55776. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr C. Verbrouck loco Mr. G. Ladrière, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. N. Schynts, tevens loco Mr. D. Matray en Mr. C. Piront, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De eerste tot de vijfde verzoekende partij zijn allemaal vzw’s waarvan het maatschappelijk doel 
onder meer de verdediging is van de rechten van vreemdelingen en vluchtelingen of hun opvang, of nog de 
verdediging van de fundamentele rechten. Zij zetten uiteen dat de bepalingen die zij aanvechten, rechtstreeks 
verband houden met hun maatschappelijke doelen. 
 
 De zesde en de zevende verzoekende partij zijn natuurlijke personen die onderdaan zijn van een « veilig 
land van herkomst » in de zin van de bestreden bepalingen, omdat zij Roma zijn, afkomstig uit Servië. Zij 
hebben in België asiel aangevraagd en waren, op het ogenblik dat zij het beroep instelden, verwikkeld in een 
annulatieprocedure tegen de beslissing tot weigering van inoverwegingneming van hun aanvraag, voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij zetten uiteen dat het op grond van de bestreden wet is dat hun een beroep 
met volle rechtsmacht voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ontzegd. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de beroepen niet. 
 
 
 Ten aanzien van het enige middel 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een enig middel af uit de schending, door de artikelen 2 en 3 van de 
wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten » (hierna : de wet van 15 maart 2012), van de 
artikelen 10, 11, 13, 23 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 1, 3 en 33 
van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, met de artikelen 3, 6 en 13 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 1, 18 en 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (hierna : het Handvest), met de artikelen 23 en 39 van de 
richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de 
lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna : de Procedurerichtlijn), met de 
artikelen 13, 14 en 15 van de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, met de artikelen 3, 6 en 33 van de wet van 
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, 
en met het algemene beginsel van het recht op toegang tot een rechter. 
 
 A.2.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de asielzoekers die afkomstig zijn uit een land dat als 
veilig wordt beschouwd, de mogelijkheid wordt ontzegd om de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen (hierna : de CGVS) waarbij hun asiel of subsidiaire bescherming wordt 
geweigerd, te betwisten in het kader van een beroep met volle rechtsmacht voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de RVV), omdat het enige beroep dat voor hen openstaat, een 
annulatieberoep is, waarover de RVV bovendien moet beslissen binnen een tot twee maanden ingekorte termijn. 
Zij doen gelden dat het enige beroep dat openstaat voor de asielzoekers afkomstig uit een land dat als veilig 
wordt beschouwd, derhalve een beroep is dat van rechtswege niet schorsend is en dat voorziet in een beoordeling 
in rechte - en niet in feite - op het ogenblik dat de beslissing tot weigering van bescherming is genomen, en niet 
op het ogenblik dat de rechtsinstantie zich uitspreekt, en dat de toegankelijkheid tot dat beroep bovendien 
aanzienlijk wordt belemmerd door de toename van het aantal beroepen die moeten worden ingesteld, de uiterst 
korte termijnen en het verlies van materiële hulp. 
 
 A.3.  De Ministerraad werpt een exceptie op van gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van het enige middel. 
Hij doet in de eerste plaats gelden dat de verzoekende partijen niet uiteenzetten in welk opzicht de artikelen 1, 3 
en 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen zouden zijn 
geschonden. Hij doet in de tweede plaats gelden dat artikel 191 van de Grondwet slechts dienstig kan worden 
aangevoerd indien de aangevoerde discriminatie betrekking heeft op Belgen en vreemdelingen, wat niet het 
geval is. Hij doet tenslotte gelden dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet van 
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toepassing is op het asielcontentieux. Hij besluit eruit dat het middel onontvankelijk is in zoverre het de 
schending van de voormelde bepalingen aanvoert. 
 
 
 Wat het eerste onderdeel van het enige middel betreft 
 
 A.4.1.  In het eerste onderdeel van het enige middel doen de verzoekende partijen gelden dat asielzoekers 
een daadwerkelijk rechtsmiddel moeten genieten in de zin van de in het middel beoogde bepalingen, alsook dat 
dit rechtsmiddel schorsend moet zijn en de rechter moet toelaten er met volle rechtsmacht over te oordelen. Zij 
doen eveneens gelden dat gedurende het onderzoek van dat rechtsmiddel, de asielzoekers recht moeten hebben 
op het behoud van opvang, zodat zij een menswaardig leven kunnen leiden en uit materieel oogpunt in staat zijn 
om hun verdediging voor te bereiden. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat, op grond van een gecombineerde lezing van de 
artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, een beroep, om daadwerkelijk te zijn, 
moet voldoen aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden : het moet van rechtswege schorsend zijn, het moet 
een volledig onderzoek ex nunc van de aangevoerde grieven mogelijk maken en het moet in de praktijk 
toegankelijk zijn. Zij doen gelden dat te dezen, het beroep dat openstaat voor de asielzoekers afkomstig uit een 
als veilig beschouwd land, geen enkele van die procedurele waarborgen biedt. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en artikel 39 van de Procedurerichtlijn bovendien vereisen dat voor asielzoekers een 
daadwerkelijk rechtsmiddel openstaat tegen de beslissing die inzake hun asielverzoek is genomen, en dat dit 
rechtsmiddel een grondig onderzoek toelaat van de grieven die zijn afgeleid uit de schending van het Handvest. 
Zij zetten uiteen dat te dezen aan die vereisten niet is voldaan, omdat het beroep bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid - het enige dat schorsend is - slechts openstaat met betrekking tot de maatregel van 
verwijdering of terugleiding waarvan de asielzoeker het voorwerp uitmaakt, en dat, in het kader van dat beroep, 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn onderzoek beperkt tot de grieven die zijn afgeleid uit de 
schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad is van mening dat de keuze van de wetgever om een annulatieberoep toe te staan 
tegen een beslissing tot weigering van inoverwegingneming van een asielaanvraag die is genomen met 
toepassing van artikel 57/6/1 van de voormelde wet van 15 december 1980, in overeenstemming is met zowel de 
Procedurerichtlijn als de andere terzake geldende internationale bepalingen. Hij onderstreept dat de Europese 
wetgever uitdrukkelijk zijn wil te kennen heeft gegeven om aan de lidstaten de zorg over te laten om te bepalen 
welk daadwerkelijk rechtsmiddel de asielzoekers moest worden geboden, naar gelang van het bestaande 
bestuurlijk en gerechtelijk systeem. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat, met toepassing van artikel 30 van de Procedurerichtlijn en 
artikel 9 van de wet van 19 januari 2012, de classificatie van een Staat van herkomst als « veilig » land afhangt 
van de vaststelling dat de fundamentele rechten, met inbegrip van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, door die Staat in acht worden genomen. Hij preciseert dat het vermoeden van ontstentenis 
van een risico van vervolging of ernstige schade in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 
15 december 1980 weerlegbaar is, zodat artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 geenszins impliceert 
dat de asielaanvraag van een asielzoeker die afkomstig is uit een zogenoemd « veilig » land, automatisch 
ongegrond zou worden verklaard. Hij voegt eraan toe dat de asielzoeker de mogelijkheid heeft om het 
vermoeden van veiligheid van zijn land van herkomst te weerleggen, wat zijn persoonlijke situatie betreft. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad doet gelden dat, indien de asielzoeker die afkomstig is uit een zogenoemd 
« veilig » land duidelijk aantoont dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico 
van ernstige schade bestaat, de CGVS zich over zijn aanvraag zal uitspreken, en voor de RVV een beroep tot 
hervorming kan worden ingesteld tegen de beslissing van de CGVS. Hij oordeelt dat dit beroep de waarborgen 
biedt van een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. Hij zet uiteen dat, indien dat risico niet duidelijk blijkt uit de verklaringen van de asielzoeker, het 
vermoeden volgens hetwelk zijn land van herkomst veilig is daarentegen overeind blijft, wat noodzakelijkerwijs 
impliceert dat het risico van onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens als onbestaande wordt beschouwd wegens gebrek aan 
bewijsvoering in die zin door de asielzoeker. 
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 A.5.4.  De Ministerraad is van oordeel dat het annulatieberoep dat openstaat tegen de beslissing tot 
niet-inoverwegingneming van de asielaanvraag op grond van artikel 57/6/1, de waarborgen biedt van een 
daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij 
geeft aan dat uit de rechtspraak van de RVV volgt dat een intern beroep tegen een overbrenging van een 
asielzoeker daadwerkelijk is wanneer het schorsend is, voldoende procedurele waarborgen biedt en een 
aangepast toezicht op de inachtneming van de bij het Verdrag beschermde rechten toelaat. Hij herinnert eraan, 
wat de schorsende werking van het beroep betreft, dat iedere uitgeprocedeerde asielzoeker een standstill-effect 
van vijf dagen geniet dat hem in staat moet stellen bij de RVV een beroep tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid in te stellen, en dat dit beroep automatisch een schorsende werking heeft krachtens de 
artikelen 39/82 en 39/85 van de wet van 15 december 1980. Hij preciseert in dat verband dat de RVV van 
oordeel is dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die wordt ingesteld binnen de 
beroepstermijn die openstaat tegen een imminente verwijderingsmaatregel, de betwiste maatregel van 
rechtswege schorst tot de datum van uitspraak van het arrest. 
 
 A.5.5.  Wat de omvang van het onderzoek door de RVV betreft, doet de Ministerraad gelden dat die 
systematisch en op methodische wijze onderzoekt of de verzoekende partij in het verzoekschrift een 
verdedigbare grief aanvoert die is afgeleid uit een schending van één van de rechten die bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens zijn gewaarborgd. 
 
 A.5.6.  De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen zich vergissen wanneer zij beweren dat 
het annulatieberoep waarin de bestreden bepalingen voorzien, geen volledig onderzoek ex nunc van de grieven 
van de asielzoeker zou mogelijk maken. Hij doet gelden dat de uit een zogenoemd « veilig » land afkomstige 
asielzoeker aan wie een beslissing tot niet-inoverwegingneming van zijn aanvraag is betekend, eventuele nieuwe 
elementen die zich na die beslissing hebben voorgedaan, kan doen gelden door een nieuwe asielaanvraag in te 
dienen. Hij voegt eraan toe dat de RVV, wanneer hij zich bij uiterst dringende noodzakelijkheid uitspreekt, 
overgaat tot een onafhankelijk en uiterst nauwkeurig onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan er 
redenen zijn om aan te nemen dat er een risico is van een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en hij niet systematisch de nieuwe elementen die in het kader 
van het annulatieberoep voor de eerste keer worden aangevoerd, verwerpt. 
 
 A.5.7.  Wat betreft de grief van de verzoekende partijen die is afgeleid uit de praktische ontoegankelijkheid 
tot het beroep, onderstreept de Ministerraad dat de complexiteit die verbonden is aan het grote aantal beroepen 
die voor de asielzoeker openstaan, niet wordt aangetoond, en dat de combinatie van een annulatieberoep, dat 
eventueel gepaard gaat met een beroep tot schorsing, en van een beroep tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid kenmerkend is voor talrijke beslissingen die worden genomen op grond van de wet van 
15 december 1980, zonder dat die combinatie ooit als te complex is beschouwd om een daadwerkelijk 
rechtsmiddel te waarborgen. Hij onderstreept overigens dat het verlies van materiële hulp gedurende de 
annulatieprocedure geen gevolg is van de bestreden bepalingen, maar van de toepassing van de wet van 
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers, zodat dat onderdeel van het middel niet ontvankelijk is. 
 
 A.5.8.  De Ministerraad is van mening dat, noch artikel 39 van de Procedurerichtlijn, noch de interpretatie 
die eraan wordt gegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie, de lidstaten ertoe verplicht een beroep 
met volle rechtsmacht in te voeren waarvan het instellen van rechtswege schorsend zou moeten zijn. Hij merkt 
overigens op dat andere lidstaten voor kortere termijnen hebben geopteerd bij de omzetting van de 
Procedurerichtlijn, zodat de termijnen waarvoor de Belgische wetgever heeft gekozen, geen belemmering 
vormen voor de uitoefening van een daadwerkelijk beroep. 
 
 A.5.9.  De Ministerraad oordeelt dat de interpretatie die de verzoekende partijen geven aan artikel 47 van 
het Handvest verkeerd is in zoverre de essentie van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, waarin 
die bepaling voorziet, niet verschilt van die van hetzelfde recht dat is geformuleerd bij artikel 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij onderstreept dat het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, 
in het Belgische recht, de referentienorm vormt waarvan de criteria worden onderzocht in het kader van de 
beoordeling van asielaanvragen, en dat het Belgische bestuurlijk en gerechtelijk systeem in een voldoende 
controle voorziet van de toepassing en de inachtneming van de criteria van het Verdrag door de asielinstanties. 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen antwoorden in eerste instantie dat de door de Ministerraad vermelde 
waarborgen die verbonden zouden zijn aan de erkenning van een land als zijnde « veilig », niet volkomen 
verzekerd zijn. Zij verwijzen naar het koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot uitvoering van artikel 57/6/1, vierde 
lid, van de wet van 15 december 1980, en vermelden talrijke bezwaren daartegen, wat volgens hen aantoont dat, 
aan de basis, het proces dat een versnelde procedure, een weerlegging van het vermoeden, ingekorte termijnen en 
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beperkte rechtsmiddelen impliceert, reeds gebrekkig is. Betreffende het feit dat het vermoeden weerlegbaar is en 
dat elke aanvraag afzonderlijk en grondig wordt onderzocht, oordelen zij dat de afwijkende procedure voor 
onderzoek van de aanvragen van onderdanen van « veilige » landen door de CGVS noodzakelijkerwijs een 
oppervlakkiger onderzoek impliceert dan in het kader van de gewone procedure. De verzoekende partijen 
betwisten de bewering van de Ministerraad volgens welke de asielzoeker de waarborg heeft van een beroep met 
volle rechtsmacht in geval van weerlegging van het vermoeden. Zij onderstrepen dat de Ministerraad in dat 
verband erkent dat de procedure op grond van artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 wel degelijk een 
filterprocedure is. Zij besluiten eruit dat de procedurele context die aan het annulatieberoep voorafgaat, reeds 
heel onzeker is en dat de waarborgen die voor de asielzoeker zijn vastgelegd, bedrieglijk zijn. 
 
 A.6.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de Ministerraad, in zijn antwoord, de uitgebreide 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreffende het recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel wanneer er een verdedigbare grief, afgeleid uit artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, wordt aangevoerd, naast zich neerlegt. Zij herinneren eraan dat het Europees Hof het daadwerkelijk 
rechtsmiddel in die context in die zin definieert dat het een automatische schorsing van de in het geding zijnde 
maatregel veronderstelt, alsook een volledig onderzoek ex nunc van de verdedigbare grieven. 
 
 A.6.3.  Wat betreft het ontbreken van een van rechtswege schorsende werking van het beroep, doen zij 
gelden dat de wetgever uitgaat van de hypothese dat geen enkele asielzoeker die afkomstig is uit een veilig land 
het risico loopt te worden vervolgd in geval van uitwijzing naar zijn land, wat leidt tot de overweging dat het 
vermoeden van veiligheid in het voordeel van dat land, onweerlegbaar is. Zij onderstrepen dat precies dat 
vermoeden is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in het arrest M.M.S. tegen 
België en Griekenland van 21 januari 2011. Zij voegen eraan toe dat de praktijk van de CGVS en van de RVV 
aantoont dat de vluchtelingenstatus is toegekend aan meerdere asielzoekers afkomstig uit landen die voorkomen 
op de lijst van veilige landen die is opgesteld bij het voormelde koninklijk besluit van 26 mei 2012. Zij 
preciseren dat het arrest Singh tegen België van 2 oktober 2012 van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens noopt tot nuancering van de rechtspraak van de RVV volgens welke het annulatieberoep daadwerkelijk is 
omdat het kan worden aangevuld met een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen het bevel om het 
grondgebied te verlaten, dat aan de asielzoeker zal worden afgeleverd nadat de RVV de door de CGVS genomen 
beslissing tot niet-inoverwegingneming van de asielaanvraag zal hebben onderzocht. Zij voegen eraan toe, 
betreffende dat beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, dat de schorsende werking ervan 
afhangt van verschillende voorwaarden, waaronder het feit dat men de uiterst dringende noodzakelijkheid kan 
aantonen, wat in de praktijk slechts wordt aanvaard wanneer de verzoeker wordt gevangengehouden met het oog 
op zijn uitzetting. 
 
 A.6.4.  Wat het volledige onderzoek ex nunc van de aanvraag betreft, wijzen de verzoekende partijen erop 
dat de Ministerraad erkent dat asielzoekers die niet de gelegenheid hebben gehad om nieuwe elementen aan te 
voeren tijdens hun annulatieberoep, dat kunnen doen door een nieuwe asielaanvraag in te dienen, wat geheel en 
al ingaat tegen het doel van versnelling en verbetering van de asielprocedure. Zij onderstrepen overigens dat de 
wettigheidstoetsing, naast het feit dat zij ex tunc wordt verricht, noodgedwongen impliceert dat het onderzoek 
van de feitelijke elementen dat bij die gelegenheid wordt verricht, beperkt is tot een evenredigheidstoetsing en 
tot klaarblijkelijke beoordelingsfouten, doordat de RVV, in het kader van het onderzoek van het annulatieberoep, 
geen aanvullende onderzoeksdaden kan stellen. Zij preciseren ten slotte dat in het merendeel van de rechtspraak 
van de RVV wordt geweigerd dat nieuwe elementen die in het kader van een annulatieberoep worden 
opgeworpen, in aanmerking worden genomen. 
 
 A.6.5.  Wat de praktische toegankelijkheid van de beroepen betreft, doen de verzoekende partijen gelden 
dat niet kan worden betwist dat, om een schorsende werking en een volledig onderzoek van zijn beroep te 
verkrijgen, de asielzoeker mogelijk tot drie verschillende beroepen moet instellen, wat duidelijk complexer is 
dan wanneer hij zich had kunnen beperken tot slechts één schorsende procedure van rechtswege en met volle 
rechtsmacht. 
 
 Betreffende de kritiek van de verzoekende partijen op het verlies van materiële hulp tijdens het onderzoek 
van het beroep, preciseren zij dat zij niet de opvangwet beogen, maar wel de bestreden bepalingen die, door de 
asielzoekers die afkomstig zijn uit de zogenoemde « veilige » landen uit te sluiten van de procedure met volle 
rechtsmacht, hun eveneens het behoud van de hulp ontzeggen, wat hen in een moeilijke materiële situatie plaatst 
om hun beroep in te stellen en voort te zetten. 
 



 7 

 A.6.6.  Wat artikel 39 van de Procedurerichtlijn betreft, merken de verzoekende partijen op dat het de 
verplichting oplegt om in een daadwerkelijk rechtsmiddel te voorzien tegen elke beslissing betreffende de 
asielprocedure terwijl, zelfs indien zou worden geoordeeld dat het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
een daadwerkelijk beroep is, dan nog zou moeten worden vastgesteld dat het slechts openstaat tegen de 
verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, en niet tegen de beslissing tot niet-inoverwegingneming van de 
asielaanvraag. Zij onderstrepen dat het daadwerkelijk rechtsmiddel waarvan sprake is in die bepaling, dezelfde 
vereisten omvat als die welke blijken uit artikel 47 van het Handvest en, bijgevolg, ten minste dezelfde vereisten 
als die welke zijn vervat in artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij preciseren ten 
slotte dat het annulatieberoep dat openstaat tegen de beslissing tot niet-inoverwegingneming niet toelaat de 
voorbereidende akten van de bestreden beslissing te onderzoeken, meer bepaald het plaatsen van het land van 
herkomst op de lijst van veilige landen, wat eveneens strijdig is met artikel 39 van de Procedurerichtlijn. 
 
 Betreffende artikel 47 van het Handvest onderstrepen de verzoekende partijen dat, in de veronderstelling 
dat het annulatieberoep een uiterst nauwkeurig onderzoek van de grieven toelaat, dan nog moet worden 
vastgesteld dat dit onderzoek beperkt is tot de grieven die zijn afgeleid uit de schending van artikel 3 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat niet alle grieven omvat die kunnen worden afgeleid uit de 
schending van het recht op asiel. Zij besluiten eruit dat het risico bestaat dat bepaalde grieven die verbonden zijn 
aan het recht op asiel dat is toegekend bij artikel 18 van het Handvest, niet worden onderzocht voordat de 
asielzoeker wordt uitgezet, wat een schending vormt van artikel 47 van het Handvest. Zij voegen eraan toe dat 
artikel 47 van het Handvest minstens de waarborgen van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens bevat, maar dat het daarnaast een eigen essentie heeft en het recht op een daadwerkelijk beroep 
vastlegt tegen een schending van alle bij het Handvest vastgelegde rechten. Zij besluiten dat die bepaling wordt 
geschonden omdat een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts mogelijk is tegen een 
verwijderingsmaatregel en omdat, ter gelegenheid van dat beroep, alleen de grieven die zijn afgeleid uit artikel 3 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens worden onderzocht, en niet de grieven die uit het 
Handvest zijn afgeleid. 
 
 
 Wat het tweede onderdeel van het enige middel betreft 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat, zelfs indien zou worden geoordeeld dat het 
annulatieberoep, inzake asiel, een daadwerkelijk beroep is, nog zou moeten worden vastgesteld dat het verschil 
in behandeling tussen de asielzoekers afkomstig uit zogenoemde veilige landen en de andere asielzoekers 
onevenredig is. Zij voegen eraan toe dat de bestreden wet op twee manieren discriminerend is doordat zij, voor 
het overige, de asielzoekers afkomstig uit zogenoemde veilige landen en de Europese asielzoekers op eenzelfde 
manier behandelt. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het ontzeggen aan de betrokken asielzoekers van een 
beroep met volle rechtsmacht geen pertinente maatregel vormt om de procedures te versnellen of het oneigenlijk 
gebruik ervan te bestrijden. Zij oordelen overigens dat er geen redelijk verband bestaat tussen de gekozen 
maatregel en het beoogde doel. Zij onderstrepen dat, indien de Europese wetgever het mogelijk heeft gemaakt 
een verschil te maken tussen de asielzoekers afkomstig uit veilige landen en de anderen, hij uitsluitend tot doel 
had het de lidstaten mogelijk te maken om in versnelde procedures te voorzien, dat wil zeggen identieke 
procedures waarvan echter de termijnen zouden worden ingekort. Zij benadrukken het feit dat te dezen, de 
procedures niet gelijkwaardig zijn. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partijen verwijten de wetgever eenzelfde behandeling toe te passen op twee 
categorieën van asielzoekers die fundamenteel verschillen, namelijk de asielzoekers afkomstig uit zogenoemde 
veilige landen en de Europese asielzoekers. Zij doen gelden dat de lidstaten van de Europese Unie geacht 
worden aanzienlijke waarborgen te bieden inzake veiligheid en inachtneming van de grondrechten, die een 
voorwaarde zijn voor hun toetreding tot en blijvend lidmaatschap van de Unie. Zij voegen eraan toe dat er voor 
de Europese onderdanen eveneens een vangnet is op het vlak van inachtneming van de grondrechten op het 
niveau van de Europese Unie. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad doet gelden dat de asielzoekers afkomstig uit zogenoemde veilige landen en de 
asielzoekers afkomstig uit andere landen zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden omdat, voor de 
eerstgenoemden, een voorafgaand onderzoek van de situatie van het land van herkomst is verricht en heeft 
aangetoond dat er geen sprake is van vervolging of ernstige schendingen terwijl, voor de laatstgenoemden, zulk 
een onderzoek ofwel niet is verricht, ofwel niet tot een soortgelijke vaststelling heeft kunnen leiden. 
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 In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat het verschil in behandeling tussen de asielzoekers 
afkomstig uit een zogenoemd veilig land en de andere asielzoekers op het objectieve criterium van het land van 
herkomst berust en gerechtvaardigd is door een legitiem doel van snelheid en doeltreffendheid van de 
asielprocedure. Hij voegt eraan toe dat de maatregel, namelijk de invoering van een annulatieberoep gekoppeld 
aan een tot twee maanden ingekorte termijn, pertinent is om dat doel te bereiken. Wat de evenredigheid betreft, 
doet hij gelden dat de aard van de op grond van artikel 57/6/1 genomen beslissing van de CGVS, namelijk de 
gewone vaststelling van het onvermogen van de asielzoeker om het vermoeden afgeleid uit de classificatie van 
zijn land van herkomst als veilig land te weerleggen, slechts noodzaakt tot een gewone wettigheidstoetsing, zoals 
die wordt uitgeoefend in het kader van het annulatieberoep. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad doet gelden dat de situatie van de onderdanen van de Europese Unie niet dermate 
verschilt van die van de onderdanen van de zogenoemde veilige landen, dat zij een afstemming van de juridische 
regeling die van toepassing is op het door de laatstgenoemden ingestelde beroep op die van de door de 
eerstgenoemden ingestelde beroepen zou verhinderen. De Ministerraad herinnert aan de waarborgen die de 
classificatie van derde landen als veilige landen omringen, en onderstreept overigens dat de verzoekende partijen 
uitgaan van het verkeerde postulaat volgens hetwelk de lidstaten van de Europese Unie meer waarborgen zouden 
bieden voor de inachtneming van de grondrechten dan die zogenoemde veilige landen. Hij voegt in dat verband 
eraan toe dat, in beide situaties, het vermoeden van inachtneming van de grondrechten in die landen weerlegbaar 
is. Hij besluit eruit dat de situaties vergelijkbaar zijn en dat de wetgever bijgevolg gegronde redenen had om ze 
op identieke wijze te behandelen. 
 
 A.9.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat alle asielzoekers zich in een vergelijkbare situatie bevinden 
in zoverre zij allen naar internationale bescherming streven. Zij wijzen bovendien erop dat het criterium van 
onderscheid, namelijk het feit afkomstig te zijn uit een veilig land, uitermate vaag is omdat de lijsten van veilige 
landen van herkomst die door andere Europese Staten werden opgesteld, aanzienlijk verschillen van de door 
België vastgestelde lijst. Zij blijven bij hun argument dat het annulatieberoep geen pertinent en evenredig middel 
zou zijn om het doel van inkorting van de procedure en ontmoediging van misbruik te bereiken, en merken in dat 
verband op dat de Ministerraad niet aantoont dat de annulatieprocedure sneller zou zijn dan de procedure met 
volle rechtsmacht, noch dat zij adequater zou zijn om misbruik te verhinderen. Zij merken verder nog op dat in 
de praktijk, de verkorte termijn van twee maanden niet wordt nageleefd, zodat die termijn op zich niet voldoende 
is om tot een versnelling van de procedure te leiden. Zij merken ten slotte op dat er reeds versnelde procedures 
bestaan in het kader van de procedure met volle rechtsmacht, zodat de wetgever zijn doel had kunnen bereiken 
met andere middelen, die de rechten van de asielzoekers meer eerbiedigen. 
 
 A.9.2.  Wat betreft de identieke behandeling van de asielzoekers afkomstig uit een veilig land en de 
asielzoekers afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie, merken de verzoekende partijen op dat, in 
tegenstelling tot de eerstgenoemden, de laatstgenoemden een recht van vrij verkeer binnen de Unie genieten, 
zodat de gevolgen, voor hen, van een eventuele uitzetting helemaal niet dezelfde zijn als voor de onderdanen van 
een derde land. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de volledige of gedeeltelijke vernietiging van 

de wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten » (hierna : de wet van 15 maart 2012). 
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 Uit het verzoekschrift blijkt dat het onderwerp van het beroep is beperkt tot de artikelen 2 

en 3 van de bestreden wet. 

 

 B.1.2.  Artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden ‘ de in artikel 57/6, eerste 
lid, 2° bedoelde beslissing ’ vervangen door de woorden ‘ de in de artikelen 57/6, eerste lid, 
2° en 57/6/1 bedoelde beslissingen ’ ». 
 

 B.1.3.  Artikel 3 van de wet van 15 maart 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 39/81, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 
2006 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 2007, 23 december 2009 en 29 december 2010, 
worden de woorden ‘ - 39/76, § 3, eerste lid; ’ vervangen door de woorden ‘ - 39/76, § 3, 
eerste lid, met uitzondering van de beroepen inzake de beslissingen vermeld in de 
artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 die overeenkomstig artikel 39/76, § 3, tweede lid, 
worden behandeld; ’ ». 
 

 B.1.4.  De beslissing bedoeld in artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 is die 

waarbij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beslist de aanvraag 

tot erkenning van de vluchtelingenstatus of tot het verkrijgen van de subsidiaire 

beschermingsstatus ingediend door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door 

een staatloze die voorheen in een veilig land van herkomst zijn gewone verblijfplaats had, niet 

in overweging te nemen. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is, 

krachtens artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980, bevoegd om die beslissing tot 

niet-inoverwegingneming te nemen wanneer uit de verklaringen van de asielzoeker niet 

duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van 

het Verdrag van Genève betreffende de status van de vluchtelingen, of dat er zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade 

in de zin van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de subsidiaire 

beschermingsstatus. De lijst van veilige landen van herkomst wordt, minstens eenmaal per 

jaar, bepaald door de Koning, overeenkomstig het tweede tot vierde lid van artikel 57/6/1 van 

de wet van 15 december 1980. 
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 B.1.5.  Artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd bij de eerste bestreden 

bepaling, stelt de bevoegdheden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast. 

 

 Die bevoegdheden zijn van tweeërlei aard : 

 

 -  op grond van paragraaf 1 van artikel 39/2 neemt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wanneer hij uitspraak doet inzake asiel en subsidiaire 

bescherming, kennis van beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna : de Commissaris-

generaal); 

 

 -  op grond van paragraaf 2 van dat artikel treedt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op als annulatierechter wanneer hij uitspraak doet over de 

overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. 

 

 Bijgevolg verschillen de aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toegekende 

bevoegdheden naargelang de Raad zijn bevoegdheden uitoefent op grond van paragraaf 1 dan 

wel paragraaf 2 van artikel 39/2. In het eerste geval gaat het om een bevoegdheid met volle 

rechtsmacht. In het tweede geval betreft het een wettigheidstoetsing van de beslissing. 

 

 B.1.6.  Krachtens de wijziging van die bepaling bij artikel 2 van de bestreden wet van 

15 maart 2012 kan de beslissing tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag tot het 

verkrijgen van asiel of van de subsidiaire beschermingsstatus genomen door de Commissaris-

generaal ten aanzien van een asielzoeker die afkomstig is uit een land dat is opgenomen in de 

lijst van veilige landen zoals die door de Koning is vastgesteld, niet het voorwerp uitmaken 

van een beroep met volle rechtsmacht voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die 

beslissing kan daarentegen het voorwerp uitmaken van een annulatieberoep voor datzelfde 

rechtscollege. 

 

 B.1.7.  Krachtens de wijziging van artikel 39/81, eerste lid, van de wet van 15 december 

1980, ingevoerd bij artikel 3 van de bestreden wet van 15 maart 2012, neemt de 
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kamervoorzitter of de rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor wie een uit 

een veilig land afkomstige asielzoeker een annulatieberoep instelt tegen een beslissing tot 

niet-inoverwegingneming van de aanvraag tot het verkrijgen van asiel of van de subsidiaire 

beschermingsstatus, een beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het beroep. 

 

 B.2.1.  De bestreden wet vervolledigt de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, die met name in die laatste wet het voormelde 

artikel 57/6/1 heeft ingevoegd. Die twee wetten strekken ertoe « het onderzoek van de 

asielaanvragen van vreemdelingen uit veilige landen van herkomst, [te] versnellen » (Parl. 

St., Senaat, 2011-2012, 5-1364/3, p. 2). 

 

 In de Senaatscommissie heeft de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding uiteengezet dat de snellere behandeling 

van de asielaanvragen « maar verwezenlijkt [kan] worden als de versnelde procedure bij [de 

Commissaris-generaal] ook gevolgd wordt in hoger beroep, door een versnelde procedure bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ». Daartoe « [kunnen] de onderdanen uit veilige 

landen van herkomst, de negatieve beslissing inzake hun asielaanvraag alleen […] aanvechten 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door middel van een annulatieberoep, en niet 

zoals dit het geval is voor de andere asielaanvragen, door middel van een beroep in volle 

rechtsmacht » en « moet de Raad het annulatieberoep beslechten binnen een termijn van twee 

maanden in plaats van de gebruikelijke termijn van drie maanden » (ibid., p. 3). 

 

 B.2.2.  Artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980 en de bestreden bepalingen zijn 

ingevoegd door middel van een amendement dat tot doel had de richtlijn 2005/85/EG van de 

Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten 

voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus in het Belgisch recht om te zetten 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 4). 

 

 Artikel 30, lid 1, van de voormelde richtlijn 2005/85/EG bepaalt : 

 

 « Onverminderd artikel 29 kunnen de lidstaten voor de behandeling van asielverzoeken 
wetgeving handhaven of invoeren met het oog op de nationale aanmerking, overeenkomstig 
bijlage II, van andere derde landen dan de landen die op de gemeenschappelijke minimumlijst 
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zijn opgenomen als veilige landen van herkomst. Dat kan inhouden dat een deel van een land 
als veilig wordt aangemerkt indien de voorwaarden van bijlage II voor dat deel zijn vervuld ». 
 

 Artikel 31 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  Een derde land dat op grond van artikel 29 of artikel 30 als veilig land van herkomst 
is aangemerkt, kan voor een bepaalde asielzoeker, nadat zijn verzoek afzonderlijk is 
behandeld, alleen als veilig land van herkomst worden beschouwd wanneer : 
 
 a)  hij de nationaliteit van dat land heeft, of 
 
 b)  hij staatloos is en voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, 
 
 en wanneer hij geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in zijn specifieke 
omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de vraag 
of hij voor erkenning als vluchteling in aanmerking komt overeenkomstig 
Richtlijn 2004/83/EG. 
 
 2.  De lidstaten beschouwen overeenkomstig lid 1 het asielverzoek als ongegrond 
wanneer het derde land door de Raad als veilig is aangemerkt uit hoofde van artikel 29. 
 
 3.  De lidstaten stellen verdere nationale wetsvoorschriften en -bepalingen vast voor de 
toepassing van het begrip ‘ veilig land van herkomst ’ ». 
 

 B.3.1.  Bij zijn arrest nr. 107/2013 heeft het Hof het beroep tot vernietiging van de wet 

van 19 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », die in 

die wet het voormelde artikel 57/6/1 heeft ingevoegd, verworpen. 

 

 B.3.2.  Artikel 2 van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II » 

vervangt artikel 39/2, § 1, derde lid, van de voormelde wet van 15 december 1980. Artikel 21 

van dezelfde wet van 8 mei 2013 wijzigt artikel 39/81, eerste lid, van de voormelde wet van 

15 december 1980. Die bepalingen van de wet van 8 mei 2013 zijn in werking getreden tien 

dagen na de bekendmaking ervan op 22 augustus 2013 in het Belgisch Staatsblad. 

 

 Aangezien de bestreden bepalingen uitwerking konden hebben vóór de vervanging ervan 

bij de voormelde bepalingen van de wet van 8 mei 2013, is het beroep tot vernietiging niet 

zonder voorwerp geworden door de inwerkingtreding van die wet. 
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 Ten aanzien van het enige middel 

 

 B.4.1.  Het enige middel is met name afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna : het Handvest) en met artikel 39 van richtlijn 2005/85/EG van de 

Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten 

voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna : de Procedurerichtlijn). 

 

 De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen de uit een als veilig 

beschouwd land afkomstige asielzoekers op discriminerende wijze het recht te ontzeggen op 

een daadwerkelijk beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal om hun 

asielaanvraag te verwerpen en om te weigeren hun de subsidiaire bescherming toe te kennen. 

 

 B.4.2.  Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of straffen ». 
 

 Artikel 13 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « Eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, 
heeft recht op een daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze 
schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie ». 
 

 B.4.3.  Artikel 47 van het Handvest bepaalt : 

 

 « Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 
geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de 
in dit artikel gestelde voorwaarden. 
 
 Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. 
Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 
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 Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen 
beschikken, voorzover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de 
rechter te waarborgen ». 
 

 B.4.4.  Artikel 39 van de Procedurerichtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat voor asielzoekers een daadwerkelijk rechtsmiddel bij 
een rechterlijke instantie openstaat tegen : 
 
 a)  een beslissing die inzake hun asielverzoek is gegeven, met inbegrip van een 
beslissing : 
 
 i)  om een asielverzoek als niet-ontvankelijk te beschouwen overeenkomstig artikel 25, 
lid 2; 
 
 ii)  aan de grens of in de transitzones van een lidstaat zoals omschreven in artikel 35, 
lid 1; 
 
 iii)  om een behandeling niet uit te voeren overeenkomstig artikel 36; 
 
 b)  een weigering om de behandeling van een verzoek na de onderbreking ervan 
overeenkomstig de artikelen 19 en 20 te hervatten; 
 
 c)  een beslissing om het hernieuwde verzoek niet opnieuw te behandelen 
overeenkomstig de artikelen 32 en 34; 
 
 d)  een beslissing waarbij de binnenkomst wordt geweigerd in het kader van de 
procedures krachtens artikel 35, lid 2; 
 
 e)  een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus krachtens artikel 38. 
 
 […] ». 
 

 Overweging 27 van die richtlijn geeft, in verband met het recht op het daadwerkelijk 

beroep, aan : 

 

 « (27)  Krachtens een fundamenteel beginsel van het Gemeenschapsrecht moet tegen 
beslissingen inzake een asielverzoek en inzake de intrekking van de vluchtelingenstatus een 
daadwerkelijk rechtsmiddel openstaan voor een rechterlijke instantie in de zin van artikel [267 
VWEU]. Of het om een daadwerkelijk rechtsmiddel gaat, hangt, ook wat het onderzoek van 
de relevante feiten betreft, af van het - als één geheel beschouwde - bestuurlijke en justitiële 
systeem van elke lidstaat ». 
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 B.5.1.  Zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

veronderstelt het bij artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

gewaarborgde recht op daadwerkelijke rechtshulp dat de persoon die een verdedigbare grief 

aanvoert die is afgeleid uit de schending van artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang heeft tot 

een rechtscollege dat bevoegd is om de inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste 

herstel te bieden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk 

geoordeeld dat, « gelet op het belang dat [het] hecht aan artikel 3 van het Verdrag en aan de 

onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt wanneer het risico van 

foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de betrokkene 

toegang heeft tot een van rechtswege opschortend beroep » (EHRM, 26 april 2007, 

Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. 

t. België en Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 

2012, Singh en anderen t. België, § 92). 

 

 B.5.2.  Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens moet het beroep dat openstaat voor de persoon die een schending van 

artikel 3 aanklaagt, een « aandachtige », « volledige » en « strikte » controle mogelijk maken 

van de situatie van de verzoeker door het bevoegde orgaan (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. 

t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20 december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, 

§§ 105 en 107). 

 

 B.6.1.  Het instellen, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, van het 

annulatieberoep dat bij artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 

openstaat tegen de beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal heeft 

genomen aangaande een aanvraag tot het verkrijgen van asiel en van de subsidiaire 

bescherming ingediend door een persoon afkomstig uit een land opgenomen in de lijst van 

veilige landen die is vastgesteld door de Koning, schorst de beslissing van de Commissaris-

generaal niet. 

 

 B.6.2.  Het annulatieberoep impliceert overigens een onderzoek van de wettigheid van de 

beslissing van de Commissaris-generaal op grond van de elementen waarvan die overheid 

kennis had op het ogenblik dat zij uitspraak deed. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

is, wanneer hij dat onderzoek uitvoert, derhalve niet ertoe gehouden de eventuele nieuwe 

bewijselementen die de verzoeker hem voorlegt, in overweging te nemen. De Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen is evenmin ertoe gehouden om, teneinde de wettigheidstoetsing 

uit te voeren, de actuele situatie van de verzoeker te onderzoeken, met andere woorden op het 

ogenblik dat hij uitspraak doet, ten opzichte van de situatie die gold in zijn land van herkomst. 

 

 B.6.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het annulatieberoep dat overeenkomstig 

artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 kan worden ingesteld tegen een 

beslissing tot niet-inoverwegingneming van de aanvraag tot het verkrijgen van asiel of van de 

subsidiaire bescherming, geen daadwerkelijke rechtshulp is in de zin van artikel 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.7.  Om na te gaan of die bepaling is geschonden, dient evenwel rekening te worden 

gehouden met alle beroepen waarover de verzoekers beschikken, met inbegrip van de 

beroepen die het mogelijk maken zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een 

maatregel tot verwijdering naar een land waar, luidens de grief die zij aanvoeren, een risico 

bestaat dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te hunnen aanzien 

zou kunnen worden geschonden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 

immers herhaaldelijk geoordeeld dat « het geheel van de door het interne recht geboden 

beroepen kan voldoen aan de vereisten van artikel 13, zelfs wanneer geen enkele daarvan op 

zich daaraan helemaal beantwoordt » (zie met name EHRM, 5 februari 2002, Čonka t. België, 

§ 75; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 53; 2 oktober 2012, Singh 

en anderen t. België, § 99). 

 

 B.8.1.  Wanneer de tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied imminent is, kan de asielzoeker die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

beslissing tot niet-inoverwegingneming van zijn aanvraag, tegen de verwijderingsmaatregel 

een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid instellen overeenkomstig 

artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. Krachtens artikel 39/83 van 

dezelfde wet kan de gedwongen uitvoering van de verwijderingsmaatregel pas op zijn vroegst 

plaatshebben vijf dagen na de kennisgeving van de maatregel, zonder dat die termijn minder 

dan drie werkdagen mag bedragen. Wanneer de vreemdeling reeds een gewone vordering tot 

schorsing had ingesteld en de uitvoering van de verwijderingsmaatregel imminent wordt, kan 



 17 

hij, bij wege van voorlopige maatregelen, verzoeken dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zo snel mogelijk uitspraak doet. Na ontvangst van dat verzoek 

kan niet meer worden overgegaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel (artikelen 39/84 en 39/85 van dezelfde wet). 

 

 B.8.2.  Bij meerdere arresten gewezen in algemene vergadering op 17 februari 2011 heeft 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat, opdat die vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid overeenkomstig de vereisten van artikel 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou zijn, de bepalingen van de wet van 

15 december 1980 in die zin moesten worden geïnterpreteerd dat de vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid die binnen de termijn van vijf dagen na de 

kennisgeving van de verwijderingsmaatregel is ingesteld, de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel van rechtswege opschort totdat de Raad zich uitspreekt. Bij dezelfde 

arresten heeft de Raad eveneens geoordeeld dat het beroep, ingesteld buiten de opschortende 

termijn van vijf dagen, maar binnen de termijn bepaald in artikel 39/57 van de wet van 

15 december 1980 om een annulatieberoep in te stellen, namelijk 30 dagen, de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel waarvan de uitvoering imminent is, 

eveneens van rechtswege opschort (RVV, 17 februari 2011, arresten nrs. 56.201 tot 56.205, 

56.207 en 56.208). 

 

 B.8.3.  Die uitbreiding van de schorsende werking van het instellen van de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid vloeit evenwel niet voort uit een 

wetswijziging, maar wel uit rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zodat 

de verzoekers, ondanks het gezag van die arresten, niet de waarborg kunnen hebben dat de 

administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken haar praktijk in alle omstandigheden aan die 

rechtspraak heeft aangepast. In dat opzicht dient eraan te worden herinnerd dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens herhaaldelijk heeft verklaard dat « de vereisten van 

artikel 13, net als die van de andere bepalingen van het Verdrag, moeten worden beschouwd 

als een waarborg, en niet gewoon als een bereidwilligheid of een praktische regeling; dat is 

een van de gevolgen van de voorrang van het recht, een van de grondbeginselen van een 

democratische maatschappij, inherent aan alle artikelen van het Verdrag » (EHRM, 5 februari 

2002, Čonka t. België, § 83; 26 april 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, 

§ 66). Het heeft eveneens gepreciseerd dat « de daadwerkelijkheid [van het beroep] vereisten 
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inhoudt inzake de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de beroepen, zowel in rechte als in 

de praktijk » (EHRM, 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, § 150; 2 oktober 2012, Singh en 

anderen t. België, § 90). 

 

 B.8.4.  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beslist overigens enkel tot de schorsing 

van de verwijderingsmaatregel onder de drievoudige voorwaarde dat de verzoekende partij de 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de situatie aantoont, dat zij minstens een ernstig 

vernietigingsmiddel aanvoert en dat zij een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

bewijst. 

 

 Het ernstige middel moet de vernietiging van de betwiste handeling kunnen 

verantwoorden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat in die context met andere 

woorden in beginsel over tot een duidelijke controle van de wettigheid van de 

verwijderingsbeslissing, controle die hem niet ertoe verplicht om, op het ogenblik dat hij 

uitspraak doet, rekening te houden met de nieuwe elementen die de verzoeker zou kunnen 

voorleggen of met de actuele situatie van die laatstgenoemde wat betreft de eventuele 

ontwikkeling van de situatie in zijn land van herkomst. 

 

 B.8.5.  De Ministerraad geeft aan dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, op het 

ogenblik dat hij bij uiterst dringende noodzakelijkheid uitspraak doet, rekening kan houden 

met nieuwe elementen om het risico van schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens bij verwijdering naar het land van herkomst van de aanvrager, te 

evalueren. Er zij opnieuw opgemerkt dat die praktijk zou voortvloeien uit een zekere 

rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dat de verzoekers dus geenszins 

de waarborg hebben dat de nieuwe bewijselementen of de ontwikkeling van de situatie in 

overweging zullen worden genomen door de Raad. Artikel 39/78 van de wet van 15 december 

1980, dat bepaalt dat de annulatieberoepen worden ingediend volgens de modaliteiten bepaald 

in artikel 39/69, dat betrekking heeft op de beroepen met volle rechtsmacht inzake asiel, geeft 

immers uitdrukkelijk aan dat de bepalingen van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, die 

betrekking hebben op het aanvoeren van nieuwe elementen, niet van toepassing zijn op de 

annulatieberoepen. Evenzo is artikel 39/76, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, dat preciseert 

onder welke voorwaarden de nieuwe elementen worden onderzocht door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die in het contentieux met volle rechtsmacht zitting heeft, niet 

van toepassing op de Raad wanneer hij de annulatieberoepen onderzoekt. 



 19 

 

 B.8.6.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid geen daadwerkelijke rechtshulp is in de zin van artikel 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bijgevolg ontzegt artikel 39/2, § 1, derde lid, 

van de wet van 15 december 1980 de asielzoekers die uit een veilig land afkomstig zijn en 

wier aanvraag het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot niet-inoverwegingneming, 

daadwerkelijke rechtshulp in de zin van die bepaling. 

 

 B.9.1.  Artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 voert dus een verschil in behandeling in, 

ten aanzien van het recht op een daadwerkelijk beroep tegen een beslissing tot verwerping van 

de asielaanvraag en tot weigering om de subsidiaire bescherming toe te kennen, tussen de 

daarin beoogde asielzoekers en de andere asielzoekers die, tegen de beslissing tot verwerping 

van hun aanvraag, een schorsend beroep kunnen instellen voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die, om daarvan kennis te nemen, over een bevoegdheid met 

volle rechtsmacht beschikt. 

 

 B.9.2.  Het Hof moet nagaan of dat verschil in behandeling redelijk verantwoord is, 

hetgeen inhoudt dat het berust op een objectief en relevant criterium en het evenredig is met 

het nagestreefde doel. 

 

 B.10.1.  Het verschil in behandeling berust op het criterium van het land waarvan de 

asielzoeker de nationaliteit heeft of, wanneer hij staatloos is, van het land waarin hij zijn 

gewoonlijke verblijfplaats had alvorens op het grondgebied aan te komen. Dat criterium is 

objectief. 

 

 B.10.2.  Artikel 23, lid 4, van de Procedurerichtlijn bepaalt : 

 

 « De lidstaten kunnen voorts bepalen dat een behandelingsprocedure overeenkomstig de 
fundamentele beginselen en waarborgen in hoofdstuk II voorrang krijgt of wordt versneld 
indien : 
 
 […] 
 
 c)  het asielverzoek als ongegrond wordt beschouwd : 
 
 i)  omdat de asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst in de zin van de 
artikelen 29, 30 en 31 van deze richtlijn, of 
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 ii)  omdat een land dat geen lidstaat is als veilig derde land voor de asielzoeker wordt 
beschouwd, onverminderd artikel 28, lid 1, of 
 
 […] ». 
 

 B.10.3.  Uit die mogelijkheid vloeit voort dat « de nationaliteit van de verzoeker een 

factor is die in aanmerking kan worden genomen als rechtvaardigingsgrond voor de 

behandeling bij voorrang of de versnelde behandeling van een asielverzoek » (HvJ, 31 januari 

2013, C-175/11, H.I.D. en B.A., punt 73). 

 

 B.10.4.  Hieruit vloeit evenwel niet voort dat, door te voorzien in een behandeling bij 

voorrang of een versnelde behandeling van de asielaanvragen ingediend door personen 

afkomstig uit bepaalde als veilig beschouwde landen, de lidstaten die asielzoekers de 

« fundamentele waarborgen » zouden kunnen ontzeggen die zijn ingevoerd door de 

Procedurerichtlijn of door de « basisbeginselen » van het Europees recht. 

 

 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft immers geoordeeld : 

 

 « Niettemin moet worden gepreciseerd dat, om discriminatie te vermijden tussen de 
verzoeken van asielzoekers van een welbepaald derde land die bij voorrang worden behandeld 
en die van staatsburgers van andere derde landen die volgens de gewone procedure worden 
behandeld, deze procedure bij voorrang de asielzoekers van de eerste categorie niet de 
waarborgen mag ontzeggen van artikel 23 van richtlijn 2005/85, die voor alle soorten 
procedures gelden » (ibid., punt 74). 
 

 B.10.5.  Het recht op een daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij artikel 47 van het 

Handvest en bij artikel 39 van de Procedurerichtlijn, aangehaald in B.4.3 en B.4.4, behoort tot 

de « basisbeginselen » en de « fundamentele waarborgen » die zijn ingevoerd bij de richtlijn. 

 

 In dat opzicht heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « Bijgevolg zijn de beslissingen waartegen de asielzoeker overeenkomstig artikel 39, 
lid 1, van richtlijn 2005/85 beroep moet kunnen instellen, de beslissingen die een afwijzing 
van het asielverzoek inhouden om redenen ten gronde of, in voorkomende gevallen, om 
formele of procedurele redenen die een beslissing ten gronde uitsluiten » (HvJ, 28 juli 2011, 
C-69/10, Samba Diouf, punt 42). 
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 B.10.6.  De beslissing tot niet-inoverwegingneming van de asielaanvraag die is ingediend 

door een uit een veilig land afkomstige asielzoeker houdt effectief de verwerping van de 

asielaanvraag in en valt bijgevolg onder de categorie van beslissingen waartegen een 

daadwerkelijk beroep moet openstaan. 

 

 B.10.7.  Het recht op een daadwerkelijk beroep erkend bij artikel 47 van het Handvest 

moet, met toepassing van artikel 52, lid 3, ervan, worden gedefinieerd met verwijzing naar de 

betekenis en de draagwijdte die het Europees Verdrag voor de rechten van de mens eraan 

geeft. Het veronderstelt bijgevolg eveneens dat het beroep schorsend is en een strikt en 

volledig onderzoek van de grieven van de verzoekers door een autoriteit met een bevoegdheid 

met volle rechtsmacht mogelijk maakt. 

 

 Het recht op een daadwerkelijk beroep zoals gewaarborgd in het asielcontentieux bij 

artikel 39 van de voormelde richtlijn is overigens niet van toepassing op de maatregel tot 

verwijdering van het grondgebied, maar wel op de beslissing tot verwerping van de 

asielaanvraag. Hieruit vloeit voort dat het een onderzoek veronderstelt, niet alleen van de grief 

afgeleid uit het risico van schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens in geval van uitzetting van de verzoeker naar een land waar dat risico bestaat, 

maar eveneens van de grieven afgeleid uit de schending van de bepalingen met betrekking tot 

de toekenning van de status van vluchteling of van de subsidiaire bescherming. 

 

 B.11.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het verschil in behandeling, ten aanzien 

van de mogelijkheid om een daadwerkelijk beroep in te stellen tegen de beslissing die een 

einde maakt aan de asielprocedure, onder asielzoekers naargelang zij al dan niet afkomstig 

zijn uit een veilig land, berust op een criterium dat niet wordt toegestaan door de 

Procedurerichtlijn en dat derhalve niet relevant is. 

 

 B.12.  Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de maatregel die het enkel mogelijk 

maakt een annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing die een einde maakt aan de 

asielprocedure voor de categorie van uit een veilig land afkomstige asielzoekers, in elk geval 

niet evenredig is met het doel van snelheid, omschreven in B.2.1, waarnaar de wetgever 

streeft. Immers, dat doel zou kunnen worden bereikt door, in die hypothese, de termijnen voor 

het instellen van het beroep met volle rechtsmacht in te korten, waarin de wet overigens reeds 

voorziet voor andere gevallen. 
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 B.13.  Het enige middel is gegrond. Artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 dient te 

worden vernietigd. 

 

 Gelet op de samenhang, dient in artikel 39/81, eerste lid, van de wet van 15 december 

1980, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 15 maart 2012, eveneens de woorden « en 

57/6/1 » te worden vernietigd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt : 

 

 -  artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de 

verwijdering van vreemdelingen] en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 

rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 

rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten »; 

 

 -  in artikel 39/81, eerste lid, van de voormelde wet van 15 december 1980, gewijzigd bij 

artikel 3 van de voormelde wet van 15 maart 2012, de woorden « en 57/6/1 ». 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 16 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5505 

 
 

Arrest nr. 2/2014 
van 16 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3, B), en 10 van het decreet van de 

Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 betreffende de studies in de geneeskunde en de 

tandheelkunde, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 28 september 2012 in zake Marie Boonen en anderen tegen de Franse 
Gemeenschap, in aanwezigheid van Marie-Christine Vroonen, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 22 oktober 2012, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schenden artikel 3, B), van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 
betreffende de studies in de geneeskunde en de tandheelkunde, in zoverre het een artikel 49, 
§ 2, in het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie 
van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger 
onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten heeft ingevoegd, en 
artikel 10 van datzelfde decreet van 1 juli 2005, in zoverre het een afdeling 3bis in 
hoofdstuk IV van titel III van het voormelde decreet van 31 maart 2004 heeft ingevoegd, de 
artikelen 10, 11 en 24, § 3, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13, 
lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en met artikel 24, § 4, van de Grondwet, in zoverre bepalingen de gelijke 
toegang tot het hoger onderwijs beperken door een systeem met een numerus fixus vast te 
leggen dat de toegang tot het tweede jaar van de universitaire studie in de geneeskunde niet 
beperkt naar gelang van de bekwaamheden van de studenten maar enkel naar gelang van de 
beschikbare plaatsen, hetgeen studenten die voor hun eerste studiejaar zijn geslaagd, in 
voorkomend geval ertoe brengt dat zij geen toegang kunnen krijgen tot het tweede ? 
 
 -  Schenden artikel 3, B), van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 
betreffende de studies in de geneeskunde en de tandheelkunde, in zoverre het een artikel 49, 
§ 2, in het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie 
van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger 
onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten heeft ingevoegd, en 
artikel 10 van datzelfde decreet van 1 juli 2005, in zoverre het een afdeling 3bis in 
hoofdstuk IV van titel III van het voormelde decreet van 31 maart 2004 heeft ingevoegd, de 
artikelen 10, 11 en 24, § 3, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13, 
lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en met artikel 24, § 4, van de Grondwet, in zoverre zij een systeem met 
een numerus fixus vastleggen dat de toegang tot het tweede jaar van de universitaire studie in 
de geneeskunde niet beperkt naar gelang van de bekwaamheden van de studenten, terwijl een 
dergelijk systeem voordien niet bestond en zonder dat er redenen bestaan die verband houden 
met het algemeen belang dat die aanzienlijke achteruitgang van de mate van bescherming van 
het recht op toegang tot het hoger onderwijs verantwoordt ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Marie Boonen, Stéphane Boonen en Simone Arend, wonende te 1421 Eigenbrakel, rue 
de la Justice 2, Charlotte Bentin, Marc Bentin en Martine Delcambre, wonende te 
1440 Kasteelbrakel, rue des Radoux 20, Barbara Van Elst en Marie-Christine Vroonen, 
wonende te 1050 Brussel, Klauwaartslaan 22, en Francis Van Elst, wonende te 
8670 Oostduinkerke, Zeeraketstraat 9; 
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 -  de Franse Gemeenschapsregering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Kaiser, advocaat bij de balie te Brussel, voor Marie Boonen en anderen; 
 
 .  Mr. M. Velghe, tevens loco Mr. P. Levert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Tijdens het academiejaar 2005-2006 zijn Charlotte Bentin, Marie Boonen en Barbara Van Elst 
ingeschreven in de « Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix » te Namen om er de cursussen te volgen 
van het eerste studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor in de 
geneeskunde. 
 
 Na afloop van de tweede examenperiode behaalt elk van die drie studentes, voor het geheel van de 
gevolgde lessen, een gemiddelde beoordeling van meer dan 14/20. De bevoegde examencommissie beslist om 
hun de 60 « studiepunten » toe te kennen die aan die lessen zijn verbonden. Rekening houdend met de plaats van 
die studentes in de rangschikking die met toepassing van artikel 79quater van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 31 maart 2004 « betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de 
integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de 
universiteiten » (ingevoegd bij artikel 10 van het decreet van 1 juli 2005 « betreffende de studies in de 
geneeskunde en de tandheelkunde ») is opgesteld, kan die examencommissie hun echter niet een van de 96 
toegangsattesten voor het tweede studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van 
bachelor in de geneeskunde toekennen, die met toepassing van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering 
van 20 juli 2005 « tot vaststelling van het totaal aantal attesten voor de toegang tot het tweede deel van de studies 
van de eerste cyclus in de geneeskunde voor het academiejaar 2005-2006 alsmede van de verdeling van die 
attesten over de verschillende universitaire instellingen » door de « Facultés Universitaires Notre-Dame de la 
Paix » te Namen kunnen worden uitgereikt. 
 
 Bij dagvaarding betekend op 15 november 2010 vragen die drie studentes en hun ouders de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel om de Franse Gemeenschap te veroordelen tot het vergoeden van de morele of materiële 
schade die zij beweren te hebben geleden. Zij zijn van mening dat de Franse Gemeenschap, door het aannemen 
van het decreet van 1 juli 2005 dat het aantal studenten beperkt dat toegang heeft tot het tweede jaar van de 
studie in de geneeskunde, een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft begaan. 
 
 Alvorens zich over die vordering uit te spreken, merkt de Rechtbank op dat het, om het gedrag van de 
Franse Gemeenschap ten aanzien van die bepaling te kunnen beoordelen, noodzakelijk is dat zij over een 
antwoord op de door de eisende partijen gesuggereerde prejudiciële vragen beschikt. Zij beslist dus om aan het 
Hof die hiervoor weergegeven vragen te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen betreft 
 
 A.1.1.  De Franse Gemeenschapsregering voert in de eerste plaats aan dat het Hof niet bevoegd is om de in 
de verwijzingsbeslissing gestelde vragen te beantwoorden. 
 
 Zij is van mening dat het Hof met die vragen niet wordt verzocht zich uit te spreken over de 
bestaanbaarheid van een decreet met de bepalingen van titel II of met de artikelen 170, 172 en 191 van de 
Grondwet, maar dat die vragen in werkelijkheid ertoe strekken het Hof te verzoeken zich uit te spreken over het 
bestaan, ten aanzien van de Franse Gemeenschap, van een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, of minstens van het materiële bestanddeel van een dergelijke fout in de feitelijke omstandigheden van 
de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de verwijzingsbeslissing. De Regering merkt op dat het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 « betreffende de studies in de geneeskunde en de tandheelkunde » niet de 
grondslag vormt van de voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingestelde vordering. 
 
 De Regering leidt daaruit af dat het geschil dat via de prejudiciële vragen voor het Hof wordt gebracht, 
betrekking heeft op een burgerlijk recht, zodat het uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort in 
de zin van artikel 144 van de Grondwet en buiten de in artikel 142, tweede lid, van de Grondwet vastgestelde 
bevoegdheid van het Hof valt. 
 
 A.1.2.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders antwoorden dat de 
ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen niet op een ernstige wijze kan worden betwist. 
 
 Zij merken op dat het Hof zich niet kan uitspreken over de geldigheid van een jurisdictionele beslissing 
waarbij vragen aan het Hof worden gesteld. Zij zijn bovendien van mening dat de te dezen gestelde vragen wel 
degelijk betrekking hebben op de bestaanbaarheid, met de grondwettelijke regels waarvan het Hof de 
inachtneming verzekert, van decreetsbepalingen van de Franse Gemeenschap die klaarblijkelijk van toepassing 
zijn op het geschil dat aan de oorsprong van de verwijzingsbeslissing ligt. Zij beklemtonen ten slotte dat de 
prejudiciële vragen het Hof geenszins ertoe brengen zich uit te spreken over het bestaan van een burgerlijke fout 
ten aanzien van de Franse Gemeenschap. 
 
 A.2.  In ondergeschikte orde zet de Franse Gemeenschapsregering in haar memorie van antwoord uiteen dat 
de prejudiciële vragen geen antwoord behoeven, aangezien het decreet van 1 juli 2005 klaarblijkelijk niet van 
toepassing is op het voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel hangende geschil. 
 
 Zij preciseert dat enkel artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat de grondslag vormt van de vordering 
tot vergoeding van schade die bij dat rechtscollege aanhangig is gemaakt, op dat geschil van toepassing is en dat 
het decreet van 1 juli 2005, dat vreemd is aan de grondslag van die vordering, maar een feitelijk element in het 
debat is. 
 
 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 
 
 A.3.1.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders zijn van mening dat de 
prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  Zij zetten allereerst uiteen dat de beperking van het recht op onderwijs waarin in de in het geding 
zijnde bepalingen is voorzien, niet wordt vereist door de federale regelgeving met betrekking tot de planning van 
het medische aanbod, maar voortvloeit uit een vrije keuze van de Franse Gemeenschap. 
 
 Zij merken op dat de Vlaamse Gemeenschap, om rekening te houden met het feit dat de federale overheid 
de toegang tot tal van medische beroepen beperkt, de toegang tot de studie in de geneeskunde afhankelijk stelt 
van het slagen voor een toelatingsexamen, zonder het aantal studenten te beperken dat die studie mag aanvangen. 
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Zij voegen daaraan toe dat de Franse Gemeenschap, indien zij het aantal studenten dat ertoe is gemachtigd die 
studie na het tweede jaar voort te zetten, niet had beperkt, geen hindernis zou hebben geplaatst op de weg van de 
studenten die een medisch beroep willen uitoefenen waarop de federale planning geen betrekking heeft. 
 
 De eisende partijen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel zijn eveneens van oordeel dat de Franse 
Gemeenschap niet ertoe was gehouden gevolg te geven aan een ongrondwettige federale regelgeving. 
 
 A.3.3.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders zetten vervolgens uiteen dat de 
aantasting van het recht op onderwijs die uit de in het geding zijnde bepalingen voortvloeit, niet redelijk 
verantwoord is. 
 
 Zij merken op dat het bij de in het geding zijnde bepalingen ingevoerde selectieproces, in tegenstelling tot 
het toelatingsexamen dat in de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd en bij het arrest nr. 47/97 van het 
Hof van 14 juli 1997 als grondwettig werd beschouwd, aan studenten die hun bekwaamheden hebben 
aangetoond door met glans te slagen voor hun eerste studiejaar, hun recht op het volgen van het onderwijs van 
hun keuze ontzegt. Uit het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het voorontwerp van 
decreet dat aan de oorsprong van het decreet van 1 juli 2005 ligt, leiden zij af dat de selectie van de studenten die 
aan het einde van het eerste studiejaar op grond van een rangschikking is doorgevoerd, onverenigbaar is met de 
vrije toegang tot een hogere studie. 
 
 Door drie arresten van de Raad van State van 2 oktober 2008 (nr. 186.850, de Roubaix; nr. 186.851, Wiart; 
nr. 186.852, Neuwels) en een beschikking van de kortgedingrechter te Luik van 29 september 2008 aan te halen, 
beklemtonen zij dat de omstandigheid dat andere studenten, aan het einde van het eerste studiejaar, betere 
resultaten hebben behaald dan de student aan wie zijn recht op het volgen van het onderwijs van zijn keuze 
wordt ontzegd terwijl die student voor al zijn examens is geslaagd, die beperking van de toegang niet kan 
verantwoorden, aangezien zij vreemd is aan de bekwaamheden van die student en onverenigbaar is met de 
gelijke toegang tot het hoger onderwijs. 
 
 De eisende partijen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel merken daarenboven op dat de regels 
voor het toekennen van de toegangsattesten voor het tweede studiejaar het een student die tijdens de 
examenperiode in juni een gemiddelde van 12/20 had behaald, mogelijk konden maken zijn studie voort te 
zetten, zonder de student die in juni was afgewezen en die tijdens de examenperiode in september een 
gemiddelde van 14/20 behaalde, te verzekeren dat hij het begeerde attest zou kunnen verkrijgen. Zij zijn 
eveneens van mening dat geen enkele persoon die, door het slagen voor de examens van een studiejaar, 
bekwaam werd geacht om de studie van zijn keuze voort te zetten, kan worden verhinderd zulks te doen, ook al 
is zijn bekwaamheid geringer dan die van andere kandidaten. 
 
 A.3.4.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders voeren bovendien aan dat de 
aantasting van het recht op onderwijs die uit de in het geding zijnde bepalingen voortvloeit, ook al wordt zij als 
redelijk verantwoord beschouwd, onevenredig is ten aanzien van het nagestreefde doel. 
 
 Door het advies aan te halen van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het voorontwerp van 
decreet dat aan de oorsprong van het decreet van 1 juli 2005 ligt, menen zij dat de invoering van een 
toelatingsexamen, zonder afbreuk te doen aan de vrije toegang tot het onderwijs, ook de mogelijkheid zou 
hebben kunnen bieden om het aantal afgestudeerden te beperken en het beter mogelijk zou hebben gemaakt het 
doel te verwezenlijken dat erin bestaat de studenten en hun familie geen tijd en geld te doen verliezen. 
 
 A.3.5.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders voegen ten slotte daaraan toe dat 
de selectie van studenten door middel van een rangschikking die is opgesteld op grond van de individuele 
resultaten die tijdens het eerste studiejaar zijn behaald, een discriminerend verschil in behandeling teweegbrengt 
tussen studenten die identieke resultaten hebben behaald. 
 
 Zij preciseren dat de toegang van een student tot het tweede studiejaar niet enkel afhangt van zijn eigen 
bekwaamheden, maar ook van de resultaten van de andere studenten die samen met hem zijn gerangschikt, zodat 
de toegang tot het tweede jaar afhangt van de gemiddelde kwaliteit van een bepaald auditorium. 
 
 A.4.1.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet 
worden beantwoord. 
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 A.4.2.  Zij zet allereerst uiteen dat de inachtneming van de federale loyauteit de Franse Gemeenschap 
gebood het aantal geneesheren afkomstig uit de universiteiten die onder haar bevoegdheid vallen, te beperken 
teneinde rekening te houden met de federale regelgeving met betrekking tot de planning van het medische 
aanbod die in 1996 is aangenomen met het oog op het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg voor de 
gemeenschap. Zij geeft evenwel toe dat de keuze van de maatregel die ertoe strekt het aantal afgestudeerden te 
beperken, tot de beoordelingsbevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoort. 
 
 De Regering, die tevens opmerkt dat er geen subjectief recht op gesubsidieerd onderwijs in de geneeskunde 
bestaat, wijst erop dat de beperkingen van de toegang tot de studie in de geneeskunde waarin in de in het geding 
zijnde bepalingen is voorzien, het mogelijk maken rekening te houden met het feit dat een minderheid van 
studenten dat diploma wil behalen om een beroep uit te oefenen waarop de federale planning geen betrekking 
heeft. 
 
 De Regering voert eveneens aan dat de omstandigheid dat de toepassing van de beperkingen van de 
toegang tot het tweede jaar van de studie in de geneeskunde is opgeschort bij het decreet van 24 oktober 2008 
« betreffende de toestand van de studenten in de geneeskunde en de tandheelkunde » en bij drie latere decreten 
die een identieke bewarende maatregel bevatten, niet volstaat om de ongrondwettigheid van de in het geding 
zijnde bepalingen aan te tonen. 
 
 A.4.3.  Zij voert aan dat de regels met betrekking tot de oriëntering van de studenten die de cursussen 
hebben gevolgd van het eerste studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van 
bachelor in de geneeskunde, zijn gebaseerd op de behoeften en op de mogelijkheden van de Gemeenschap, 
aangezien zij verband houden met de medische behoeften die door de federale overheid zijn bepaald. 
 
 Zij voegt daaraan toe dat de in het geding zijnde bepalingen, door de toegang tot het tweede studiejaar voor 
te behouden aan de studenten die het best gerangschikt zijn binnen elke universiteit, en door diegenen die niet 
batig gerangschikt zijn, ertoe te machtigen toegang te krijgen tot het tweede studiejaar van cycli die leiden tot het 
behalen van aanverwante academische graden, rekening houden met de bekwaamheid van alle studenten. 
 
 Zij beklemtoont dat het in de context van de federale contingentering met betrekking tot de uitoefening van 
medische beroepen redelijk is om de toegang tot de voor de gemeenschap duurste studie voor te behouden aan de 
meest verdienstelijke studenten die blijk hebben gegeven van de grootste bekwaamheid om die studie voort te 
zetten. 
 
 De Regering antwoordt ook dat noch het arrest nr. 47/97 met betrekking tot het in de Vlaamse 
Gemeenschap ingevoerde toelatingsexamen, noch het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
over de in het geding zijnde bepalingen aangeven dat een beperking a priori van het aantal studenten dat ertoe is 
gemachtigd hun studie voort te zetten, onbestaanbaar zou zijn met de in de prejudiciële vraag aangehaalde 
grondwettelijke en internationale regels omdat daarbij een ander selectiecriterium dan de bekwaamheid van de 
betrokken studenten zou worden ingevoerd. Zij merkt op dat het Hof, bij het arrest nr. 89/2011, heeft aanvaard 
dat studenten die een bepaalde studie mogen aanvangen, bij loting worden uitgekozen. 
 
 A.4.4.  De Regering merkt eveneens op dat het vanuit een bekommernis om gelijkheid tussen studenten is 
dat de decreetgever heeft geoordeeld dat een selectie na afloop van het eerste studiejaar de voorkeur genoot 
boven het invoeren van een toelatingsexamen. 
 
 Zij stelt vast dat de door de gemeenschapswetgever aangevoerde redenen om die keuze te verantwoorden 
niet worden betwist. Zij brengt eveneens in herinnering dat die keuze tot de beoordelingsbevoegdheid van de 
decreetgever behoort, die des te groter is naarmate het onderwijsniveau hoog is, dat die keuze niet kennelijk 
onredelijk is en dat het in aanmerking genomen systeem soortgelijk is aan dat wat sedert meer dan dertig jaar 
voor dezelfde studie in de Franse Republiek bestaat. 
 
 De Regering is van mening dat de enkele omstandigheid dat een toelatingsexamen het mogelijk zou maken 
het nagestreefde doel te verwezenlijken op een wijze die het recht op onderwijs minder aantast, niet volstaat om 
de onevenredigheid van de in het geding zijnde bepalingen aan te tonen. 
 
 De Regering betwist ten slotte de vermeende discriminatie tussen studenten die tot verschillende 
universiteiten behoren en die, ondanks identieke resultaten, niet allen toegang zouden hebben tot het tweede 
studiejaar, wegens de resultaten van de andere studenten van hun universiteit. Zij twijfelt allereerst aan de 
vergelijkbaarheid van de situaties, door op te merken dat de resultaten afhangen van de wisselende strengheid 
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van verschillende professoren. Zij is vervolgens van mening dat dat verschil in behandeling redelijk wordt 
verantwoord door de vrijheid van onderwijs die tot gevolg heeft dat het onderwijs in de geneeskunde in 
verschillende autonome universitaire instellingen wordt georganiseerd. 
 
 
 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 
 
 A.5.1.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders zijn van mening dat de tweede 
vraag bevestigend moet worden beantwoord. 
 
 A.5.2.  Zij zetten allereerst uiteen dat de in het geding zijnde bepalingen het beschermingsniveau 
verminderen van het recht op toegang tot het hoger onderwijs dat bij artikel 13, lid 2, onder c), van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten is erkend. 
 
 Zij merken op dat de regels die bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 « tot 
wijziging van de bepalingen aangaande de studies van de sector van de gezondheidswetenschappen in het 
decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden en in de wet 
van 27 juli 1971 op de financiering van en het toezicht op de universitaire instellingen » zijn ingevoegd, de 
toegang tot het tweede studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor 
in de geneeskunde, niet beperkten voor de studenten die een positieve beoordeling hadden verkregen voor alle 
lessen die in het programma van het eerste studiejaar waren opgenomen. 
 
 Zij voegen daaraan toe dat vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepalingen voor die 
studenten nooit in enige beperking van de toegang tot dat tweede studiejaar was voorzien. Zij merken bovendien 
op dat de regels die uit het decreet van 27 februari 2003 voortvloeiden, de goede studenten niet verhinderden hun 
studie in de geneeskunde aan te vangen, voort te zetten en te beëindigen. Zij merken ten slotte op dat het bestaan 
van een vermindering van het beschermingsniveau van het recht op toegang tot het hoger onderwijs moet 
worden beoordeeld door als vergelijkingspunt de meest beschermende vroegere stand van de wetgeving te 
nemen, namelijk, te dezen, de regels die van toepassing waren vóór het aannemen van het programmadecreet van 
de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 « houdende verschillende maatregelen inzake begrotingsfondsen, 
schoolgebouwen, onderwijs en audiovisuele sector », waarbij de numerus clausus voor de toegang tot de tweede 
cyclus van die studie is ingevoerd. 
 
 A.5.3.  Charlotte Bentin, Marie Boonen, Barbara Van Elst en hun ouders zijn vervolgens van mening dat 
het aanzienlijke karakter van die achteruitgang in de bescherming van het grondrecht waarvan sprake is, 
voortvloeit uit de reeds vermelde (A.3.3) ontstentenis van een redelijke verantwoording van de aantasting van 
het recht op onderwijs. 
 
 Zij verwijzen eveneens naar een arrest van de Raad van State van 13 augustus 2008 (nr. 185.694, Stifkens). 
 
 A.5.4.  Zij merken ten slotte op dat geen enkele reden van algemeen belang die aanzienlijke achteruitgang 
kan verantwoorden. 
 
 Zij brengen dienaangaande in herinnering dat de in de in het geding zijnde bepalingen bedoelde 
beperkingen van de toegang tot het tweede studiejaar geen verband houden met de bekwaamheden van de 
betrokken studenten en niet de minst regressieve maatregel vormen die door de decreetgever kon worden 
gekozen om zijn doel te bereiken. Zij klagen eveneens het gebrek aan compensatie aan voor studenten aan wie, 
ondanks positieve beoordelingen in alle gevolgde lessen, de toegang tot het tweede studiejaar wordt ontzegd en 
die zodoende een jaar hebben verloren. 
 
 Zij voegen daaraan toe dat noch de federale loyauteit, noch de federale regelgeving met betrekking tot de 
planning van het medische aanbod de Franse Gemeenschap ertoe verplichtten de in het geding zijnde bepalingen 
aan te nemen. 
 
 A.6.1.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend moet 
worden beantwoord. 
 
 A.6.2.  In hoofdorde zet zij uiteen dat de in het geding zijnde bepalingen het beschermingsniveau van het 
recht op toegang tot het hoger onderwijs niet aanzienlijk verminderen. 
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 Zij beklemtoont dat de student die, omdat hij niet batig is gerangschikt, geen toegangsattest verkrijgt voor 
het tweede studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor in de 
geneeskunde, vrij is om zijn studie in andere met de geneeskunde verwante domeinen voort te zetten. 
 
 A.6.3.  De Regering voert in ondergeschikte orde aan dat, zelfs indien wordt aangenomen dat de in het 
geding zijnde bepalingen een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van het recht op toegang 
tot het hoger onderwijs uitmaken, die achteruitgang gebaseerd is op redenen van algemeen belang. 
 
 Dienaangaande brengt zij in herinnering dat de inachtneming van de federale loyauteit van de 
gemeenschapswetgever vereiste dat hij het aantal nieuwe geneesheren en dus de toegang tot de daarmee 
overeenstemmende studie moest beperken teneinde rekening te houden met de federale planning van het 
medische aanbod die ertoe strekt de toegang tot bepaalde medische beroepen in te perken. 
 
 De Regering antwoordt eveneens dat het verlies van een studiejaar voor de student die, ondanks positieve 
beoordelingen in alle gevolgde lessen, geen toegang kan krijgen tot het tweede studiejaar omdat hij niet batig is 
gerangschikt, enkel zou kunnen voortvloeien uit zijn individuele beslissing om zijn eerste jaar over te doen 
teneinde een toegangsattest te verkrijgen, in plaats van zijn studie voort te zetten door zich voor het tweede 
studiejaar van een andere verwante cursus in te schrijven. 
 
 A.6.4.  In nog meer ondergeschikte orde beweert de Regering ten slotte dat er, indien werd aanvaard dat de 
Franse Gemeenschap de toegang tot de studie in de geneeskunde niet kon beperken, zou moeten worden 
vastgesteld dat de bij artikel 13, lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten verboden achteruitgang voortvloeit uit het aannemen van het decreet van 25 juli 1996, en zelfs 
uit dat van 27 februari 2003, die andere regels hebben ingevoegd die de toegang tot die studie beperken en die 
minder gunstig dan de in het geding zijnde bepalingen werden geacht in het advies van de afdeling wetgeving 
van de Raad van State met betrekking tot die laatste bepalingen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 

 

 B.1.1.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat het Hof niet bevoegd zou zijn 

omdat het geschil dat door de prejudiciële vragen aan het Hof wordt voorgelegd betrekking 

heeft op een burgerlijk recht. 

 

 B.1.2.  Het Hof is bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen 

omtrent de schending, door een decreet, van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet 

(artikel 142, tweede lid, 2°, en derde lid, van de Grondwet; artikel 26, § 1, 3°, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 

 

 Wanneer een vraag betreffende een dergelijke schending wordt « opgeworpen » voor een 

rechtscollege, moet dat rechtscollege het Hof in beginsel verzoeken erop te antwoorden 

(artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989). 
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 Zelfs indien het antwoord op een dergelijke vraag nuttig kan zijn om een geschil over een 

burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet te beslechten, vormt dat antwoord 

daarom niet als dusdanig de regeling van een dergelijk geschil. 

 

 B.1.3.  Aangezien beide prejudiciële vragen betrekking hebben op de bestaanbaarheid 

van twee bepalingen van een decreet van de Franse Gemeenschap met de artikelen 10, 11 en 

24, § 3, van de Grondwet, is het Hof bevoegd om erop te antwoorden. 

 

 B.2.1.  In de regel komt het het rechtscollege toe dat het Hof een vraag stelt, vast te 

stellen welke de wetsbepalingen zijn die toepasselijk zijn op het geschil dat erbij aanhangig is 

gemaakt, en, algemener, na te gaan of het antwoord op een prejudiciële vraag nuttig is om het 

aan het rechtscollege voorgelegde geschil te beslechten. 

 

 Enkel wanneer het antwoord klaarblijkelijk niet nuttig is om het geschil te beslechten, 

met name omdat de in het geding zijnde bepaling klaarblijkelijk niet erop van toepassing is, 

vermag het Hof te beslissen dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.2.2.  Samen met de rechter die aan het Hof vragen stelt, dient te worden opgemerkt dat 

het antwoord op de gestelde vragen klaarblijkelijk niet nutteloos is om het geschil te 

beslechten. 

 

 B.2.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.3.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 49, 

§ 2, en van de artikelen 79bis tot 79octies van het decreet van 31 maart 2004, zoals zij op het 

academiejaar 2005-2006 van toepassing waren, met de artikelen 10, 11 en 24, § 3, van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 24, § 4, van de Grondwet, met 

artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 13, lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, 

sociale en culturele rechten, in zoverre de in het geding zijnde bepalingen, door de toegang tot 
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het tweede studiejaar van de eerste cyclus in de geneeskunde enkel naar gelang van de 

beschikbare plaatsen te beperken, afbreuk zouden hebben gedaan aan het recht op gelijke 

toegang tot het hoger onderwijs van de studenten die na afloop van het academiejaar 2005-

2006 de 60 « studiepunten » hadden verworven die zijn verbonden aan de tijdens het eerste 

studiejaar van die cyclus gevolgde lessen. 

 

 B.4.1.  Artikel 24, § 3, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en 
vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht. 
 
 Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een 
morele of religieuze opvoeding ». 
 

 Dat recht staat een reglementering van de toegang tot het onderwijs, inzonderheid van het 

onderwijs dat wordt verstrekt na afloop van de leerplicht, op grond van de behoeften en de 

mogelijkheden van de gemeenschap en het individu, niet in de weg. 

 

 B.4.2.  Artikel 24, § 4, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk 
voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, 
waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling 
verantwoorden ». 
 

 B.5.  Artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met als opschrift « Recht op onderwijs », bepaalt : 

 

 « Niemand zal het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies 
welke de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt zal de Staat het recht 
eerbiedigen van de ouders om voor hun kinderen zich van die opvoeding en van dat onderwijs te 
verzekeren welke overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen ». 
 

 Die bepaling verleent onder meer een recht op toegang tot de bestaande zowel openbare 

als private instellingen voor hoger onderwijs (EHRM, grote kamer, 10 november 2005, Leyla 

Şahin t. Turkije, §§ 134-142, 152-153; grote kamer, 19 oktober 2012, Catan en anderen 

t. Moldavië en Rusland, §§ 137 en 139). Zij vereist dat de houder van dat recht op toegang de 

mogelijkheid moet kunnen hebben om een voordeel uit het gevolgde onderwijs te halen, met 
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andere woorden het recht om, overeenkomstig de in de betrokken Staat van kracht zijnde 

regels en in een of andere vorm, de officiële erkenning van de voltooide studie te verkrijgen 

(EHRM, grote kamer, 10 november 2005, Leyla Şahin t. Turkije, § 152; grote kamer, 

19 oktober 2012, Catan en anderen t. Moldavië en Rusland, § 137). 

 

 Het recht op onderwijs vereist van nature een overheidsregeling waarin rekening wordt 

gehouden met onder meer de behoeften en de middelen van de gemeenschap, alsook met de 

bijzondere kenmerken van het niveau van het in aanmerking genomen onderwijs (EHRM, 

grote kamer, 10 november 2005, Leyla Şahin t. Turkije, § 154; grote kamer, 19 oktober 2012, 

Catan en anderen t. Moldavië en Rusland, § 140). Dat recht, dat niet absoluut is, kan aan 

bepaalde beperkingen worden onderworpen voor zover die voorzienbaar zijn en in een 

redelijk verband van evenredigheid met het nagestreefde legitieme doel staan. De Staat 

beschikt in dat opzicht over een beoordelingsmarge die des te groter is naarmate het in 

aanmerking genomen onderwijsniveau hoog is (EHRM, grote kamer, 10 november 2005, 

Leyla Şahin t. Turkije, § 154; grote kamer, 19 oktober 2012, Catan en anderen t. Moldavië en 

Rusland, § 140). Het recht op onderwijs verbiedt niet dat de toegang tot de universiteit wordt 

beperkt tot diegenen die tijdig hebben gevraagd om te worden toegelaten en die voor de 

examens zijn geslaagd (EHRM, beslissing, 16 november 1999, Lukach t. Rusland, § 3). 

 

 Artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens waarborgt eveneens de gelijke behandeling van alle burgers bij de uitoefening 

van het recht op onderwijs (EHRM, grote kamer, 10 november 2005, Leyla Şahin t. Turkije, 

§ 152). 

 

 B.6.  Artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op 
onderwijs. […] 
 
 2.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, ten einde tot een volledige 
verwezenlijking van dit recht te komen :  
 
 […] 
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 c)  Het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder 
door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor een ieder op basis van 
bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt; 
 
 […] ». 
 

 Artikel 2, lid 1, van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen, zowel 
zelfstandig als binnen het kader van de internationale hulp en samenwerking, met name op 
economisch en technisch gebied, en met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking 
staande hulpbronnen, ten einde met alle passende middelen, inzonderheid de invoering van 
wettelijke maatregelen, tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende 
rechten te komen ». 
 

 Uit die bepalingen vloeit voort dat de gelijke toegang tot het hoger onderwijs geleidelijk 

moet worden ingevoerd op basis van bekwaamheid, rekening houdend met de economische 

mogelijkheden en de specifieke toestand van de overheidsfinanciën van elke verdragspartij. 

 

 Artikel 13, lid 2, onder c), van het Verdrag doet dus geen recht op toegang tot het hoger 

onderwijs ontstaan. Het verzet zich evenwel ertegen dat het Koninkrijk België, na de 

inwerkingtreding van het Verdrag te zijnen aanzien - op 21 juli 1983 -, maatregelen neemt die 

zouden ingaan tegen het doel van de volkomen gelijke toegang tot het hoger onderwijs op 

basis van bekwaamheid. 

 

 Die bepaling staat niet eraan in de weg dat de toegang tot het hoger onderwijs afhankelijk 

wordt gemaakt van voorwaarden die de bekwaamheid van de studenten betreffen, voor zover 

die voorwaarden in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie. 

 

 B.7.1.  Een « studiepunt » is een « eenheid die overeenstemt met de tijd die de student 

binnen een studieprogramma aan een studieactiviteit binnen een bepaalde leerdiscipline heeft 

besteed ». De studiepunten worden aan de student toegekend na een gunstige beoordeling van 

de verworven bekwaamheden en kennis (artikel 6, § 1, 8°, van het decreet van 31 maart 2004, 

vervangen bij artikel 4 van het decreet van 20 oktober 2011). 
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 Het staat aan de bevoegde examencommissie, bestaande uit de academische overheden, 

de studiepunten toe te kennen die zijn verbonden aan het onderwijs waarvan zij de resultaten 

toereikend acht (artikelen 68, § 1, eerste lid, en 69, eerste lid, van het decreet van 31 maart 

2004). 

 

 Tijdens het academiejaar 2005-2006 bood het eerste studiejaar van de cyclus die leidt tot 

het behalen van de academische graad van bachelor in de geneeskunde, de mogelijkheid om 

60 studiepunten te verwerven (artikel 16, § 2, tweede lid, van het decreet van 31 maart 2004, 

ingevoegd bij artikel 2, A), van het decreet van 1 juli 2005). 

 

 Het verwerven van die 60 studiepunten was voor de student echter niet voldoende om 

toegang te krijgen tot het tweede jaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de 

academische graad van bachelor in de geneeskunde. De toegang tot dat tweede jaar was 

afhankelijk gesteld van de uitreiking van een toegangsattest (artikelen 49, § 2, en 79quater 

van het decreet van 31 maart 2004). 

 

 B.7.2.  Dat toegangsattest werd uitgereikt door de « oriënteringsexamencommissie » van 

de betrokken universitaire instelling (artikel 49, § 2, van het decreet van 31 maart 2004, in 

samenhang gelezen met artikel 16, § 2, van hetzelfde decreet, zoals zij op het academiejaar 

2005-2006 van toepassing waren). 

 

 Het totale aantal in de Franse Gemeenschap uit te reiken toegangsattesten was beperkt en 

werd, in beginsel elk jaar, door de Regering bepaald door inzonderheid rekening te houden 

met « het aantal gediplomeerden van de tweede cyclus die toegang zullen hebben tot de 

toekenning van particuliere professionele bekwaamheidsbewijzen krachtens de federale 

wetgeving » (artikelen 79bis, eerste en derde lid, en 79ter, § 1, eerste lid, van het decreet van 

31 maart 2004). De Regering diende ook, in beginsel jaarlijks, de verdeling van dat beperkte 

aantal attesten onder de vijf universitaire instellingen die die studie organiseerden, volgens 

een in het decreet bedoelde sleutel te bepalen (artikelen 79bis, tweede lid, en 79ter, § 1, 

tweede lid, van het decreet van 31 maart 2004). 

 

 Geen enkel van die toegangsattesten kon worden uitgereikt aan een in het eerste jaar 

ingeschreven student die geen cijfer van minstens 10/20 voor elk onderwijs dat op zijn 
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programma stond, noch een algemene beoordeling van minstens 60/100 had behaald 

(artikel 79quater, eerste en vijfde lid, van het decreet van 31 maart 2004, zoals het op het 

academiejaar 2005-2006 van toepassing was). Het cijfer dat overeenstemt met een onderricht, 

drukt de eindevaluatie van dat onderricht uit (artikel 77, eerste lid, van het decreet van 

31 maart 2004). De algemene beoordeling was afhankelijk van de academische resultaten van 

de student en van een evaluatie van zijn « [bekwaamheid] om de vrucht van zijn scholing te 

gebruiken om de informatie te verstaan, er een synthese van te maken en ze mee te delen en 

om situaties op te lossen die kennis en transdisciplinaire bedrevenheid vereisen » 

(artikel 79quater, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van het decreet van 31 maart 2004, zoals 

het op het academiejaar 2005-2006 van toepassing was). 

 

 Rekening houdend met het beperkte aantal toegangsattesten, kon de bevoegde 

examencommissie van elke betrokken universitaire instelling een dergelijk attest enkel 

uitreiken aan de studenten die, naast het feit dat zij voldeden aan de voormelde voorwaarden 

met betrekking tot de cijfers, batig waren gerangschikt in de rangschikking die was opgesteld 

op grond van de algemene beoordelingen die elk van die studenten had behaald 

(artikel 79quater, eerste tot zevende lid, van hetzelfde decreet, zoals het op het academiejaar 

2005-2006 van toepassing was). 

 

 B.8.  Die beperking van de toegang van de in B.3 bedoelde studenten tot het tweede jaar 

van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor in de 

geneeskunde bij de in het geding zijnde bepalingen, was voorzienbaar, aangezien zij in 

duidelijke en precieze bewoordingen was uitgedrukt. 

 

 B.9.1.  De in het geding zijnde bepalingen, die het aantal studenten beperkten die toegang 

hadden tot het tweede jaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad 

van bachelor in de geneeskunde, pasten in het kader dat is vastgelegd door de federale 

regelgeving met betrekking tot de planning van het medische aanbod (artikel 35novies van het 

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen), die ertoe strekt het aantal geneesheren te beperken dat ertoe is 

gemachtigd de geneeskunde te beoefenen (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 

2004-2005, nr. 117/1, pp. 5, 6 en 8; ibid., nr. 117/3, p. 3; CRI, 21 juni 2005, pp. 24-25). 
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 Die bepalingen, die zijn aangenomen in de context van een belangrijke en groeiende 

toename van het aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de cyclus die leidt tot het behalen 

van de academische graad van bachelor in de geneeskunde, hadden tot doel te vermijden dat 

vele studenten ertoe zouden worden gedwongen om na afloop van een lange en dure studie 

die met succes werd afgerond, vast te stellen dat zij het beroep waarvoor zij hadden geleerd, 

niet zouden hebben kunnen uitoefenen wegens de bij de federale regelgeving vastgestelde 

beperkingen (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2004-2005, nr. 117/1, pp. 5 tot 

7 en 11; ibid., nr. 117/3, p. 3; CRI, 21 juni 2005, p. 25), en, bijgevolg, de vereiste diploma’s 

voor te behouden aan diegenen die het meest geschikt waren om die beroepen uit te oefenen 

(Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2004-2005, nr. 117/1, p. 9). 

 

 B.9.2.  Een selectie aan het einde van het eerste studiejaar is verkozen boven het 

organiseren van een (vergelijkend) toelatingsexamen vóór dat studiejaar om te vermijden dat 

de studenten uit de betere instellingen voor secundair onderwijs het grootste deel van de 

beschikbare plaatsen zouden innemen, hetgeen de « democratisering van de toegang tot het 

hoger onderwijs » zou hebben geschaad (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 

2004-2005, nr. 117/1, p. 7). Het organiseren van een selectie na afloop van het eerste 

studiejaar zwakt het gevolg af van de verschillen die uit de veranderlijke kwaliteit van het 

secundair onderwijs voortvloeien, door het bepaalde studenten mogelijk te maken de 

achterstand weg te werken die zij wegens de specifieke kenmerken met betrekking tot hun 

vroegere opleiding ten opzichte van anderen hebben opgelopen (ibid., p. 9; Parl. St., 

Parlement van de Franse Gemeenschap, 2004-2005, nr. 117/3, p. 3). Het staat eveneens toe de 

bekwaamheden te vergelijken van studenten die, zonder vrijstellingen of een overdracht van 

cijfers of eerder verworven studiepunten te genieten, gedurende één jaar een identieke 

opleiding hebben genoten, bestaande uit een onderwijs dat ertoe is bestemd hun bekwaamheid 

om hun kennis aan te wenden en dus hun werkelijke bekwaamheid om die studie voort te 

zetten, te evalueren (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2004-2005, nr. 117/1, 

p. 9; ibid., nr. 117/3, pp. 3-4; CRI, 21 juni 2005, p. 26). 

 

 Een selectie aan het einde van het eerste studiejaar werd dan ook geacht het recht van de 

student om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs en de gelijkheid tussen studenten meer 

in acht te nemen dan een toelatingsexamen (ibid., p. 9). 
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 B.10.  De student die na afloop van het academiejaar 2005-2006 de 60 studiepunten had 

verworven die zijn verbonden aan de lessen die werden gevolgd tijdens het eerste studiejaar 

van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor in de 

geneeskunde, maar het toegangsattest niet zou hebben verkregen, kon zich eenmaal opnieuw 

inschrijven voor hetzelfde studiejaar, teneinde te proberen dat attest te verkrijgen 

(artikel 79quinquies, derde lid, van het decreet van 31 maart 2004). 

 

 Hij kon bovendien ook toegang krijgen tot het tweede jaar van verschillende andere 

studiecycli dan die welke leidt tot het behalen van de academische graad van bachelor in de 

tandheelkunde (artikel 79sexies, § 2, van hetzelfde decreet). 

 

 Die student had dus de mogelijkheid om een voordeel uit het gevolgde onderwijs te 

halen, door de officiële erkenning van de voltooide studie te verkrijgen. 

 

 B.11.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat de beperking van de toegang van de in B.3 

bedoelde studenten tot het tweede jaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de 

academische graad van bachelor in de geneeskunde, zoals zij uit de in het geding zijnde 

bepalingen voortvloeide, in een redelijk verband van evenredigheid stond met het legitieme 

doel dat ermee werd nagestreefd en niet onverenigbaar was met de gelijke toegang tot het 

hoger onderwijs op basis van bekwaamheid. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.13.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 49, 

§ 2, en van de artikelen 79bis tot 79octies van het decreet van 31 maart 2004, zoals zij op het 

academiejaar 2005-2006 van toepassing waren, met de artikelen 10, 11 en 24, §§ 3 en 4, van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 13, lid 2, onder c), van het Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, in zoverre de in het geding zijnde 

bepalingen, door de toegang tot het tweede studiejaar van de eerste cyclus in de geneeskunde 

niet te beperken naar gelang van de bekwaamheden van de studenten, een aanzienlijke 
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achteruitgang van de mate van bescherming van het recht op toegang tot het hoger onderwijs 

zouden hebben gevormd, die niet zou worden verantwoord door redenen van algemeen 

belang. 

 

 B.14.  Zoals blijkt uit wat in B.7 is uiteengezet, beperkten de in het geding zijnde 

bepalingen, die op het academiejaar 2005-2006 van toepassing waren, de toegang tot het 

tweede studiejaar van de cyclus die leidt tot het behalen van de academische graad van 

bachelor in de geneeskunde door rekening te houden met de bekwaamheden van de studenten. 

 

 B.15.  Zonder dat moet worden nagegaan of de in het geding zijnde bepalingen al dan 

niet een aanzienlijke achteruitgang vormden van het niveau van bescherming van het recht op 

toegang tot het hoger onderwijs ten aanzien van de voorgaande situatie, moet worden 

vastgesteld dat de beperking van de toegang tot het tweede studiejaar van de cyclus die leidt 

tot het behalen van de academische graad van bachelor in de geneeskunde die bij die 

bepalingen werd geregeld, berustte op redenen van algemeen belang die in B.9 zijn 

beschreven. 

 

 B.16.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 49, § 2, en de artikelen 79bis tot 79octies van het decreet van 31 maart 2004 

« betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de 

Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de 

universiteiten », zoals zij voor het academiejaar 2005-2006 op de studie in de geneeskunde 

van toepassing waren, schenden niet de artikelen 10, 11 en 24, § 3, van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 24, § 4, van de Grondwet, met artikel 2 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 13, 

lid 2, onder c), van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5506 

 
 

Arrest nr. 3/2014 
van 16 januari 2014 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 « houdende 
goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van 
enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 
2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te 
Washington op 19 juni 1970; 3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien 
(Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München 
op 5 oktober 1973; 4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke 
Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 
15 december 1975 », gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Brussel. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 oktober 2012 in zake de vennootschap naar Amerikaans recht 
« BioPheresis Technologies Inc. » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2012, heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Doet artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 [houdende goedkeuring van volgende 
internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het 
octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking 
inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 
3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), 
Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 
4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt 
(Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 
15 december 1975] op onevenredige wijze afbreuk aan, en schendt het bijgevolg het 
eigendomsrecht zoals dat is gewaarborgd bij artikel 16 van de Grondwet en, voor zover nodig, 
bij artikel 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, doordat het, bij 
niet-inachtneming van de termijn van drie maanden die is bepaald voor het indienen van de 
vertaling van een door het Europees Octrooibureau in stand gehouden octrooi, de rechten van 
de octrooihouder geheel doet vervallen, zonder te voorzien in enige mogelijkheid tot 
verlenging of herstel, terwijl aan de vereisten van het algemeen belang kan worden 
tegemoetgekomen met andere maatregelen die het eigendomsrecht niet of minder 
aantasten ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vennootschap naar Amerikaans recht « BioPheresis Technologies Inc. », met 
maatschappelijke zetel te 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 
19801 (Verenigde Staten van Amerika); 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Buydens en Mr. L. Cozigou loco Mr. F. Judo, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de vennootschap naar Amerikaans recht « BioPheresis Technologies Inc. »; 
 
 .  Mr. P. Goffaux en Me S. Vandewynckel loco Mr. I. Vernimme, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 20 september 2006 wordt in het Europees Octrooiblad een vermelding gepubliceerd waarin wordt 
aangegeven dat het Europees Octrooibureau heeft beslist aan de vennootschap naar Amerikaans recht 
« BioPheresis Technologies » een Europees octrooi te verlenen naar aanleiding van een aanvraag waarin het 
Koninkrijk België wordt aangewezen als een van de Staten waar de uitvinding wordt beschermd. Op dezelfde 
dag publiceert het Europees Octrooibureau het in het Engels opgestelde octrooischrift. Op 19 december 2006 
richt die vennootschap aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een Franse 
vertaling van dat octrooischrift. 
 
 Op 20 juni 2007 wordt tegen dat octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau. Op 
18 november 2009 publiceert het Europees Octrooiblad een vermelding waarin wordt aangegeven dat het 
Europees Octrooibureau heeft beslist dat Europees octrooi in stand te houden zoals het door de vennootschap 
« BioPheresis Technologies » tijdens de procedure voor het onderzoek van die oppositie is gewijzigd. Dezelfde 
dag publiceert het Europees Octrooibureau een nieuw in het Engels opgesteld octrooischrift, met de beschrijving, 
de conclusies en de tekeningen zoals die zijn gewijzigd. 
 
 Op 1 maart 2010 richt de vennootschap « BioPheresis Technologies » aan de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie een vertaling in het Frans van dat nieuwe octrooischrift. Op 
22 oktober 2010 stelt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom vast dat de termijn van drie maanden bepaald in 
artikel 5, § 1, van de wet van 8 juli 1977 « houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag 
betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 
1963; 2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 
19 juni 1970; 3.  Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), 
Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 4.  Verdrag betreffende het 
Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, 
opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 », is verstreken, beslist hij die te laat bezorgde vertaling te 
weigeren en verklaart hij dat het aan de vennootschap « BioPheresis Technologies » verleende Europese octrooi, 
met toepassing van artikel 5, § 2, van dezelfde wet, geen gevolgen heeft op het Belgische grondgebied. 
 
 Bij op 25 mei 2011 aan de Staat betekende dagvaarding eist die vennootschap met name voor de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel dat wordt vastgesteld dat de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, door te 
beschouwen dat haar octrooi geen gevolgen heeft wegens het niet tijdig meedelen van de vertaling van het 
nieuwe octrooischrift, een eigendomberovende beslissing heeft genomen die in strijd is met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De Rechtbank oordeelt dat de 
vennootschap « BioPheresis Technologies », met toepassing van artikel 5, § 1, van de wet van 8 juli 1977, de 
vertaling van het nieuwe Europese octrooischrift binnen drie maanden na de publicatie in het Europees Octrooiblad 
van de vermelding van de beslissing tot instandhouding van het octrooi in kwestie, aan de Dienst voor de 
Intellectuele Eigendom had moeten bezorgen. De Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft echter vragen bij de 
evenredigheid van de sanctie waarin artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 voorziet wanneer de vertaling van een 
Europees Octrooi dat na oppositie in stand wordt gehouden en in het Engels is opgesteld, niet binnen de voormelde 
termijn wordt bezorgd, en beslist, op verzoek van de Staat, aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag 
te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de lering van het arrest nr. 69/2000 van 14 juni 2000 
 
 A.1.  Volgens de Ministerraad dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 
 Hij is van mening dat het antwoord van het Hof kan steunen op de motieven van het arrest nr. 69/2000 van 
14 juni 2000, ook al betreft dat laatste de vertaling van de afgifte van een Europees octrooi en niet die van een na 
oppositie in stand gehouden octrooi. De Ministerraad merkt op dat het Hof, met dat arrest, in het licht van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet is nagegaan of de maatregel die in de in het geding zijnde bepaling is 
opgenomen, redelijk evenredig was met het nagestreefde doel, en voert aan dat die evenredigheidstoetsing 
analoog is aan die welke het Hof wordt verzocht uit te voeren in het licht van artikel 16 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. Hij onderstreept ook dat, vóór de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 9 maart 2003, het Hof de 
verenigbaarheid van een wetsbepaling niet rechtstreeks kon onderzoeken in het licht van artikel 16 van de Grondwet. 
 
 A.2.  De vennootschap « BioPheresis Technologies » is van haar kant van mening dat het arrest nr. 69/2000 
geen antwoord geeft op de prejudiciële vraag in de onderhavige zaak. 
 
 Zij onderstreept dat, in die vraag, het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de naleving van artikel 16 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, met andere woorden regels waarvan geenszins gewag wordt gemaakt in de motieven van dat 
arrest van het Hof. Zij merkt ook op dat de evenredigheidstoetsing van een maatregel die het eigendomsrecht 
beperkt, zich onderscheidt van de evenredigheidstoetsing van een verschil in behandeling die het Hof in dat arrest 
uitvoert. Daarnaast merkt zij op dat dat arrest geen enkele overweging bevat aangaande de aantasting van het 
eigendomsrecht die een maatregel inhoudt wanneer die het volledige verval van de rechten van de houder van een 
naar aanleiding van een oppositie gewijzigd Europees octrooi met zich meebrengt. 
 
 
 Ten aanzien van het bestaan van een eigendomsberoving in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
 
 A.3.1.  In hoofdorde is de vennootschap « BioPheresis Technologies » van mening dat de prejudiciële vraag 
bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij leidt uit artikel 17, lid 2, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, alsook uit 
artikel 64, lid 1, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 
5 oktober 1973, in samenhang gelezen met de artikelen 44 tot 47 van de wet van 28 maart 1984 « op de 
uitvindingsoctrooien », af dat, vanaf de publicatie van de verlening ervan in het Europees Octrooiblad, een 
Europees octrooi vermogensrechten omvat die de bescherming genieten van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij haalt daarnaast een vonnis aan dat is 
uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 26 mei 2010. 
 
 A.3.2.  De vennootschap « BioPheresis Technologies » zet uiteen dat, zoals die is geïnterpreteerd door de 
verwijzingsbeslissing, de regel vervat in artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 « houdende goedkeuring van 
volgende internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, 
opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2.  Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en 
Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 3.  Verdrag betreffende de verlening van 
Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te 
München op 5 oktober 1973; 4.  Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt 
(Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 », een 
eigendomsberoving is in de betekenis van de tweede zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Zij preciseert dat de in het geding zijnde bepaling, door te beschouwen dat een Europees octrooi geen 
gevolgen heeft, de houder van dat octrooi zijn exploitatiemonopolie, zijn recht om de uitvinding door middel van 
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contractuele vergunningen te laten exploiteren, zijn recht om zijn octrooi af te staan en de mogelijkheid anderen 
te verbieden die rechten aan te tasten, ontneemt. 
 
 A.4.  De Ministerraad antwoordt dat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens alleen van toepassing is op de bestaande goederen en niet het recht waarborgt om 
een goed te verwerven. Hij merkt op dat de vennootschap « BioPheresis Technologies », door niet te voldoen 
aan de in de wet bepaalde vormvoorwaarden, geen houder is van een tegenstelbaar recht van intellectuele 
eigendom.  
 
 Hij merkt ook op dat de sanctie waarin is voorzien wanneer de vereiste vertaling niet tijdig wordt bezorgd, 
de betrokkene geenszins zijn recht ontneemt om zijn uitvinding zelf te exploiteren, maar die persoon alleen zijn 
exploitatiemonopolie ontneemt. 
 
 
 Ten aanzien van het bestaan van een « billijk evenwicht » tussen het algemeen belang en het recht op het 
ongestoorde genot van zijn eigendom of ten aanzien van het onevenredige karakter van de in het geding zijnde 
maatregel 
 
 A.5.1.  De vennootschap « BioPheresis Technologies » zet vervolgens uiteen dat de eigendomsberoving die 
voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling, het billijk evenwicht tussen de vereisten van het algemeen 
belang en die van de bescherming van het recht op het ongestoorde genot van zijn eigendom aantast en niet 
evenredig is met het door de wetgever nagestreefde doel. 
 
 A.5.2.  Zij voert in de eerste plaats aan dat de sanctie die is gekoppeld aan het niet tijdig bezorgen van een 
vertaling van de tekst waarin het Europees Octrooibureau een Europees octrooi in stand houdt, namelijk het 
volledige verval van de rechten die uit dat octrooi voortvloeien, niet evenredig is. 
 
 Zij onderstreept het zware karakter van die sanctie voor de houder van het octrooi die, wegens het 
rechtstreekse en automatische karakter van dat verval, die rechten niet volledig of gedeeltelijk kan recupereren 
wanneer de vertaling later wordt bezorgd, en die, wegens de retroactiviteit van datzelfde verval, bovendien 
mogelijk de zeer hoge vergoedingen zal moeten terugbetalen die hij reeds zou hebben ontvangen van de 
begunstigde van een contractuele vergunning. 
 
 De vennootschap « BioPheresis Technologies », die het belang van de vereiste vertaling relativeert, leidt uit 
artikel 70, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag af dat de vereiste van een vertaling slechts een administratieve 
maatregel is die tot doel heeft derden in te lichten. Zij voegt eraan toe dat het bestaan van een vertaling van het 
oorspronkelijke octrooi in een van de nationale talen, de publicatie in de drie officiële talen van het Europees 
Octrooibureau van de gewijzigde conclusies in het gewijzigde Europese octrooi, het essentiële karakter van die 
conclusies en het verbod een verleend Europees octrooi te wijzigen in de zin van een uitbreiding van de 
toegekende bescherming, tot gevolg hebben dat de derden reeds ruimschoots zijn ingelicht over het bestaan en de 
draagwijdte van een Europees octrooi vooraleer de vertaling van de gewijzigde versie ervan na een oppositie in 
een nationale taal wordt bezorgd. De vennootschap « BioPheresis Technologies » merkt ook op dat de Raad voor 
de Intellectuele Eigendom, in een advies van 29 november 2006, heeft opgemerkt dat, in de praktijk, de 
inlichting van de betrokken derden wordt verzekerd door de publicatie van de aanvraag van het Europees octrooi 
in de taal van de procedure voor het Europees Octrooibureau, publicatie die vaak meerdere jaren voorafgaat aan 
de vertaling van dat octrooi, en dat de vertalingen van Europese octrooien maar weinig worden geraadpleegd. Zij 
onderstreept in dat verband dat een vertaling van een dergelijk octrooi in de feiten alleen verplicht is wanneer het 
octrooi in het Engels is verleend, terwijl die taal gewoonlijk wordt gebruikt om de staat van de techniek te 
beschrijven. De vennootschap « BioPheresis Technologies », die dus vragen heeft bij het belang van de 
vertaling, voert aan dat het Koninkrijk België en de andere Staten van de Europese Unie die zijn gebonden door 
verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 « tot het uitvoering geven aan nauwere 
samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de 
toepasselijke vertaalregelingen » hebben afgezien van de vertaalvereiste. 
 
 A.5.3.  De vennootschap « BioPheresis Technologies » merkt in de tweede plaats op dat de parlementaire 
voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling geen redenen aangeeft waarom de wetgever heeft gekozen 
voor een dermate zware sanctie, terwijl de inlichting van de derden had kunnen worden verzekerd door andere 
maatregelen die het eigendomsrecht van de houder van het Europees octrooi dat is gewijzigd in het kader van 
een procedure van oppositie voor het Europees Octrooibureau, minder aantastten. Zij onderstreept dat zowel het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Hof bij het onderzoek van de evenredigheid van een 
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maatregel rekening houden met het eventuele bestaan van maatregelen die de in het geding zijnde rechten 
minder beperken. 
 
 Zij verwijst in dat verband naar de invoering van een « herstelprocedure » die eventueel gepaard gaat met 
de verplichting om een belasting te betalen, naar het voorbeeld van hetgeen is bepaald in artikel 12 van het 
Verdrag inzake octrooirecht aangenomen te Genève op 1 juni 2000 en in artikel 70bis van de wet van 28 maart 
1984, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2011 « ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte 
tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse 
bepalingen inzake uitvindingsoctrooien ». Zij onderstreept dat een herstelmechanisme en de voorwaarden ervan 
precies tot doel hebben een billijk evenwicht te verzekeren tussen het eigendomsrecht van de houder van een 
octrooi en de rechten van de derden. Zij merkt ook op dat er andere herstelmechanismen bestaan dan datgene 
waarin is voorzien in artikel 41 van de wet van 28 maart 1984. Zij zet ten slotte uiteen dat een herstel zoals 
datgene dat is geregeld bij artikel 70bis van de wet van 28 maart 1984 geenszins tot gevolg heeft de derden te 
benadelen die, te goeder trouw, de uitvinding gebruiken tussen het ogenblik van het verval van de rechten van de 
houder van het octrooi en het ogenblik van het herstel. 
 
 Onder de maatregelen die het eigendomsrecht van de houder van het Europees octrooi minder aantasten, 
verwijst de vennootschap « BioPheresis Technologies » ook naar de opschorting van de rechten van de houder 
van het octrooi tot de afgifte van de vereiste vertaling, alsook de verplichting voor die laatste om, op zijn kosten, 
aan iedere belanghebbende derde die daarom verzoekt, een vertaling van het gewijzigde octrooi in de nationale 
taal van de aanvrager te bezorgen. 
 
 A.5.4.  De vennootschap « BioPheresis Technologies » merkt in de derde plaats op dat de 
eigendomberovende maatregel die de in het geding zijnde bepaling vormt, geen aanleiding geeft tot enige 
vergoeding die de door de houder van het octrooi geleden schade kan compenseren, hetgeen eveneens de 
aantasting van het eigendomsrecht onevenredig maakt. 
 
 A.6.1.  Los van het arrest nr. 69/2000 zet de Ministerraad uiteen dat de in het geding zijnde bepaling 
verenigbaar is met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.6.2.  Hij merkt in de eerste plaats op dat de Staten een ruime beoordelingsmarge genieten wanneer zij het 
eigendomsrecht beperken. Hij is van mening dat dit in de onderhavige zaak des te meer het geval is daar de 
taalkwestie altijd zeer controversieel is geweest op het gebied van de octrooien. Hij onderstreept in dat verband dat 
de regels van het Europees Octrooiverdrag met betrekking tot het gebruik van de talen het resultaat zijn van een 
politiek en juridisch evenwicht dat de verschillende vereisten met elkaar moet verzoenen : de zorg om 
doeltreffendheid van de voor het Europees Octrooibureau gevolgde procedure, de eerbiediging van de talen van de 
verschillende Verdragsluitende Staten, alsook de belangen van de aanvrager of van de houder van het Europees 
octrooi en die van zijn concurrenten. Hij herinnert ook eraan dat de vereiste van een vertaling van een Europees 
octrooi in de taal van een Staat verbonden is aan het nationale karakter van de door dat Verdrag geboden 
bescherming. De Ministerraad merkt ten slotte op dat het Koninkrijk België het Verdrag inzake de toepassing van 
artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te Londen op 17 oktober 2000, 
dat in werking is getreden op 1 mei 2008 en dat, in geval van toepassing in België, tot gevolg zou hebben een einde 
te maken aan de verplichting om een vertaling te bezorgen waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, niet 
heeft bekrachtigd. 
 
 De Ministerraad merkt ook op dat de controle, door het Hof, van de geldigheid van de maatregelen die het 
eigendomsrecht beperken, slechts marginaal kan zijn en dat, bij het onderzoek van de evenredigheid van dergelijke 
maatregelen, het eventuele bestaan van alternatieve oplossingen die het bereiken van het nagestreefde doel kunnen 
verzekeren, slechts een van de elementen is waarmee het Hof rekening moet houden. 
 
 A.6.3.  De Ministerraad merkt vervolgens op dat, door de gevolgen van een in het Engels verleend Europees 
octrooi afhankelijk te maken van het bezorgen van een vertaling in een van de nationale talen, de wetgever slechts 
gebruik heeft gemaakt van een machtiging geformuleerd in artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag. Hij is van 
mening dat artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 in overeenstemming is met die internationale bepaling. 
 
 Hij voert aan dat, door de regels te bevestigen die daarin worden uitgedrukt bij de ondertekening op 
29 november 2000 van de Akte « van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 
(Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1993, laatst gewijzigd op 17 december 1991 », de door het 
Europees Octrooiverdrag gebonden Staten opnieuw hebben beschouwd dat die regels niet onverenigbaar waren met 
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het eigendomsrecht erkend bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad zet daarnaast uiteen dat de verplichting om een vertaling van een Europees octrooi te 
bezorgen, alsook de sanctie waarin is voorzien wanneer die verplichting niet wordt nageleefd, worden verantwoord 
door de belangrijke gevolgen van een dergelijk octrooi ten aanzien van de vrijheid van de derden. 
 
 Na te hebben herinnerd aan het recht dat het octrooi verleent krachtens artikel 27, § 1, van de wet van 28 maart 
1984, onderstreept de Ministerraad dat de wettelijke bescherming die de houder van een octrooi geniet, de 
compensatie vormt voor de ruchtbaarheid die deze in het algemeen belang aan zijn uitvinding aanvaardt te geven. Hij 
is van mening dat het belang van de publicatie van een octrooi voor de bijdrage tot de technische vooruitgang en voor 
de voorlichting van de overheden, de burgers en de ondernemingen de verplichting van een vertaling van het octrooi 
binnen een strikte termijn redelijk verantwoordt. Hij is van oordeel dat die formaliteit geen onevenredige aantasting 
inhoudt van het eigendomsrecht van de houder van het octrooi, rekening houdend met de noodzaak om het derden 
mogelijk te maken de exacte draagwijdte van de rechten ervan te begrijpen binnen een termijn van drie maanden na 
de verlening of de instandhouding van een Europees octrooi. Hij merkt op dat de draagwijdte van het na een 
wijziging in stand gehouden octrooi doorgaans minder ruim is dan die van het oorspronkelijk verleende octrooi. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de in het geding zijnde bepaling, door erin te voorzien dat het octrooi als 
gevolg van de ontstentenis van een vertaling wordt geacht geen gevolgen te hebben, zonder dat het mogelijk is de 
rechten van de houder van het octrooi te herstellen, ertoe strekt de rechtszekerheid te verzekeren van de derden die de 
gevolgen van hun handelingen met betrekking tot het onderwerp van het na oppositie in stand gehouden octrooi 
definitief en nauwkeurig moeten kunnen bepalen. Zonder vertaling van het in stand gehouden octrooi zouden de 
derden, ten onrechte, kunnen vertrouwen op alleen de vertaling van het oorspronkelijk verleende octrooi. 
 
 A.6.5.  De Ministerraad merkt op dat de in het geding zijnde bepaling slechts een vertaling in één van de drie 
nationale talen vereist. 
 
 Hij benadrukt ook het belang van de vertaling van de beschrijving van de uitvinding die ten grondslag ligt aan 
een Europees octrooi, waarbij hij onderstreept dat die beschrijving het mogelijk maakt de precieze draagwijdte van 
de conclusies van een dergelijk octrooi te bepalen, conclusies die stelselmatig in de drie officiële talen van het 
Europees Octrooibureau in het Europees Octrooiblad worden gepubliceerd. In dat verband verwijst hij naar het 
Protocol tot uitlegging van artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag, waarin wordt herinnerd aan het belang van de 
beschrijving op het ogenblik dat de omvang door het Europees octrooi verleende bescherming exact wordt bepaald. 
Hij is van mening dat het nut van de beschrijving daartoe nog groter is wanneer die wordt aangepast aan de 
wijzigingen die zijn aangebracht in de conclusies die zijn gewijzigd na afloop van een oppositieprocedure 
betreffende een reeds verleend Europees octrooi. 
 
 A.6.6.  De Ministerraad zet ten slotte uiteen dat de onmogelijkheid om de rechten te « herstellen » die de in het 
geding zijnde bepaling ontneemt aan de houder van het Europees octrooi die de vereiste vertaling niet heeft bezorgd, 
de sanctie waarin die bepaling voorziet, niet onevenredig maakt. Hij is van mening dat een « herstel », zoals dat 
waarin artikel 41 van de wet van 28 maart 1984 voorziet, op de derden die te goeder trouw handelen en hun rechten 
wensen te behouden, een zware bewijslast doet wegen en hun rechten beperkt. Hij is van mening dat, onder die 
voorwaarden, het niet kennelijk onredelijk is voorrang te geven aan de rechten van de derden in plaats van aan de 
nalatige houder van het Europees octrooi. De Ministerraad onderstreept ook dat het Verdrag inzake octrooirecht, 
aangezien het niet is goedgekeurd door de bevoegde vergaderingen, nog geen uitwerking heeft in de Belgische 
rechtsorde, terwijl artikel 70bis van de wet van 28 maart 1984, dat, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2011, een 
« herstelprocedure » invoert die de naleving van de rechten van de derden beoogt, nog niet in werking is getreden. 
 
 Volgens de Ministerraad zou de opschorting van de rechten van de houder van het octrooi tot de afgifte van de 
vereiste vertaling de rechtszekerheid aantasten, in zoverre die het de derden niet mogelijk zou maken de gevolgen te 
voorzien van hun handelingen met betrekking tot het onderwerp van het gewijzigde Europees octrooi. 
 
 Hij is van mening dat de derde alternatieve maatregel waarnaar de vennootschap « BioPheresis Technologies » 
verwijst, namelijk de verplichting voor de houder van het Europees octrooi om, op eigen kosten, aan iedere 
betrokken derde die hem daarom verzoekt, een vertaling van het gewijzigde octrooi te bezorgen in de nationale taal 
van de aanvrager, niet minder problematisch is, omdat die de derden zou ontmoedigen om te informeren naar de 
draagwijdte van het octrooi, wegens de vermoedens van namaak die een vertaalaanvraag zou doen rijzen bij de 
houder van het octrooi. Hij is van mening dat de mogelijkheid om het register van de octrooien anoniem te 
raadplegen, een basisprincipe is van het systeem van de octrooien. 
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 Ten aanzien van de « conforme » interpretatie van de in het geding zijnde bepaling 
 
 A.7.  In ondergeschikte orde is de vennootschap « BioPheresis Technologies » van mening dat de 
prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord indien de in het geding zijnde bepaling in die zin 
wordt geïnterpreteerd dat zij niet voorziet in enige termijn om een vertaling te bezorgen van de tekst waarin het 
Europees Octrooibureau een Europees octrooi na afloop van een oppositieprocedure in stand houdt. 
 
 De vennootschap « BioPheresis Technologies » is van mening dat die interpretatie meer in 
overeenstemming is met de tekst van de in het geding zijnde bepaling, die volgens haar de naleving van een 
termijn alleen voorschrijft in het geval van de vertaling van de tekst waarmee het Europees Octrooibureau een 
octrooi verleent. Zij merkt op dat, omwille van de rechtszekerheid, die termijn niet zou kunnen worden toegepast 
op het geval van het gewijzigde Europees octrooi, vermits de in het geding zijnde bepaling niet aangeeft of die 
termijn, van onzekere duur, zou moeten lopen vanaf de beslissing tot instandhouding van het octrooi dan wel 
vanaf de publicatie van die beslissing. Zij is van mening dat in een dermate zware sanctie als een 
eigendomberovende maatregel die niet gepaard gaat met een compensatie, uitdrukkelijk moet zijn voorzien in 
een duidelijke tekst. Zij voegt eraan toe dat de interpretatie van de in het geding zijnde bepaling die zij verdedigt, 
in overeenstemming is met de ratio legis van de regel die de afgifte van een vertaling in het Nederlands, het 
Frans of het Duits van het na een oppositieprocedure gewijzigde Europese octrooi vereist, vermits die vertaling 
niet noodzakelijk is voor een goede informatie aan de derden over de draagwijdte van het octrooi (A.5.2). 
 
 De vennootschap « BioPheresis Technologies » merkt ten slotte op dat de door de auteur van de 
verwijzingsbeslissing verdedigde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling geen steun kan vinden in de 
parlementaire voorbereiding, waarin niet wordt verwezen naar een termijn voor de vertaling van een gewijzigd 
Europees octrooi, noch in artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag, dat zou vereisen dat de wetgever 
uitdrukkelijk voorziet in een termijn door de duur ervan duidelijk te preciseren. 
 
 A.8.  De Ministerraad antwoordt dat de door de vennootschap « BioPheresis Technologies » gesuggereerde 
interpretatie van de in het geding zijnde bepaling niet die is welke uitdrukkelijk wordt gevolgd in de 
verwijzingsbeslissing. 
 
 Hij is van mening dat verschillende elementen zich verzetten tegen de door die vennootschap 
gesuggereerde interpretatie : de tekst van de in het geding zijnde bepaling, de verwijzing in de parlementaire 
voorbereiding van die bepaling naar artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag, de tekst van artikel 3 van de 
wet van 21 april 2007 « houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese 
octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België », artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 27 februari 1981 « betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het 
omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in 
België », het uitgangspunt van rationaliteit van de wetgever, de constante administratieve praktijk van de Dienst 
voor de Intellectuele Eigendom en de noodzaak om de derden in staat te stellen te worden ingelicht over de 
exacte draagwijdte van de rechten die het gewijzigde Europees octrooi aan de houder ervan verleent. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 « houdende goedkeuring van volgende 

internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het 

octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking 

inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 

3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), 

Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 
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4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt 

(Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 

15 december 1975 » bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de tekst, waarin het Europees Octrooibureau het Europees octrooi verleent 
of in stand houdt als gevolg van een aanvraag waarin België werd aangewezen, niet is 
opgesteld in één van de nationale talen, moet de aanvrager aan de Dienst een vertaling in één 
van deze talen sturen binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van de 
publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi, hetzij wanneer de verlening of 
de instandhouding plaatsheeft op een ogenblik waarop het Verdrag betreffende het 
gemeenschapsoctrooi nog niet in werking is hetzij dat zijn artikel 87 later geen toepassing kan 
vinden hetzij wanneer de verlening of de instandhouding gebeurt op een aanvraag waarin de 
verklaring voorkomt bedoeld in artikel 86, § 1, van het Verdrag betreffende het 
gemeenschapsoctrooi. 
 
 § 2.  Indien aan de bepaling van § 1 geen gevolg wordt gegeven dan wordt het Europees 
octrooi geacht in België vanaf het begin geen gevolgen te hebben. 
 
 § 3.  De Dienst houdt een register van alle Europese octrooien bedoeld in § 1 die 
gevolgen hebben op het nationaal grondgebied, stelt de tekst of eventueel de vertaling ter 
beschikking van het publiek en ontvangt de nationale taksen voor de instandhouding van het 
octrooi voor de jaren die volgen op het jaar waarin de publicatie heeft plaatsgehad van de 
vermelding van de verlening van het octrooi ». 
 

 B.1.2.  Artikel 50 van de wet van 10 januari 2011 « ter uitvoering van het Verdrag inzake 

octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese 

octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien » voorziet 

in de invoeging, in artikel 5 van de wet van 8 juli 1977, van een paragraaf 1bis, luidende als 

volgt : 

 

 « De herstelprocedure bedoeld in artikel 70bis van de wet van 28 maart 1984 op de 
uitvindingsoctrooien, is van toepassing op de termijn beschreven in de vorige paragraaf ». 
 

 Artikel 42 van de wet van 10 januari 2011 voorziet in de invoeging, in de wet van 

28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, van een artikel 70bis, luidende als volgt : 

 

 « § 1.  Wanneer een aanvrager of een houder van een octrooi een termijn voor een 
handeling in een procedure voor de Dienst niet in acht heeft genomen, en dit verzuim het 
verlies van rechten ten aanzien van een aanvraag of octrooi tot rechtstreeks gevolg heeft, 
worden de rechten van de aanvrager of de houder ten aanzien van de desbetreffende aanvraag 
of het desbetreffende octrooi door de Dienst hersteld indien : 
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 1°  een verzoek daartoe bij de Dienst wordt gedaan overeenkomstig de door de Koning 
gestelde voorwaarden en binnen de door de Koning bepaalde termijn; 
 
 2°  de niet-gestelde handeling moet worden verricht binnen de in 1° vermelde termijn 
voor de indiening van het verzoek;  
 
 3°  in het verzoekschrift de redenen worden vermeld waarom de vastgestelde termijn niet 
in acht is genomen; 
 
 4°  de Dienst vaststelt dat het verzuim de termijn in acht te nemen is ontstaan ondanks dat 
in het onderhavige geval de nodige zorg is betracht. 
 
 Het verzoek tot herstel wordt in het Register ingeschreven. 
 
 Een verklaring of andere bewijzen ter ondersteuning van de onder 3° bedoelde redenen 
worden bij de Dienst ingediend binnen een door de Koning bepaalde termijn. 
 
 Het verzoekschrift zal pas behandeld worden nadat de voorgeschreven taksen met 
betrekking tot dit verzoek zijn betaald. 
 
 § 2.  Een verzoekschrift uit hoofde van § 1 kan niet geheel of ten dele worden geweigerd 
zonder dat de verzoekende partij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning 
bepaalde termijn commentaar te leveren op de voorgenomen weigering. 
 
 De beslissing tot herstel of tot weigering wordt in het Register ingeschreven. 
 
 § 3.  Degene die, tussen het moment waarop de rechten, als bepaald in artikel 40, § 2, 
vervallen en dat waarop het herstel van deze rechten uitwerking heeft overeenkomstig § 2 van 
dit artikel, in België te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van de uitvinding die het 
voorwerp uitmaakt van het octrooi of daartoe de nodige maatregelen heeft getroffen, mag 
deze uitvinding blijven gebruiken tot nut van zijn eigen onderneming. Het recht erkend door 
deze paragraaf mag slechts overgedragen worden met de onderneming waaraan het verbonden 
is. Voorbehoud wordt gemaakt voor de toepassing van de wet van 10 januari 1955. 
 
 Het voorgaande lid is ook van toepassing wanneer de bescherming voorzien in artikel 29, 
eerste lid, opnieuw uitwerking heeft ten gevolge van het herstel van de octrooiaanvraag. 
 
 § 4.  Een verzoek tot herstel in de rechten als bedoeld in § 1 is niet ontvankelijk voor : 
 
 1°  de termijnen bedoeld in § 1; 
 
 2°  de termijnen bedoeld in artikel 19, §§ 7 tot 9. 
 
 De Koning bepaalt in voorkomend geval andere termijnen dan deze vermeld in het vorige 
lid, voor dewelke een verzoek tot herstel niet ontvankelijk is ». 
 

 Die wijzigingsbepalingen zijn nog niet in werking getreden. 
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 B.2.1.  Een « Europees octrooi » is een octrooi dat is verleend krachtens het Verdrag 

inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), opgemaakt te 

München op 5 oktober 1973, (artikel 2, lid 1, van dat Verdrag), waaraan instemming is 

verleend door artikel 1, 3., van de wet van 8 juli 1977. 

 

 Dat Verdrag is met name herzien door de Akte « van herziening van het Verdrag inzake 

de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 

1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991 », ondertekend te München op 29 november 

2000, in werking getreden op 13 december 2007, waaraan instemming is verleend bij een wet 

van 21 april 2007. 

 

 Sommige bepalingen van dat Verdrag die bij die Akte zijn gewijzigd of ingevoegd, zijn 

van toepassing op de Europese octrooien die zijn verleend vóór 13 december 2007 (artikel 7 

van de voormelde Akte; eerste artikel van de beslissing van de raad van bestuur van 28 juni 

2001 « betreffende de overgangsbepalingen inzake artikel 7 van de Akte van herziening van 

het Europees Octrooiverdrag van 29 november 2000 », Journal officiel de l’Office européen 

des brevets, 2001, bijzondere uitgave nr. 4, p. 139). 

 

 B.2.2.  Het Europees octrooi wordt verleend door het « Europees Octrooibureau », dat 

een orgaan is van de Europese Octrooiorganisatie die bij het voormelde Verdrag is opgericht, 

en waarvan de officiële talen het Duits, het Engels en het Frans zijn (artikelen 4 en 14, lid 1, 

van dat Verdrag). 

 

 Een aanvraag voor een Europees octrooi moet in beginsel worden ingediend in een van 

die talen (artikel 14 van het Verdrag). Wanneer zij wordt ingediend in een andere taal, moet 

zij worden vertaald in een van de drie officiële talen van het Europees Octrooibureau 

(artikel 14, lid 2, van het Verdrag). Tijdens de hele procedure met betrekking tot dat octrooi 

gebruikt het Bureau, schriftelijk, slechts een van zijn drie officiële talen (artikel 14, lid 3, van 

het Verdrag, vervangen bij de Akte van 29 november 2000). 

 

 B.2.3.  De beslissing tot het verlenen van een Europees octrooi wordt van kracht op de 

dag waarop de vermelding van die verlening wordt gepubliceerd in het Europees Octrooiblad 

(artikel 97 van het Europees Octrooiverdrag). Vanaf die publicatie kent dat octrooi, in 

beginsel, aan de houder ervan rechten toe die identiek zijn aan die welke een nationaal octrooi 
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hem zou toekennen in elk van de Staten waarvoor het is verleend (artikel 64 van het Europees 

Octrooiverdrag). 

 

 B.2.4.  Binnen negen maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van 

het Europees octrooi kan iedereen bij het Europees Octrooibureau oppositie instellen tegen 

dat octrooi (artikel 99, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag). 

 

 Indien het Bureau van mening is dat, rekening houdend met de wijzigingen die de houder 

van het octrooi gedurende de oppositieprocedure heeft aangebracht, het octrooi en de 

uitvinding die het voorwerp ervan uitmaakt, voldoen aan de vereisten van het Europees 

Octrooiverdrag, besluit het het octrooi in stand te houden zoals het is gewijzigd, mits wordt 

voldaan aan bepaalde voorwaarden (artikel 101 van datzelfde Verdrag, vervangen bij de Akte 

van 29 november 2000). 

 

 De vermelding van die beslissing wordt gepubliceerd in het Europees Octrooiblad 

(artikel 103 van het Europees Octrooiverdrag, vervangen bij de Akte van 29 november 2000). 

 

 B.2.5.  De « nationale talen » bedoeld in de in het geding zijnde bepaling zijn het 

Nederlands, het Frans en het Duits. 

 

 De « Dienst » in de zin van die bepaling is de Dienst voor de industriële eigendom 

(artikel 2 van de wet van 8 juli 1977, gewijzigd bij artikel 75, § 5, van de wet van 28 maart 

1984 op de uitvindingsoctrooien). 

 

 B.2.6.  Het Verdrag betreffende het gemeenschapsoctrooi zoals bedoeld in de in het 

geding zijnde bepaling is nooit van kracht geworden. 

 

 B.3.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht 

zich uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 met 

artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de in het geding 

zijnde bepaling een onevenredige eigendomsberovende maatregel zou zijn door aan te nemen dat 

een Europees octrooi, verleend in het Engels en gepubliceerd vóór 13 december 2007, 

vervolgens na die datum in stand gehouden door het Europees Octrooibureau na een 
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oppositieprocedure, geen gevolgen heeft omdat de houder van dat octrooi aan de Dienst voor de 

industriële eigendom geen vertaling in het Nederlands, het Frans of het Duits van het nieuwe 

octrooischrift heeft bezorgd binnen drie maanden na de publicatie in het Europees Octrooiblad 

van de vermelding van de instandhouding van dat gewijzigde octrooi. 

 

 B.4.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 B.5.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.5.2.  De tweede zin van die bepaling, die een bijzonder geval van aantasting van het 

eigendomsrecht beoogt, moet worden geïnterpreteerd in het licht van het beginsel van het 

genot van eigendom bepaald in de eerste zin van die bepaling (EHRM, grote kamer, 

11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, § 62; 25 oktober 2012, Vistiņš en 

Perepjolkins t. Letland, § 93). 

 

 Het begrip « eigendom » in die eerste zin omvat met name de andere 

« vermogensrechten » dan de materiële goederen (EHRM, grote kamer, 11 januari 2007, 

Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, § 63). Die bepaling is van toepassing op de intellectuele 

eigendom als dusdanig (ibid., § 72). 

 

 Een eigendomsberoving in de betekenis van de tweede zin van de voormelde bepaling 

moet plaatshebben onder de bij de wet bepaalde voorwaarden, om reden van openbaar nut en 

met inachtneming van een billijk evenwicht tussen de rechten van de eigenaar en de belangen 
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van de gemeenschap (EHRM, grote kamer, 25 oktober 2012, Vistiņš en Perepjolkins 

t. Letland, § 94). 

 

 Verbonden aan de noden van de maatschappij of aan een probleem van algemeen belang, 

heeft het openbaar nut van een eigendomsberovende maatregel betrekking op de 

rechtmatigheid van het met die maatregel nagestreefde doel en op het onderzoek van 

politieke, economische en sociale vragen (ibid., § 106). 

 

 Een inmenging in het recht op het genot van eigendom moet altijd een billijk evenwicht 

beogen tussen de vereisten van het algemeen belang van de gemeenschap en de vereisten van 

het vrijwaren van de fundamentele rechten van het individu. De aangewende middelen 

moeten evenredig zijn met het met de eigendomsberovende maatregel nagestreefde doel 

(ibid., § 108). Wanneer geen bedrag wordt betaald dat redelijkerwijs in verhouding is met de 

waarde van het goed, vormt een eigendomsberoving normaal gezien een overdreven 

aantasting van het eigendomsrecht van het individu (ibid., § 110). Een volledige ontstentenis 

van vergoeding is alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden met dat recht verenigbaar 

(ibid., § 112). 

 

 B.6.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens heeft een strekking die analoog is aan die van artikel 16 van de 

Grondwet, zodat de daarin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel vormen met die 

welke in die grondwetsbepaling zijn opgenomen. 

 

 B.7.1.  Het Europees octrooi dat in stand is gehouden na de wijziging ervan in het kader 

van een voor het Europees Octrooibureau gevoerde oppositieprocedure, octrooi dat een geheel 

van vermogensrechten toekent, is eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.7.2.  Door aan te nemen dat dat Europees octrooi geen gevolgen heeft op het Belgische 

grondgebied houdt artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 een inmenging in het 

eigendomsrecht van de houder van dat octrooi in, in de zin van artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.8.1.  De regel vervat in artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 is een sanctie wegens de 

niet-naleving van de verplichting die artikel 5, § 1, van dezelfde wet oplegt aan de houder van 

een na wijziging in stand gehouden Europees octrooi om aan de Dienst voor de industriële 

eigendom een vertaling van dat octrooi te bezorgen binnen drie maanden na de publicatie van de 

vermelding van de verlening van dat octrooi in het Europees Octrooiblad. 

 

 B.8.2.  Die verplichting vloeit voort uit de vaststelling dat het « aangewezen [leek] een 

vertaling te eisen van alle titels die op het Belgisch grondgebied dezelfde rechten verlenen als 

een nationaal octrooi » (Parl. St., Senaat, 1976-1977, nr. 1012/1, p. 8). 

 

 Zij vloeit voort uit de zorg uitgedrukt in artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag 

(ibid., p. 8) dat, getiteld « Vertaling van het Europees octrooischrift », aanvankelijk bepaalde : 

 

 « (1)  Elke Verdragsluitende Staat kan, indien de tekst waarin het Europees 
Octrooibureau voorstelt voor die Staat een Europees octrooi te verlenen of voor die Staat een 
Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden, niet is opgesteld in een van de 
officiële talen van de betrokken Staat, eisen dat de aanvrager of de houder van het octrooi aan 
de centrale dienst voor de industriële eigendom een vertaling van die tekst verstrekt in één 
van die officiële talen naar zijn keuze of, voor zover de betrokken Staat het gebruik van een 
bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal. De vertaling moet worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden na het begin van hetzij de termijn bedoeld in artikel 97, 
tweede lid, letter b), hetzij de termijn bedoeld in artikel 102, derde lid, letter b), tenzij de 
desbetreffende Staat een langere termijn toestaat. 
 
 (2)  Elke Verdragsluitende Staat die voorschriften heeft gegeven krachtens het eerste lid, 
kan bepalen dat de aanvrager of de houder van het octrooi binnen de door die Staat vast te 
stellen termijn de kosten van de publicatie van de vertaling geheel of gedeeltelijk voldoet. 
 
 (3)  Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat, indien de krachtens het eerste en tweede 
lid gegeven voorschriften niet worden nagekomen, het Europees octrooi in die Staat geacht 
wordt van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad ». 
 

 B.8.3.  Artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 verwijst eveneens naar die internationale 

bepaling, die, sinds de vervanging ervan bij artikel 1, punt 22, van de Akte van 29 november 

2000, is getiteld « Vertaling van het Europees octrooi » en bepaalt : 

 

 « (1)  Elke Verdragsluitende Staat kan voorschrijven dat, indien het Europees octrooi 
zoals verleend, voortgezet in gewijzigde vorm, of beperkt door het Europees Octrooibureau 
niet is opgesteld in een van zijn officiële talen, de houder van het octrooi aan zijn centrale 
dienst voor de industriële eigendom een vertaling van het octrooi, zoals verleend, gewijzigd 
of beperkt, moet verstrekken in een van zijn officiële talen naar zijn keuze, of, voor zover de 
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betrokken Staat het gebruik van een bepaalde officiële taal verplicht heeft gesteld, in die taal. 
De vertaling moet worden voorgelegd binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum 
waarop de vermelding van de verlening, van de voortzetting in gewijzigde vorm of van de 
beperking van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad gepubliceerd wordt, tenzij de 
betrokken Staat een langere termijn voorschrijft. 
 
 (2)  Elke Verdragsluitende Staat die maatregelen heeft genomen krachtens het eerste lid, 
kan bepalen dat de houder van het octrooi binnen de door die Staat vast te stellen termijn de 
kosten van de publicatie van de vertaling geheel of gedeeltelijk betaalt. 
 
 (3)  Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat, indien de krachtens het eerste en tweede 
lid gegeven maatregelen niet worden nagekomen, het Europees octrooi in die Staat geacht 
wordt van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben gehad ». 
 

 Die versie van artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag is van toepassing op de vóór 

13 december 2007 verleende Europese octrooien (artikel 7 van de Akte van 29 november 

2000, in samenhang gelezen met artikel 1, punt 2, van de beslissing van de raad van bestuur 

van het Europees Octrooibureau van 28 juni 2001). 

 

 B.9.1.  Zoals is opgemerkt in B.2.3, kent een Europees octrooi in beginsel aan de houder 

ervan rechten toe die identiek zijn aan die welke een nationaal octrooi hem zou toekennen in 

elk van de Staten waarvoor het is verleend. 

 

 Een uitvindingsoctrooi verleend met toepassing van de wet van 28 maart 1984 op de 

uitvindingsoctrooien verleent aan de houder ervan « een uitsluitend en tijdelijk recht van 

exploitatie […] voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en 

vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid » (artikel 2, eerste lid, van die wet). 

De houder van een dergelijk octrooi beschikt over het recht om andere personen talrijke 

gedragingen te verbieden die verband houden met zijn uitvinding, zoals die welke zijn 

beschreven in artikel 27 van de wet van 28 maart 1984. 

 

 Rekening houdend met de rechten die aan een Europees octrooi zijn gekoppeld, is het van 

belang dat de derden ten opzichte van dat octrooi zo goed mogelijk kunnen worden ingelicht 

over het bestaan en de draagwijdte ervan, zelfs wanneer het in het Engels is opgesteld. 

 

 B.9.2.  De omvang van de door een Europees octrooi verleende bescherming wordt 

bepaald door de aan dat octrooi verbonden conclusies. De beschrijving van de uitvinding en 

de tekeningen die daarop betrekking hebben, dienen evenwel om de conclusies uit te leggen 
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(artikel 69, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag, zoals vervangen bij artikel 1, punt 25, van 

de Akte van 29 november 2000). 

 

 Het Europees octrooischrift dat vóór 13 december 2007 is afgegeven en gepubliceerd, 

bevat de « beschrijving » van de uitvinding, de « conclusies » en, in voorkomend geval, de 

« tekeningen » waarnaar de beschrijving en de conclusies verwijzen (artikel 98 van het 

Europees Octrooiverdrag, in de bewoordingen vóór de vervanging ervan bij artikel 1, punt 43, 

van de Akte van 29 november 2000). 

 

 Het nieuwe octrooischrift van een dergelijk Europees octrooi, gewijzigd na 13 december 

2007, bevat de « beschrijving », de « conclusies » en de « tekeningen » zoals die zijn 

gewijzigd (regel 87 van het « Reglement tot uitvoering van het Europees Octrooiverdrag 2000 

zoals aangenomen door de raad van bestuur bij zijn beslissing van 7 december 2006 », 

Journal officiel de l’Office européen des brevets, 2007, bijzonder uitgave nr. 1, p. 91; artikel 2 

van de beslissing van de raad van bestuur van 7 december 2006 « tot wijziging van het 

reglement tot uitvoering van het Europees Octrooiverdrag 2000 », Journal officiel de l’Office 

européen des brevets, 2007, p. 8). 

 

 De uitvinding wordt uiteengezet in de aanvraag voor een Europees octrooi en dit op 

voldoende duidelijke en volledige wijze opdat zij door een deskundige kan worden toegepast 

(artikel 83 van het Europees Octrooiverdrag). 

 

 De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij 

dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving (artikel 84 van het 

Europees Octrooiverdrag). 

 

 Door aan de Dienst voor de industriële eigendom de vertaling, in het Nederlands, het 

Frans of het Duits, van het nieuwe octrooischrift van een Europees octrooi opgesteld in het 

Engels en gewijzigd na een oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau te bezorgen, 

maakt de houder van dat octrooi het de Dienst voor de industriële eigendom mogelijk die 

vertaling ter beschikking te stellen van het publiek dat die kan raadplegen (artikel 5, § 3, van 

de wet van 8 juli 1977; artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 februari 1981 « betreffende 

het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag 

en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België », vervangen bij 
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artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit van 2 december 1986 « betreffende het aanvragen, 

verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien »). 

 

 B.9.3.  Wanneer, vóór 13 december 2007, het Europees Octrooibureau in het Europees 

Octrooiblad de vermelding van de verlening van een in het Engels opgesteld Europees octrooi 

publiceerde, publiceerde het tegelijk daarmee het octrooischrift ervan met de beschrijving, de 

conclusies en, in voorkomend geval, de tekeningen van dat octrooi (artikel 98 van het 

Europees Octrooiverdrag, vóór de vervanging ervan bij artikel 1, punt 43, van de Akte van 

29 november 2000). Dat octrooischrift bevatte een vertaling van de conclusies in het Duits en 

in het Frans (artikel 14, leden 1 en 7, van hetzelfde Verdrag, vóór de vervanging ervan bij 

artikel 1, punt 3, van de Akte van 29 november 2000). 

 

 B.9.4.  Een beslissing van het Europees Octrooibureau, genomen na 13 december 2007, 

om, in een gewijzigde vorm, een vóór die datum in het Engels verleend Europees octrooi in 

stand te houden, veronderstelt dat de houder van dat octrooi zelf wijzigingen heeft 

aangebracht in de beschrijving, de conclusies of de tekeningen van zijn octrooi tijdens de 

oppositieprocedure (artikel 101, lid 3, van het Europees Octrooiverdrag, zoals vervangen bij 

artikel 1, punt 46, van de Akte van 29 november 2000; regels 79, lid 1, 80 en 81, lid 3, van het 

Reglement tot uitvoering van het Europees Octrooiverdrag 2000, zoals aangenomen door de 

raad van bestuur bij zijn beslissing van 7 december 2006). 

 

 Een dergelijke beslissing kan niet worden genomen vooraleer diezelfde houder aan het 

Europees Octrooibureau een vertaling in het Duits en in het Frans van de gewijzigde 

conclusies heeft bezorgd (regel 82 van het Reglement tot uitvoering van het Europees 

Octrooiverdrag 2000). 

 

 Sinds 13 december 2007 worden de vertalingen in het Duits en in het Frans van de 

conclusies van het nieuwe octrooischrift van een Europees octrooi dat is opgesteld in het 

Engels en is gewijzigd na een oppositieprocedure, door het Europees Octrooibureau « zo 

spoedig mogelijk » gepubliceerd na de publicatie van de vermelding van de beslissing tot 

instandhouding van het gewijzigde octrooi in het Europees Octrooiblad (artikel 103 van het 

Europees Octrooiverdrag, zoals vervangen bij artikel 1, punt 48, van de Akte van 

29 november 2000). 
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 B.9.5.  De wijze waarop de wetgever gebruik maakt van een mogelijkheid waarin is 

voorzien in een verdragsbepaling, dient verantwoord te zijn in het licht van artikel 16 van de 

Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 B.9.6.  Hoewel het ontbreken van een deel van de vertaling nagenoeg geen invloed heeft 

op de kennis die derden kunnen verwerven over het bestaan en de draagwijdte van het 

Europees octrooi, heeft de wetgever gekozen voor een verregaande sanctie, ongeacht de duur 

en de reden van de overschrijding van de termijn. Die sanctie kan zeer verregaande 

economische gevolgen hebben voor de houder van het Europees octrooi.  

 

 Artikel 65, lid 3, van het Europees Octrooiverdrag vereist evenwel geen dergelijke 

sanctie, aangezien die bepaling niet uitsluit dat de wetgever kiest voor een minder 

verregaande sanctie, zoals een geldboete of een niet-tegenstelbaarheid aan derden die kunnen 

aantonen dat zij als gevolg van de ontbrekende vertaling onvoldoende ingelicht waren over 

het bestaan en de draagwijdte van het Europees octrooi. 

 

 B.10.  Aangezien het voormelde artikel 5, § 1bis, van de wet van 8 juli 1977 en het 

voormelde artikel 70bis van de wet van 28 maart 1984 niet in werking zijn getreden, beschikt 

de octrooihouder die niet in staat is de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde termijn 

van drie maanden na te leven, niet over de mogelijkheid om die termijn te doen verlengen. 

 

 De verplichting vervat in de in het geding zijnde bepaling zou overigens vervallen indien 

België partij zou worden bij het Protocol van Londen van 17 oktober 2000 « inzake de 

toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien ». 

Artikel 1 van dat Protocol bepaalt immers dat elke Verdragsluitende Staat die minstens een 

officiële taal gemeenschappelijk heeft met het Europees Octrooibureau, afziet van de 

vertaalvereiste bedoeld in artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag. 

 

 B.11.  De in het geding zijnde eigendomsberoving is niet evenredig met het nagestreefde 

doel en houdt een niet-verantwoorde aantasting in van het eigendomsrecht van de houder van 

het Europees octrooi. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 5, § 2, van de wet van 8 juli 1977 « houdende goedkeuring van volgende 

internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het 

octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking 

inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 

3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), 

Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 

4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt 

(Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 

15 december 1975 », in zoverre het van toepassing is op de houder van een Europees octrooi, 

verleend in het Engels en gepubliceerd vóór 13 december 2007, vervolgens in stand 

gehouden, na die datum, door het Europees Octrooibureau na een oppositieprocedure, schendt 

artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5566 

 
 

Arrest nr. 4/2014 
van 16 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 januari 2013 in zake de vof « Comptoir d’Escompte de Namur » tegen 
V.G. en A.R., in aanwezigheid van Sandrine Job, in haar hoedanigheid van 
schuldbemiddelaar, en in aanwezigheid van de bvba « APS » en anderen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 januari 2013, heeft het Arbeidshof te 
Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt, gelet op de lacune in de wet die niet voorziet in een duidelijke, betrouwbare en 
officiële kennisgeving aan de partijen ten aanzien van de modaliteiten en termijnen van 
beroep,  
 
 -  artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, eventueel in samenhang 
gelezen met artikel 1675/16, §§ 3 en 4, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de 
interpretatie volgens welke alle partijen – zelfs de niet in beroep gedagvaarde of niet in beroep 
komende partijen – op straffe van niet-toelaatbaarheid van het hoger beroep binnen de termijn 
van hoger beroep in de zaak dienen te worden betrokken, 
 
 -  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gecombineerd met artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
 
 in zoverre : 
 
 -  het ertoe leidt de partijen bij het hoger beroep zonder redelijke verantwoording 
verschillend te behandelen naargelang dat hoger beroep betrekking heeft op een uitspraak die 
een splitsbaar of onsplitsbaar karakter heeft : in het geval van een splitsbaar geschil kan de 
eiser in hoger beroep (of elke partij bij het hoger beroep) tot aan de sluiting van de debatten 
de gemeenverklaring van het vonnis vorderen; in het geval van een onsplitsbaar geschil dient 
die vordering noodzakelijkerwijs te worden ingesteld binnen de termijn van hoger beroep; 
 
 -  het op onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht van toegang tot een rechtbank, 
zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, ten opzichte van de doelstelling van de bepaling, 
terwijl de verweten tekortkoming geen nadeel berokkent en het aan de formaliteit toegewezen 
doel in fine bereikt is ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vof « Comptoir d’Escompte de Namur », met zetel te 5004 Bouge, rue de 
l’Institut 1; 
 
 -  V.G. en A.R.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 V.G. en A.R. hebben ook een memorie van antwoord ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Carlier, advocaat bij de balie te Namen, voor de vof « Comptoir d’Escompte de 
Namur »; 
 
 .  Mr. B. Derweduez, advocaat bij de balie te Nijvel, voor V.G. en A.R.; 
 
 .  Mr. A.-S. Verriest loco Mr. P. Schaffner, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 28 juli 2011 spreekt de Arbeidsrechtbank te Nijvel de sluiting uit van de procedure tot collectieve 
schuldenregeling waartoe de geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter werden toegelaten op 16 mei 
2002. Dezelfde Rechtbank beveelt ook een totale kwijtschelding van schulden, in kapitaal, intresten en kosten, 
voor het niet-terugbetaalde gedeelte van de schulden. 
 
 In totaal hebben de personen die schuldbemiddeling genieten 2 400 euro bestemd voor de terugbetaling van 
hun schulden, terwijl het totaalbedrag van de schuldvorderingen te hunnen laste 61 857,89 euro bedraagt. De 
enige bestaansmiddelen van het gezin zijn de werkloosheidsuitkering van de echtgenote, ten belope van 
647 euro. De schuldenaars bezitten niettemin een onroerend goed, dat zij bewonen. 
 
 De vof « Comptoir d’Escompte de Namur », appellante voor de verwijzende rechter, tekent hoger beroep 
aan tegen het vonnis van 28 juli 2011. Het verzoekschrift tot hoger beroep van 23 augustus 2011 is alleen gericht 
tegen de personen die schuldbemiddeling genieten en de schuldbemiddelaar. Bij wege van conclusies maakt de 
appellante melding van de neerlegging van een verzoekschrift tot gemeenverklaring van het te wijzen arrest ten 
aanzien van de andere partijen. Op 20 januari 2012 legt zij in die zin een verzoekschrift neer bij de griffie van 
het verwijzende rechtscollege. 
 
 De appellante voor de verwijzende rechter betwist de door de eerste rechter bevolen kwijtschelding van 
schulden terwijl de schuldenaar niet zulk een verzoek had ingediend, of althans zonder dat zij daarvan op de 
hoogte werd gesteld. Zij is bovendien van mening dat zulk een beslissing het noodzakelijk zou hebben gemaakt 
de verkoop te overwegen van alle voor beslag vatbare goederen van de personen die schuldbemiddeling 
genieten, met inbegrip van het onroerend goed dat zij bezitten, wat niet zou zijn gebeurd. 
 
 De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat het hoger beroep onontvankelijk 
is krachtens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek omdat alle partijen niet in de zaak zijn betrokken binnen 
de termijn voor hoger beroep, terwijl het geschil onsplitsbaar is. 
 
 De verwijzende rechter doet opmerken dat artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek een bepaling van 
openbare orde is en dat het geschil te dezen onsplitsbaar is. 
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 Hij wijst verder nog erop dat van het bestreden vonnis aan de partijen kennis is gegeven op 1 augustus 2011 
en dat het eerste verzoekschrift, ook al is het ingediend binnen de wettelijke termijn, evenwel niet de andere 
schuldeisers van de personen die schuldbemiddeling genieten, beoogde. Het tweede verzoekschrift tot hoger 
beroep, ook al betrekt het alle andere schuldeisers van de personen die schuldbemiddeling genieten in de zaak 
om het arrest gemeen te laten verklaren aan al die partijen, is ingediend buiten de wettelijke termijn voor hoger 
beroep, maar vóór de sluiting van de debatten. 
 
 De letterlijke tekst van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek en ook de meerderheid van de rechtsleer 
brengen ertoe het hoger beroep als onontvankelijk te beschouwen in zoverre het tweede verzoekschrift is 
ingediend na het verstrijken van de wettelijke termijn. Dat geldt des te meer omdat het Hof van Cassatie zich bij 
zulk een standpunt lijkt aan te sluiten. In geval van een splitsbaar geschil daarentegen mag, krachtens artikel 812 
van het Gerechtelijk Wetboek, een verzoekschrift in hoger beroep tot gemeenverklaring van het te wijzen arrest 
worden ingediend tot de sluiting van de debatten. 
 
 Niettemin zijn bepaalde auteurs van mening dat, in zoverre artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek een 
onderscheid maakt tussen de in beroep komende en in beroep gedagvaarde partijen en de anderen, door voor elk 
van die partijen in specifieke regels te voorzien, de niet in beroep komende of niet beroep gedagvaarde partijen 
tot aan de sluiting van de debatten in de zaak zouden moeten kunnen worden betrokken. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat, vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie in die zin was vastgelegd en dat de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk 
Wetboek niet toelaat te begrijpen waarom en in welk opzicht artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek de 
vroegere rechtspraak van het Hof van Cassatie zou moeten wijzigen. 
 
 De verwijzende rechter onderstreept voorts nog het belang van de impact van zulk een procedurele 
verplichting inzake collectieve schuldenregeling, waarbij een groot aantal partijen belang hebben. Bovendien 
worden de beslissingen inzake collectieve schuldenregeling door de griffie van de rechtbank aan de partijen ter 
kennis gebracht en doet die kennisgeving de beroepstermijn ingaan. De vonnissen die ter zake bij verstek zijn 
gewezen, zijn ten slotte niet vatbaar voor verzet. 
 
 Het verwijzende rechtscollege doet opmerken dat de wetgever niet eist dat informatie betreffende de 
toepassing van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgenomen in de kennisgeving van de in eerste 
aanleg genomen beslissing. Het herinnert verder nog aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens betreffende artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, krachtens welke de 
nationale overheden geen blijk mogen geven van een overdreven formalisme op procedureel vlak. 
 
 Volgens de verwijzende rechter kan met de verplichting om alle partijen in de zaak in hoger beroep te 
betrekken, worden vermeden dat, in geval van een onsplitsbaar geschil, de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk is. Dat doel zou evenwel volgens de verwijzende rechter op een 
even doeltreffende wijze worden bereikt indien het hoger beroep tot tussenkomst of tot gemeenverklaring van het te 
wijzen arrest kon worden ingesteld tot aan de sluiting van de debatten, zoals de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
die voorafgaat aan de invoering van het Gerechtelijk Wetboek zou aantonen. 
 
 De verwijzende rechter onderstreept dat een vordering tot gemeenverklaring van het te wijzen arrest een 
bewarend karakter heeft en dat zij doorgaans, overeenkomstig artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek, kan worden 
ingesteld tot de sluiting van de debatten, mits de rechten van de verdediging in acht worden genomen. 
 
 Volgens de verwijzende rechter zou het onontvankelijk verklaren van het hoger beroep te dezen ertoe leiden dat 
de appellante het recht wordt ontzegd om een contradictoir heronderzoek te verkrijgen van de beslissing van de 
eerste rechter, ten aanzien waarvan die partij haar argumenten nog niet heeft kunnen doen gelden omdat de beslissing 
van de eerste rechter voortvloeit uit een vordering van de schuldbemiddelaar tot herziening van de gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling en omdat uit het dossier van de procedure niet volgt dat een verzoek tot sluiting van de 
procedure tot collectieve schuldenregeling is geformuleerd of aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De appellante voor de verwijzende rechter doet opmerken dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens de verplichting oplegt dat eenieder daadwerkelijk toegang moet kunnen hebben tot het 
gerecht dankzij een voldoende informatie en een procedure die niet al te zwaar of buitensporig complex is.  
 
 Diezelfde partij is van mening dat de wetgever niet voorziet in enige informatie over het aanvangspunt van de 
beroepstermijn en dat het, zonder informatie daarover, voor een rechtzoekende niet mogelijk is om binnen een 
termijn van een maand beroep in te stellen tegen de talrijke personen die bij een collectieve schuldenregeling 
betrokken zijn. 
 
 A.1.2.  Bovendien is de appellante voor de verwijzende rechter van mening dat de verplichting om een groot 
aantal verzoekschriften tot hoger beroep op te stellen overdreven zwaar is, hetgeen de wetgever overigens in zekere 
mate heeft ingezien aangezien hij het noodzakelijk heeft geacht de kennisgeving van de oproepingen ten aanzien van 
alle partijen bij de procedure tot collectieve schuldenregeling toe te vertrouwen aan de griffie van de 
arbeidsrechtbank. 
 
 Volgens de appellante vormt het opleggen van een dergelijke administratieve last onder strikte 
termijnvoorwaarden een kennelijke discriminatie tussen splitsbare en onsplitsbare geschillen. 
 
 A.2.1.  De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter antwoorden dat de appellante in het kader van een 
onsplitsbaar geschil zich niet in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van de appellante in het kader van 
een splitsbaar geschil, zodat de prejudiciële vraag geen antwoord zou behoeven. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde wijzen diezelfde partijen erop dat het verschil in behandeling niet voortvloeit uit 
de in het geding zijnde bepaling, maar uit de handelwijze van de rechtzoekende, die de voorschriften van artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek volkomen in acht zou kunnen nemen en zijn hoger beroep op die manier ontvankelijk 
zou kunnen maken. Die partijen oordelen dat een professionele kredietverlener in staat moet zijn om, in zijn 
inleidend verzoekschrift tot hoger beroep, alle partijen in het geding voor de eerste rechter aan te geven. Zij zijn van 
mening, op grond van het arrest nr. 92/2007 van het Hof, dat de vereiste om alle partijen met een belang dat in strijd 
is met dat van een van de schuldeisers van de boedel in de zaak te betrekken, niet onevenredig is. 
 
 A.2.3.  De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter onderstrepen nog dat, ook al beroept het 
verwijzende rechtscollege zich op het ontbreken van een wettelijke vermelding met betrekking tot de rechtsmiddelen 
die openstaan tegen de beslissing van de eerste rechter, de vraag die het stelt niet daarop gericht is. 
 
 In elk geval zijn die partijen van oordeel dat, van de griffiers eisen dat zij nagaan of een geschil al dan niet 
onsplitsbaar is om, in de kennisgeving, de voorwaarden te vermelden waaronder hoger beroep kan worden ingesteld 
tegen de ter kennis gebrachte beslissing, erop zou neerkomen hun een rol van juridisch adviseur toe te kennen en zou 
ingaan tegen de wil om de administratieve last van de griffies die belast zijn met de dossiers inzake collectieve 
schuldenregeling te verminderen. 
 
 Die partijen beklemtonen voorts, met verwijzing naar het arrest nr. 40/2007, dat het Hof reeds zou hebben 
aangenomen dat de keuze van de wetgever om bepaalde bijzonderheden betreffende de modaliteiten van het beroep 
niet aan te geven, geen onevenredige gevolgen heeft. 
 
 A.2.4.  De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter onderstrepen ten slotte dat de appellante 
vertegenwoordigd was voor de eerste rechter. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad herinnert eraan dat, sinds de invoering van het Gerechtelijk Wetboek, het inleidende 
verzoekschrift tot hoger beroep veronderstelt, in het kader van een onsplitsbaar geschil, dat alle partijen in de zaak 
worden betrokken vóór het verstrijken van de termijn voor hoger beroep. 
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 Hij onderstreept eveneens dat artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt, in afwijking van het 
gemeen recht, dat de kennisgeving, door de griffie, van de beslissing in eerste aanleg de beroepstermijn doet lopen. 
De appellant moet bijgevolg zijn verzoekschrift tot hoger beroep indienen, ten aanzien van alle partijen – zelfs die 
welke niet in beroep zijn gedagvaard noch de in beroep komende partijen – binnen die wettelijke termijn, vanaf de 
kennisgeving van de beslissing in eerste aanleg. 
 
 Bovendien wijst de Ministerraad erop dat de wetgever, inzake collectieve schuldenregeling, in geen enkele 
informatieplicht heeft voorzien wat betreft de modaliteiten voor het instellen van het hoger beroep, in tegenstelling 
tot de sociale aangelegenheden. 
 
 A.3.2.  Volgens de Ministerraad bevinden de in de prejudiciële vraag vergeleken categorieën van 
rechtzoekenden zich in vergelijkbare situaties. Hij is eveneens van mening dat het verschil in behandeling op een 
objectief criterium is gegrond, namelijk het splitsbare of onsplitsbare karakter van het hoger beroep. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad is verder nog van mening dat de wetgever een legitiem doel heeft nagestreefd door te 
trachten te voorkomen dat onontwarbare situaties zouden ontstaan die zouden zijn veroorzaakt door twee 
gerechtelijke beslissingen die onmogelijk tegelijkertijd zouden kunnen worden uitgevoerd. 
 
 Door het criterium van de onsplitsbaarheid van het geschil te hanteren, zou de wetgever overigens gebruik 
hebben gemaakt van een pertinent criterium omdat het zou toelaten de zaken met een mogelijk risico van 
incoherentie tussen de in eerste aanleg gewezen gerechtelijke beslissing en de in hoger beroep gewezen beslissing te 
identificeren. 
 
 De Ministerraad onderstreept verder nog dat de procedurele verplichting die aan de appellant door de in het 
geding zijnde bepaling wordt opgelegd, toelaat, in het geval van een onsplitsbaar geschil, die tegengestelde 
beslissingen te vermijden. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad is ook van mening dat het verschil in behandeling geen onevenredige gevolgen heeft. 
 
 In tegenstelling tot de verwijzende rechter oordeelt hij dat de in het geding zijnde procedurele regel geen 
overdreven formalisme is. Hij herinnert eraan dat het recht op toegang tot de rechter niet absoluut is en dat de in het 
geding zijnde bepaling het recht op hoger beroep van de rechtzoekende enkel onderwerpt aan bepaalde voorwaarden, 
zonder het hem te ontnemen. 
 
 Volgens de Ministerraad wordt aan die conclusie geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de termijn 
voor hoger beroep loopt vanaf de kennisgeving van de beslissing in eerste aanleg, noch door het feit dat de algemene 
regel het mogelijk maakt een partij in de zaak te betrekken tot de sluiting van de debatten. De Ministerraad wijst erop 
dat het Gerechtelijk Wetboek tal van afwijkende regels bevat zonder dat die op zich ongerechtvaardigde inbreuken 
zijn op het recht van toegang tot de rechter, en dat de wetgever daarnaast over een ruime beoordelingsmarge op dat 
gebied beschikt.  
 
 De Ministerraad onderstreept voorts nog dat van de appellant enkel wordt geëist dat hij de door het Gerechtelijk 
Wetboek duidelijk en expliciet vastgelegde vereisten kent, zodat een dergelijke verplichting niet onevenredig lijkt, 
zelfs niet in het kader van een geschil inzake collectieve schuldenregeling. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad is ook van mening dat het ontbreken van informatie betreffende de modaliteiten van het 
hoger beroep, in de kennisgeving van de eerste beslissing, niet tot een andere conclusie kan leiden. Hij verwijst in dat 
verband naar het arrest nr. 40/2007 van het Hof. 
 
 A.3.6.  In ondergeschikte orde stelt de Ministerraad het Hof voor te opteren voor een verzoenende interpretatie 
van de in het geding zijnde bepaling, krachtens welke zij de appellant zou toestaan om, in het kader van een 
verzoekschrift tot gemeenverklaring van het te wijzen arrest, de niet in beroep komende en niet in beroep 
gedagvaarde partijen in de zaak te betrekken tot de sluiting van de debatten. 
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- B - 
 

 B.1.1.  Artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle 
partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. 
 
 Deze moet bovendien de andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of 
niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de 
sluiting van de debatten in de zaak betrekken. 
 
 Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet 
toegelaten. 
 
 De beslissing kan worden tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen ». 
 

 B.1.2.  Artikel 31 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Het geschil is enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen 735, § 5, 747, § 2, zevende 
lid, 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn ». 
 

 B.1.3.  Artikel 812 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de 
rechtspleging, zonder dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mogen doen 
aan de rechten van de verdediging. 
 
 Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling kan niet voor de eerste maal 
plaatsvinden in hoger beroep ». 
 

 B.2.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, van artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in zoverre 

die bepaling de partijen bij het hoger beroep verschillend behandelt naargelang dat hoger 

beroep betrekking heeft op een splitsbaar of onsplitsbaar geschil en in zoverre zij op 

onevenredige wijze afbreuk zou doen aan het bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens gewaarborgde recht op toegang tot de rechter. 
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 B.2.2.  De verwijzende rechter gaat uit van de premisse dat het voor hem hangende 

geschil met betrekking tot een procedure van collectieve schuldenregeling een onsplitsbaar 

geschil in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is. 

 

 Hij is eveneens van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling, in tegenstelling tot wat 

artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de splitsbare geschillen bepaalt, 

vereist dat in het verzoekschrift tot hoger beroep alle partijen, zelfs die welke geen belang 

hebben dat in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep, binnen de termijn van hoger 

beroep in de zaak moeten worden betrokken, en dat een vordering tot gemeenverklaring van 

het te wijzen arrest, die na het verstrijken van de wettelijke termijn maar vóór de sluiting van 

de debatten is ingesteld, onontvankelijk moet worden verklaard. 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de prejudiciële vraag beantwoordt. 

 

 B.2.3.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt bovendien dat de door de geïntimeerde partijen 

voor de verwijzende rechter opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid berust op het feit 

dat de appellante de andere schuldeisers van de schuldenaars die schuldbemiddeling genieten, 

partijen in het geding voor de eerste rechter, na het verstrijken van de wettelijke termijn van 

hoger beroep maar vóór de sluiting van de debatten in de zaak heeft betrokken. 

 

 B.3.  Ter ondersteuning van zijn prejudiciële vraag vermeldt de verwijzende rechter 

eveneens artikel 1675/16, §§ 3 en 4, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Zoals het op 

het voor de verwijzende rechter hangende geschil van toepassing is, bepaalt dat artikel : 

 

 « § 1.  Alle oproepingen in het raam van de procedure van de collectieve 
schuldenregeling worden door de griffier bij gewone brief ter kennis gebracht. 
 
 § 2.  De volgende uitspraken worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis 
gebracht : 
 
 1°  de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/6; 
 
 2°  alle uitspraken die de collectieve schuldenregeling beëindigen of herroepen; 
 
 3°  de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/15; 
 
 4°  de uitspraken inzake het derdenverzet tegen de beschikking van toelaatbaarheid, 
bedoeld in artikel 1675/6. 
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 § 3.  Alle overige uitspraken worden door de griffier bij een ter post aangetekende brief 
ter kennis gebracht. 
 
 § 4.  De uitspraken zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en 
zonder borgstelling. 
 
 Behalve wat de in artikel 1675/6 bedoelde beschikking van toelaatbaarheid betreft en 
zonder dat, in deze veronderstelling, artikel 1122, tweede lid, 3°, kan worden ingeroepen, zijn 
die uitspraken niet vatbaar voor derdenverzet. 
 
 De vonnissen en arresten die bij verstek werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet. 
 
 De kennisgeving van de uitspraken geldt als betekening ». 
 

 B.4.  De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat de in de 

prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen niet voldoende vergelijkbaar zijn. 

 

 Wanneer de toegang tot een rechter voor één categorie van personen wordt belemmerd, 

kan die categorie van personen echter worden vergeleken met elke categorie van personen 

waarvoor de toegang tot een rechter niet wordt belemmerd. 

 

 B.5.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.6.1.  Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een 

eerlijk proces, kan worden onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden, met name wat 

betreft het instellen van een rechtsmiddel. Die voorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat 

het recht op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt aangetast. Dit zou het 

geval zijn wanneer de beperkingen geen wettig doel nastreven of indien er geen redelijk 

verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 
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 De verenigbaarheid van die beperkingen met het recht op toegang tot een rechterlijke 

instantie hangt af van de bijzonderheden van de in het geding zijnde procedure en wordt 

beoordeeld in het licht van het proces in zijn geheel (EHRM, 24 februari 2009, L’Erablière 

t. België, § 36; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, § 69). 

 

 B.6.2.  Meer in het bijzonder zijn de regels betreffende de vormvoorschriften en 

termijnen om beroep in te stellen gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de 

risico’s van rechtsonzekerheid. Die regels mogen de rechtzoekenden echter niet verhinderen 

de beschikbare rechtsmiddelen te doen gelden. 

 

 Bovendien « dienen de rechtbanken, door de procedureregels toe te passen, zowel een 

overdreven formalisme dat afbreuk zou doen aan het eerlijke karakter van de procedure, als 

een buitensporige soepelheid die zou leiden tot het afschaffen van de bij de wet vastgestelde 

procedurele vereisten, te vermijden » (EHRM, 26 juli 2007, Walchli t. Frankrijk, § 29; 25 mei 

2004, Kadlec en anderen t. Tsjechische Republiek, § 26). « Het recht op toegang tot een 

rechter wordt immers aangetast wanneer de reglementering ervan niet langer de doelstellingen 

van de rechtszekerheid en de behoorlijke rechtsbedeling dient en een soort van hinderpaal 

vormt die de rechtzoekende verhindert zijn geschil ten gronde door het bevoegde 

rechtscollege beslecht te zien » (EHRM, 24 mei 2011, Sabri Gunes t. Turkije, § 58; 13 januari 

2011, Evaggelou t. Griekenland, § 19). 

 

 B.7.1.  Vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek was de appellant in het kader 

van een onsplitsbaar geschil ertoe gehouden alle partijen wier belangen niet in strijd waren 

met de zijne, in de zaak te betrekken, maar hij was ertoe gemachtigd zulks te doen tot de 

sluiting van de debatten (Cass., 18 september 1947, Arr. Cass., 1947-1948, p. 275). 

 

 B.7.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek werd de in 

het geding zijnde bepaling als volgt verantwoord : 

 

 « Het beginsel dat door artikel 1053 wordt bevestigd stemt overeen met wat de rechtsleer 
en de rechtspraak ons leren. Wanneer een geding onsplitsbaar is moet hij die een rechtsmiddel 
aanwendt alle partijen die een belang hebben verdedigd dat met het zijne strijdig is in de zaak 
oproepen. Hij moet bovendien diegenen die met hem samen in de zaak belang hebben en geen 
rechtsmiddel hebben aangewend oproepen voor gemeenverklaring van het vonnis. Die regels 
stemmen overeen met een vaste rechtspraak van het Hof van cassatie, sedert zijn arrest van 
18 september 1947. 



11 
 

 
 De rechtsleer neemt voor het overige aan dat het beroep tot gemeenverklaring van het 
vonnis, waarvan de uitwerking overigens beperkt is, kan ingesteld worden door de partij die 
het rechtsmiddel aanwendt tot bij de sluiting van de debatten. De tekst stelt dit ook 
uitdrukkelijk. 
 
 De regels die gesteld worden in artikel 1053 verschillen nochtans op enkele punten van 
het stelsel dat het Hof van cassatie heeft gevestigd. 
 
 Volgens dit laatste kan de niet-ontvankelijkheid die afgeleid wordt uit de niet-
inachtneming van de voorgaande regels, niet ambtshalve door de rechter worden opgeworpen. 
Dit is een gevolg van het feit dat de exceptie van het gewijsde niet van openbare orde is, en 
dus moet ingeroepen worden door de partij die er zich op beroept. In het stelsel van het 
ontworpen wetboek daarentegen vloeien de regels van de onsplitsbaarheid niet voort uit de 
ontleding van het begrip van het gezag van het gewijsde, maar bijzonder uit het begrip 
onsplitsbaarheid in de burgerlijke rechtspleging. Volgens de bepaling van artikel 31, is het 
geding onsplitsbaar wanneer het voorwerp is van verschillende beslissingen en het materieel 
onmogelijk is deze samen uit te voeren. Het middel dat wordt afgeleid uit het niet in de zaak 
brengen van alle partijen in het geval van onsplitsbaarheid, zal eventueel ambtshalve worden 
opgeworpen daar de partijen er in ieder geval toe in staat moeten gesteld worden hun 
opmerkingen te laten gelden […]. 
 
 Krachtens artikel 1053 moet beroep worden aangetekend binnen de beroepstermijn, tegen 
alle partijen die een belang hebben dat strijdig is met dat van de eiser in beroep; het in de zaak 
brengen van de andere partijen kan plaats hebben binnen de beroepstermijn en ten laatste tot 
aan de sluiting van de debatten. Op dit punt wijkt het ontwerp, ter vereenvoudiging, ook af 
van de oplossing die door het Hof van cassatie was toegelaten. Het ligt voor de hand dat de 
medebelanghebbende die zo in de zaak wordt geroepen, geen rechten kan laten gelden die 
verschillen van die van de oorspronkelijke eiser in beroep, tenzij hij eventueel incidenteel 
beroep instelt » (Parl. St., Senaat, 1963-1964, nr. 60, p. 249). 
 

 B.7.3.  Daaruit volgt dat de verplichting om de niet in beroep komende of niet in beroep 

gedagvaarde partijen wier belang niet in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep, binnen 

de wettelijke termijn van hoger beroep in de zaak te betrekken, wordt verantwoord vanuit een 

bekommernis om vereenvoudiging van de procedureregels. 

 

 B.8.1.  Door te waken over het uitvaardigen van eenvoudige procedureregels waarvan de 

inachtneming gemakkelijk kan worden nagegaan door de rechtscolleges, streeft de wetgever 

een legitiem doel na. 

 

 Het Hof dient evenwel erover te waken dat de in het geding zijnde maatregel niet op 

onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht op toegang tot de rechter, met name gezien de 

gevolgen die de schending ervan kan teweegbrengen voor de situatie van de gedingvoerende 

partijen. 
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 B.8.2.  Daarentegen staat het niet aan het Hof maar aan het verwijzende rechtscollege 

erover te waken dat het, rekening houdend met alle elementen die eigen zijn aan het 

specifieke geschil dat erbij aanhangig is gemaakt, de in het geding zijnde bepaling niet op een 

overdreven formalistische wijze toepast, in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. 

 

 In dat verband zal de verwijzende rechter rekening kunnen houden met niet alleen de 

ontstentenis van enige informatie betreffende de beroepstermijnen of -modaliteiten in de 

kennisgeving van het vonnis in eerste aanleg (zie, mutatis mutandis, EHRM, 31 januari 2012, 

Assunçao Chaves t. Portugal, §§ 80-88), maar ook met de informatieve rol die de griffie van 

het verwijzende rechtscollege in beginsel dient te vervullen bij de ontvangst van een 

verzoekschrift tot hoger beroep (zie, mutatis mutandis, EHRM, 26 juli 2007, Walchli 

t. Frankrijk, § 35). 

 

 B.9.1.  De in het geding zijnde bepaling is in duidelijke en voorzienbare bewoordingen 

opgesteld en maakt het de rechter in hoger beroep mogelijk om vanaf de aanvang van het 

rechtsgeding een totaalbeeld te hebben van de inzet van het onsplitsbare geschil waarvan hij 

kennis moet nemen, en bijgevolg het goede verloop van de rechtspleging te bevorderen. 

 

 Daarenboven brengt de verplichting om alle niet in beroep komende of niet in beroep 

gedagvaarde partijen binnen de wettelijke termijn van één maand vanaf de kennisgeving van 

het vonnis in eerste aanleg in de zaak te betrekken, geen aanzienlijke moeilijkheden met zich 

mee voor de appellante voor de verwijzende rechter aangezien die partijen haar bekend zijn, 

zij door een advocaat werd vertegenwoordigd en de termijn van hoger beroep niet dermate 

kort is dat hij de aanwending van dat rechtsmiddel buitensporig moeilijk of onmogelijk zou 

maken. 

 
 B.9.2.  Voor het overige, zoals het Hof bij zijn arrest nr. 40/2007 van 15 maart 2007 heeft 

geoordeeld, brengt de omstandigheid dat de in artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde kennisgeving niet de in artikel 792, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde verplichte vermeldingen bevat, geen onevenredige beperking van de rechten van de 

betrokken rechtzoekenden teweeg. 
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 Het Hof heeft onder meer geoordeeld dat de aard van het contentieux met betrekking tot 

de collectieve schuldenregeling, in tegenstelling tot de geschillen waarbij sociaal verzekerden 

in het geding worden gebracht, kon verantwoorden dat dergelijke vermeldingen niet 

voorkomen in de kennisgeving van de in eerste aanleg gewezen beslissing. Op dezelfde wijze 

kan dat soort van contentieux, van louter vermogensrechtelijke aard, niet nuttig worden 

vergeleken met een geschil met betrekking tot de ontzetting uit het ouderlijk gezag en de 

plaatsing van een minderjarig kind met het oog op zijn adoptie, waarover het Europees Hof 

zich in zijn voormelde arrest Assunçao Chaves t. Portugal heeft uitgesproken. 

 
 B.9.3.  Daaruit volgt dat er een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de 

aangewende middelen en het nagestreefde doel (zie, mutatis mutandis, EHRM, beslissing, 

21 november 2000, Comité des quartiers Mouffetard et des bords de Seine en anderen 

t. Frankrijk; beslissing, 23 oktober 2007, Beauseigneur t. Frankrijk). 

 
 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

  



14 
 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt niet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5679 

 
 

Arrest nr. 5/2014 
van 16 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012, 

ingesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2013, is een vordering tot uitlegging 
van het arrest van het Hof nr. 134/2012 van 30 oktober 2012 ingesteld door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. 
 
 
 De vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig GmbH » en de 
vzw « Belgian Air Transport Association » (verzoekende partijen in de zaak nr. 5262) hebben 
een memorie ingediend, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een memorie van 
antwoord ingediend en de vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig 
GmbH » en de vzw « Belgian Air Transport Association » hebben ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering; 
 
 .  Mr. P. Malherbe en Mr. T. Leidgens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig GmbH » en de 
vzw « Belgian Air Transport Association »; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Verzoekschrift tot uitlegging 
 
 A.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, op grond van artikel 118 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een verzoekschrift ingediend tot uitlegging van punt B.9 van het arrest 
nr. 134/2012 van 30 oktober 2012. Bij dat arrest heeft het Hof, dat de vordering van het Gewest heeft 
ingewilligd, beslist « de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van de geldboeten die definitief zijn 
uitgesproken tot 3 juni 2011 [te handhaven] ». 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering merkt op dat sommige luchtvaartmaatschappijen en het Gewest het 
niet eens zijn over de betekenis die moet worden gegeven aan de woorden « van de geldboeten die definitief zijn 
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uitgesproken tot 3 juni 2011 ». Volgens de Regering moeten die bewoordingen in die zin worden geïnterpreteerd 
dat zij alle geldboeten beogen die tot die datum zijn uitgesproken door het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(hierna : BIM) of het Milieucollege, ongeacht of zij al dan niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beroep 
tot nietigverklaring voor de Raad van State. Een andere interpretatie zou elke nuttige draagwijdte ontnemen aan 
de door het Hof besliste handhaving van de gevolgen. In de eerste plaats is de Raad van State niet bevoegd om 
geldboeten uit te spreken. Vervolgens heeft het Hof, bij zijn arrest nr. 134/2012, beslist de handhaving van de 
gevolgen niet te beperken tot sommige voor de Raad van State hangende zaken, zodat het alle op administratief 
vlak definitief uitgesproken geldboeten beoogde, los van de nog steeds voor de Raad van State hangende 
beroepen. De Regering preciseert voorts dat, op 3 juni 2011, de Raad van State geen enkel arrest had gewezen 
over die beroepen. De eerste arresten waarbij de beroepen tegen de geldboeten wegens ontstentenis van elke 
grondslag worden verworpen, dateren van december 2011 en talrijke zaken moeten nog worden behandeld. De 
zeer gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van 25 maart 1999, in 2012, om reden dat die niet voorzag in 
de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden toe te kennen, maakt het niet mogelijk hieruit af te leiden dat 
alle tot 3 juni 2011 uitgesproken geldboeten ipso facto onwettig zouden zijn door te beschouwen dat die niet 
« definitief zijn uitgesproken », daar op 3 juni 2011 voor de Raad van State nog een beroep hangende was. De 
handhaving van de gevolgen zou dan op geen enkele geldboete betrekking hebben.  
 
 
 Standpunt van de vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig GmbH » (EAT) en van 
de vzw « Belgian Air Transport Association » (BATA) 
 
 A.2.1.  De partijen EAT en BATA stellen vast dat de verzoekster het bewijs van de beslissing van haar 
minister-president om tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 in rechte te treden, niet heeft bijgevoegd, 
hetgeen strijdig is met het voorschrift van artikel 7, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, dat van 
toepassing is op de procedure voor de vordering tot uitlegging.  
 
 A.2.2.  In verband met de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 herinneren de partijen EAT 
en BATA in de eerste plaats eraan dat de Raad van State, bij zijn arrest nr. 224.233 van 3 juli 2013, impliciet 
maar zeker heeft geoordeeld dat een geldboete die, op 3 juni 2011, nog door de Raad van State nietig kon 
worden verklaard, geen geldboete is die definitief is uitgesproken op 3 juni 2011, in de zin van het arrest 
nr. 134/2012. Volgens de rechtspraak van de Raad van State zou het vernietigingsarrest nr. 134/2012 dus geen 
enkel gevolg hebben, zelfs niet in de zaken die niet zijn beoogd door de beslissing tot gedeeltelijke handhaving 
van de gevolgen van de vernietigde bepaling. 
 
 De partijen verzoeken het Hof derhalve voor recht te zeggen dat het arrest nr. 134/2012, in zoverre het de 
gevolgen van artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 
handhaaft, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het alle geldboeten beoogt die, op 3 juni 2011, niet meer 
nietig konden worden verklaard door de Raad van State.  
 
 Rekening houdend met de rechtspraak van de Raad van State verzoeken die partijen overigens het Hof 
« voor recht te zeggen dat, in de mate van de gedeeltelijke handhaving van de gevolgen van de vernietigde 
bepaling, de vernietiging van artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
van 25 maart 1999 wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ‘ in zoverre het, tot 7 december 
2011, niet toeliet rekening te houden met de verzachtende omstandigheden die het mogelijk maken een 
geldboete op te leggen waarvan het bedrag lager ligt dan het daarin vastgestelde minimum van de geldboete ’, 
moet worden geïnterpreteerd als de vernietiging van artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ‘ in 
zoverre, tot 7 december 2011 : 
 
 -  het de administratie niet toeliet rekening te houden met de verzachtende omstandigheden die de persoon 
die het voorwerp van de geldboete uitmaakt in voorkomend geval genoot; 
 
 -  het de administratie niet toeliet het bedrag van de geldboete op grond van verzachtende omstandigheden 
te verminderen; 
 
 -  het de administratie niet toeliet het bedrag van de geldboete op grond van verzachtende omstandigheden 
te verminderen onder het wettelijke minimum; 
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 -  het de personen ten aanzien van wie de procureur des Konings het niet opportuun had geacht hen te 
vervolgen, de mogelijkheid ontnam om het voordeel van verzachtende omstandigheden op nuttige wijze aan te 
voeren in het kader van de procedure van de administratieve geldboete waarvan zij het voorwerp uitmaakten ’ ». 
 
 De partijen voeren voorts aan dat het arrest nr. 134/2012 moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
beginselen volgens welke een bestuurshandeling die nadeel berokkent, definitief wordt bij het verstrijken van de 
beroepstermijn, hetgeen impliceert dat, wanneer een beroep binnen de termijn wordt ingediend, zij niet definitief 
is, en in het licht van het strafrechtelijk beginsel volgens hetwelk een geldboete als definitief uitgesproken wordt 
beschouwd wanneer die niet meer kan worden tenietgedaan door de uitoefening van een rechtsmiddel, met 
inbegrip van een cassatieberoep. Hieruit vloeit voort dat de geldboeten die niet definitief zijn uitgesproken op 
3 juni 2011, dienen te worden vernietigd bij ontstentenis van een wettelijke en grondwettelijke grondslag en dat 
de geldboeten die definitief zijn uitgesproken op 3 juni 2011 – met ander woorden, die welke op die datum niet 
meer vatbaar waren voor beroep of het voorwerp hadden uitgemaakt van een verwerpingsarrest van de Raad van 
State - dat blijven, ondanks de vernietiging van de bepaling krachtens welke zij zijn opgelegd. Die partijen zijn 
van mening dat de stelling van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest eveneens strijdig is met de intentie van het 
Hof zoals die blijkt uit de B.9 van het arrest nr. 134/2012, namelijk de administratieve moeilijkheden en het 
administratief contentieux vermijden die zouden hebben kunnen voortvloeien uit de heropening van de dossiers 
met betrekking tot geldboeten die definitief zijn uitgesproken vóór 3 juni 2011, maar niet de intrekking 
vermijden van de arresten die zijn gewezen na 3 juni 2011, waarmee de Raad van State beroepen tot 
nietigverklaring tegen geldboeten zou hebben verworpen, terwijl hij, op grond van het versterkte relatieve gezag 
van het arrest nr. 44/2011, die geldboeten had kunnen en had moeten vernietigen bij ontstentenis van een 
grondwettelijke grondslag. In dat geval is het niet het vernietigingsarrest maar de niet-naleving van het versterkte 
relatieve gezag van het arrest nr. 44/2011 door de Raad van State die administratieve moeilijkheden en het 
nieuwe administratieve contentieux veroorzaakt. 
 
 De partijen antwoorden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de gedeeltelijke handhaving van de 
gevolgen het mogelijk maakt dat niet alle vóór de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het arrest 
nr. 44/2011 afgesloten dossiers wegens de vernietiging worden heropend, met andere woorden alle 
administratieve geldboeten die bij beslissing van het BIM zijn uitgesproken en die op die datum niet het 
voorwerp hadden uitgemaakt van een beroep tot herziening bij het Milieucollege binnen de opgelegde termijn, 
alle geldboeten die bij beslissing van het Milieucollege zijn bevestigd en die, op die datum, niet het voorwerp 
hadden uitgemaakt van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State, en alle geldboeten die 
definitief zijn geworden wegens de verwerpingsarresten die de Raad van State vóór 3 juni 2011 heeft 
uitgesproken. 
 
 De partijen merken voorts op dat de bestrijding van geluidsoverlast de interpretatie niet verantwoordt van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat in werkelijkheid alle administratieve geldboeten wil innen die vóór 
7 december 2011 zijn opgelegd, terwijl zij zijn opgelegd krachtens een bepaling die is vernietigd wegens 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zelfs wanneer die geldboeten niet definitief uitgesproken 
waren op de dag dat het arrest nr. 44/2011 zijn versterkt relatief gezag van gewijsde heeft verkregen. Artikel 8, 
tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is echter niet aangenomen om het de overheden mogelijk te 
maken geldboeten te innen die zijn opgelegd met schending van de Grondwet, noch om een rechtspraak goed te 
keuren waarmee de Raad van State het gezag van de arresten van het Hof schendt door elk nuttig effect ervan 
teniet te doen. 
 
 De partijen zijn immers van mening dat de rechtspraak van de Raad van State steunt op een rechtsdwaling 
en op een verkeerde interpretatie van de arresten nrs. 44/2011 en 134/2012. Voor het overige steunt die op de 
onjuiste stelling dat, wanneer een overheid met verzachtende omstandigheden rekening kan houden, quod non te 
dezen, zij de geldboete noodzakelijkerwijs moet verminderen tot onder het wettelijke minimum. Die rechtspraak 
schendt dus het absolute gezag van gewijsde van het arrest nr. 134/2012. De partij besluit dat de Raad van State 
in werkelijkheid de ontstentenis zou moeten vaststellen van een wettelijke en grondwettelijke grondslag voor alle 
geldboeten die vóór 7 december 2011 zijn opgelegd en die, op 3 juni 2011, nog vatbaar waren voor een 
nietigverklaring door de Raad van State. 
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 Antwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 
 A.3.1.  In verband met de ontvankelijkheid van het verzoekschrift antwoordt de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering dat, overeenkomstig de artikelen 5 en 118 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het verzoekschrift 
tot uitlegging kan worden ondertekend door een advocaat. Voor het overige bestaat ten aanzien van een 
beslissing om in rechte op te treden geen enkele wettelijke vereiste voor de indiening van een verzoekschrift tot 
uitlegging, vooral voor de verwerende partij in de oorspronkelijke procedure. Het uit te leggen arrest is gewezen 
naar aanleiding van een door de partijen EAT en BATA ingesteld beroep tot vernietiging. De Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering diende in die zaak geen enkele beslissing om in rechte op te treden, neer te leggen, 
vermits zij in die zaak verwerende partij was. Het is in diezelfde hoedanigheid dat zij in de onderhavige zaak 
optreedt.  
 
 A.3.2.  Ten gronde voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat haar stelling steunt vindt in de 
rechtsleer die van oordeel is dat definitief staat tegenover voorlopig en niet onherroepelijk noch niet vatbaar voor 
beroep betekent. Die partij haalt ter ondersteuning van haar stelling eveneens het arrest van de Raad van State 
van 3 juli 2013 aan en merkt op dat het niet juist is te beweren dat het BIM vóór 7 december 2011 nooit 
geldboeten gelijk aan het wettelijke minimum zou hebben opgelegd. De kritiek ten aanzien van de rechtspraak 
van de Raad van State is dus feitelijk onjuist en valt overigens niet onder de bevoegdheid van het Grondwettelijk 
Hof. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van mening dat de tegenovergestelde stelling steunt op een 
verkeerd begrip van de notie van definitieve beslissing in het administratief recht. Volgens de gevestigde 
rechtsleer en rechtspraak kunnen alleen de in laatste administratieve aanleg aangenomen definitieve beslissingen 
voor de Raad van State worden betwist. De niet-definitieve beslissingen zijn dus geen handelingen die door de 
Raad van State nietig kunnen worden verklaard. Dat besluit wordt eveneens bevestigd door de Brusselse en 
Vlaamse wetgevingen inzake leefmilieu en stedenbouw. 
 
 De partij antwoordt ten slotte dat de redenering van EAT en BATA volgen, zou leiden tot een situatie van 
totale straffeloosheid voor de vele inbreuken die sommige maatschappijen gedurende het laatste decennium 
hebben gepleegd. In een rechtsstaat zou het niet normaal zijn dat enkele luchtvaartmaatschappijen, na in vrijwel 
alle ingestelde procedures in het ongelijk te zijn gesteld, erin slagen te worden vrijgesteld van de betaling van de 
te hunnen aanzien uitgesproken geldboeten, onder het voorwendsel een ongrondwettigheid te genieten die is 
afgeleid uit de onmogelijkheid om verzachtende omstandigheden aan te voeren, die zij zelfs niet te gelegener tijd 
hebben doen gelden.  
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst ten slotte erop dat de door EAT en BATA geformuleerde 
verzoeken het kader van het verzoekschrift tot uitlegging klaarblijkelijk te buiten gaan en het Hof ertoe zouden 
brengen ultra petita uitspraak te doen. De procedure tot uitlegging kan niet de gelegenheid vormen om het uit te 
leggen arrest opnieuw in het geding te brengen. 
 
 
 Wederantwoord van de vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig GmbH » (EAT) 
en van de vzw « Belgian Air Transport Association » (BATA) 
 
 A.4.1.  De partijen EAT en BATA repliceren dat de eerste betekenis die moet worden gegeven aan het 
woord « definitief » « afgesloten » is. De procedure is niet afgesloten zolang een mogelijkheid van beroep blijft 
bestaan, in voorkomend geval een beroep voor de Raad van State. 
 
 De partijen preciseren overigens dat de Raad van State in zijn arrest van 3 juli 2013 impliciet maar zeker 
heeft geoordeeld dat een op 4 september 2001 in laatste aanleg uitgesproken administratieve geldboete die op 
3 juni 2011 nog kon worden vernietigd door de Raad van State, geen « op 3 juni 2011 definitief uitgesproken 
geldboete » is in de zin van het arrest nr. 134/2012 van het Hof. 
 
 In verband met het begrip « definitieve beslissing » in het administratief recht merken de partijen op dat de 
stelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering enkel refereert aan de zeer beperkte context van het 
onderzoek van de ontvankelijkheid van een beroep voor de Raad van State. Volgens de vaste rechtspraak van de 
Raad van State, de rechtspraak van de hoven en rechtbanken en de rechtsleer is een administratieve handeling of 
een administratieve geldboete niet definitief zolang die het voorwerp uitmaakt van een beroep of van een 
procedure. Op 3 juni 2011 bestonden er « definitief uitgesproken geldboeten », namelijk alle geldboeten die niet 
het voorwerp hadden uitgemaakt van een beroep binnen de termijnen. 
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 A.4.2.  De partijen EAT en BATA voeren overigens aan dat het in hun memorie geformuleerde 
interpretatieverzoek wel degelijk valt onder de bevoegdheid van het Hof. Het is immers verbonden aan het 
antwoord op het hoofdverzoek. Het beginsel van proceseconomie, dat één van de facetten van het beginsel van 
snelheid vormt, moet overigens ertoe leiden in te gaan op dat verzoek, dat ertoe strekt de interpretatie te 
verkrijgen van het volgende deel van het dictum van het arrest nr. 134/2012 : « in zoverre het, tot 7 december 
2011, niet toeliet rekening te houden met de verzachtende omstandigheden die het mogelijk maken een 
geldboete op te leggen waarvan het bedrag lager ligt dan het daarin vastgestelde minimum van de geldboete ». 
 
 In verband met de gegrondheid van hun interpretatieverzoek vragen de partijen de passages van de 
memorie van antwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarin beslissingen worden aangevoerd die 
niet zijn bekendgemaakt en die de partij uitdrukkelijk heeft geweigerd om voor te leggen, uit de debatten te 
weren. Zij zijn overigens van mening dat de aangevoerde beslissingen alleenstaand en klaarblijkelijk 
contradictoir of zelfs onwettig zijn.  
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van het verzoekschrift 

 

 B.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, op grond van artikel 118 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een vordering ingesteld tot 

uitlegging van B.9 en van het dictum van het arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012. 

 

 B.2.  Bij dat arrest heeft het Hof uitspraak gedaan over het beroep  tot vernietiging van de 

artikelen 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis en 41 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de 

vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, ingesteld door de 

vennootschap naar Duits recht « European Air Transport Leipzig GmbH » (EAT) en de 

vzw « Belgian Air Transport Association » (BATA). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

was partij bij de rechtspleging in die zaak.  

 

 In het dictum ervan heeft het Hof artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 vernietigd, in zoverre het, tot 7 december 2011, 

niet toeliet rekening te houden met de verzachtende omstandigheden die het mogelijk maken 

een geldboete op te leggen waarvan het bedrag lager ligt dan het daarin vastgestelde minimum 

van de geldboete en heeft het de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd « ten 

aanzien van de geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 ». 

 



7 

 In B.9 verantwoordt het Hof de handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling 

als volgt : 

  

 « Teneinde rekening te houden met de administratieve moeilijkheden en met het 
administratieve contentieux die uit het vernietigingsarrest zouden kunnen voortvloeien, 
dienen met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 de 
gevolgen van het voormelde artikel 33, 7°, te worden gehandhaafd tot 3 juni 2011, datum 
waarop het arrest nr. 44/2011 van het Hof in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, ten 
aanzien van de geldboeten die definitief zijn uitgesproken ». 
 

 B.3.  Met haar vordering tot uitlegging vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan 

het Hof de betekenis toe te lichten die moet worden gegeven aan de woorden « van de 

geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 », die voorkomen in B.9 en het 

dictum van de Franse versie van het arrest nr. 134/2012 en in het dictum van de Nederlandse 

versie van hetzelfde arrest. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift 

 

 B.4.1.  De partijen EAT en BATA merken op dat de verzoekende partij het bewijs van de 

beslissing van haar minister-president om tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 in rechte 

te treden, niet heeft bijgevoegd, in tegenstelling tot wat artikel 7, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, dat van toepassing is op de procedure voor de vordering 

tot uitlegging, voorschrijft. 

 

 B.4.2.  Artikel 118 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 bepaalt : 

 

 « Op vordering van de partijen bij het beroep tot vernietiging of van het rechtscollege dat 
de prejudiciële vraag heeft gesteld, geeft het Hof een uitlegging van het arrest. De vordering 
tot uitlegging wordt ingesteld overeenkomstig artikel 5 of artikel 27, naar gelang van het 
geval. Zij wordt medegedeeld aan alle partijen in het geding. 
 
 Voor het overige is de voor het verzoekschrift tot vernietiging of voor de prejudiciële 
vraag voorgeschreven rechtspleging toepasselijk. 
 
 De minuut van het uitleggend arrest wordt aan de minuut van het uitgelegde arrest 
gehecht. Van het uitleggend arrest wordt melding gemaakt op de kant van het uitgelegde 
arrest ». 
 

http://www.const-court.be/nl/basisteksten/basisteksten_wet_01.html#art-5
http://www.const-court.be/nl/basisteksten/basisteksten_wet_01.html#art-27
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 Artikel 7 van diezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de wet, het decreet 
of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel waartegen het beroep gericht is, en, in 
voorkomend geval, van de bijlagen ervan. 
 
 Indien het beroep wordt ingesteld door de Ministerraad, door de Regering van een 
Gemeenschap of een Gewest of door de voorzitter van een wetgevende vergadering, voegt de 
verzoekende partij daarenboven bij haar verzoekschrift een voor eensluidend verklaard 
afschrift van de beslissing waarbij zij besloten heeft het beroep in te stellen. 
 
 Indien een rechtspersoon het beroep instelt of in het geding tussenkomt, legt deze partij, 
op het eerste verzoek, het bewijs voor van de beslissing om het beroep in te stellen of voort te 
zetten of om tussen te komen en, wanneer haar statuten moeten worden bekendgemaakt in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een kopie van die bekendmaking ». 
 

 B.4.3.  Artikel 118 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 maakt het de personen die 

partij zijn geweest bij een beroep tot vernietiging mogelijk om een vordering in te stellen tot 

uitlegging van het arrest met betrekking tot dat beroep. Die vordering past in het verlengde 

van de procedure die is ingesteld door middel van het beroep tot vernietiging en vormt geen 

nieuw beroep tot vernietiging. De partijen zijn dus niet onderworpen aan de voorwaarden 

bepaald in artikel 7, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 voor het instellen 

van een beroep tot vernietiging. 

 

 B.4.4.  De vordering tot uitlegging is ontvankelijk. 

 

 

 Ten aanzien van de vordering tot uitlegging van de partijen EAT en BATA 

 

 B.5.1.  De partijen EAT en BATA vragen het Hof andere elementen in het arrest 

nr. 134/2012 toe te lichten, gelet op de rechtspraak van de Raad van State volgend op het 

arrest nr. 134/2012. 

 

 B.5.2.  Het Hof moet de omvang van de vordering tot uitlegging bepalen op basis van de 

inhoud van het verzoekschrift. Zoals in B.1 is gepreciseerd, heeft het verzoekschrift tot 

uitlegging betrekking op B.9 en het dictum van het arrest nr. 134/2012, betreffende de 

handhaving van de gevolgen van artikel 33, 7°, b), van de bestreden ordonnantie van 25 maart 

1999 ten aanzien van de geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011. 

http://www.const-court.be/nl/basisteksten/basisteksten_grondwet.html#art-134
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 De vordering tot uitlegging van de partijen EAT en BATA heeft betrekking op andere 

onderdelen van het arrest nr. 134/2012 en valt dus niet onder de beperkte saisine van het Hof. 

 

 Die vordering strekt er overigens toe rechterlijke uitspraken door het Hof te laten 

controleren. Het Hof is echter niet bevoegd om na te gaan of een rechterlijke uitspraak het 

gezag van zijn arresten in acht neemt.  

 

 B.5.3.  De vordering tot uitlegging van de partijen EAT en BATA is niet ontvankelijk. 

 

 

 Ten aanzien van de uitsluiting uit de debatten van een deel van de memorie van antwoord 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

 

 B.6.1.  De partijen EAT en BATA vragen aan het Hof de passages van de memorie van 

antwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te weren waarin niet-bekendgemaakte 

beslissingen worden aangevoerd die die partij uitdrukkelijk heeft geweigerd voor te leggen. 

 

 B.6.2.  Aangezien die passages betrekking hebben op de vordering tot uitlegging van de 

partijen EAT en BATA die onontvankelijk is, is de vraag van die partijen om ze uit de 

debatten te weren eveneens onontvankelijk. 

 

 

 Ten aanzien van de vordering tot uitlegging 

 

 B.7.  De woorden « geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 » beogen 

de uitgesproken geldboeten die op 3 juni 2011 niet meer vatbaar zijn om nog het voorwerp uit 

te maken van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State alsook de uitgesproken 

geldboeten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een beroep tot nietigverklaring dat 

uiterlijk op 3 juni 2011 door de Raad van State is verworpen. De geldboeten die zijn 

uitgesproken tot 3 juni 2011 en die het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring 

waarover de Raad van State nog na 3 juni 2011 uitspraak dient te doen, worden dus niet 

beoogd door de beslissing tot handhaving van de gevolgen vervat in het arrest nr. 134/2012. 



10 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De woorden « geldboeten die definitief zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 » in het dictum 

van het arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012 beogen de uitgesproken geldboeten die op 

3 juni 2011 niet meer vatbaar zijn om nog het voorwerp uit te maken van een beroep tot 

nietigverklaring voor de Raad van State alsook de uitgesproken geldboeten die het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een beroep tot nietigverklaring dat uiterlijk op 3 juni 2011 door de 

Raad van State is verworpen. 

 

 Dezelfde woorden beogen niet de geldboeten die zijn uitgesproken tot 3 juni 2011 en die 

het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring waarover de Raad van State nog 

na 3 juni 2011 uitspraak dient te doen.  

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 16 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5121 

 
 

Arrest nr. 6/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of 

huisvesting van bejaarde personen, en, in het bijzonder, artikel 11, § 1, vijfde lid, 8°, en de 

bepalingen van hoofdstuk III (« Erkenning ») van die ordonnantie, gesteld door de Raad van 

State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 211.465 van 23 februari 2011 in zake de vzw « fédération des Maisons de 
Repos privées de Belgique (MR-MRS) » (afgekort : « Femarbel ») tegen de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 3 maart 2011, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 « 1.  Schenden de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van de Verenigde Vergadering 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de 
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met het decreet d'Allarde van 2 en 17 maart 1791 en met de 
richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt, in zoverre zij de service-residenties, de centra voor 
dagopvang en de centra voor nachtopvang de verplichting opleggen een voorlopige 
werkingsvergunning en vervolgens een erkenning te verkrijgen om hun activiteiten te kunnen 
uitoefenen, en ze gelijkschakelen met andere categorieën van voorzieningen voor bejaarde 
personen die objectief verschillend zijn, namelijk de rusthuizen, de centra voor 
dagverzorging, de voorzieningen die over bedden voor kortverblijf beschikken en de 
woningen voor bejaarden, die, van hun kant, niet aan de genoemde richtlijn worden 
onderworpen ? 
 
 2.  Schendt de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang 
of huisvesting van bejaarde personen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de artikelen 6, 
§ 1, VI, derde lid, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met het in het decreet d'Allarde van 2 en 
17 maart 1791 verankerde beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met de 
artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag en met de richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, in 
zoverre zij bepaalt dat de service-residenties die aan het stelsel van de mede-eigendom zijn 
onderworpen, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang het voorwerp van een 
programmering uitmaken ? 
 
 3.  Schendt artikel 11, vierde lid [lees : § 1, vijfde lid], 8°, van de ordonnantie van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de 
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen de artikelen 128 en 138 van 
de Grondwet en (…) artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen in zoverre het het Verenigd College ertoe machtigt 
aanvullende regels vast te leggen voor de bepaling van de gefactureerde prijzen ? ». 
 
 
 Bij tussenarrest nr. 10/2012 van 25 januari 2012, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 11 juni 2012, heeft het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie : 
 
 « Dienen de diensten van de gezondheidszorg bedoeld in artikel 2, lid 2, f), en de sociale 
diensten bedoeld in artikel 2, lid 2, j), van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 ‘ betreffende diensten op de interne markt ’ in die zin te 
worden geïnterpreteerd dat van het toepassingsgebied van de richtlijn de centra voor 
dagopvang, in de zin van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 
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Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of 
huisvesting van bejaarde personen, zouden zijn uitgesloten, in zoverre zij aangepaste 
ondersteuning en verzorging verstrekken bij het verlies aan autonomie van de bejaarden, 
alsook de centra voor nachtopvang, in de zin van dezelfde ordonnantie, in zoverre zij 
bejaarden hulp en gezondheidszorg verstrekken waarvoor hun naastbestaanden niet 
voortdurend kunnen instaan ? ». 
 
 Bij arrest van 11 juli 2013 in de zaak C-57/12 heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op de vraag geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 8 oktober 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
12 november 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 5 november 2013 
in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere 
partijen binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding 
van het voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) »; 
 
 -  het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A.-S. Verriest loco Mr. M. Vastmans, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vzw « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) »; 
 
 .  Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. P. Slegers en Mr. P. Thiel, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 15 februari 2010 verzoekt de vereniging zonder winstoogmerk « fédération des Maisons de Repos 
privées de Belgique » (afgekort : « Femarbel ») de Raad van State om de nietigverklaring van het besluit van het 
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (afgekort : GGC) van 3 december 2009 
tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde 
personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere 
normen waaraan deze moeten voldoen. 
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 Het bestreden besluit werd genomen ter uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 « betreffende de voorzieningen voor opvang of 
huisvesting van bejaarde personen ». In het kader van de middelen die zij voor de Raad van State uiteenzet, 
vraagt de verzoekende vzw die laatste om een eerste prejudiciële vraag aan het Hof te stellen omdat het 
bestreden besluit de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang de verplichting 
oplegt om over een voorlopige werkingsvergunning en over een erkenning te beschikken om hun activiteiten te 
kunnen uitoefenen, terwijl de wettelijke grondslag van die verplichting, artikel 11 van de ordonnantie van 
24 april 2008, ongrondwettig zou zijn. Die bepaling zou immers op discriminerende wijze afbreuk doen aan de 
vrijheid van handel en nijverheid en aan de vrijheid van dienstverlening van de betrokken voorzieningen. 
 
 De vzw vraagt eveneens dat een tweede prejudiciële vraag aan het Hof zou worden gesteld om dat de 
programmering van de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang niet zou 
zijn bepaald door de ordonnantie van 24 april 2008, of wel erdoor zou zijn bepaald maar in strijd met de 
Grondwet en de rechtstreeks toepasselijke internationaalrechtelijke regels, zodat zij geen grondslag zou kunnen 
bieden voor een erkenning voor die voorzieningen. 
 
 Ten slotte vraagt de vzw dat een derde prejudiciële vraag aan het Hof zou worden gesteld omdat de 
ordonnantie van 24 april 2008 de regels inzake bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten zou schenden aangezien het prijs- en inkomensbeleid een exclusieve 
bevoegdheid van de federale overheid is en het optreden van de GGC de bevoegdheid van de federale minister 
van Economische Zaken om de aanpassingen te bepalen van de prijzen die door de bewoners van 
bejaardenvoorzieningen moeten worden betaald, niet zou kunnen beperken. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  De vzw « Femarbel » verwijt de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van 24 april 2008 
betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen dat zij het mogelijk maken dat 
het besluit van 3 december 2009 erkenningsnormen oplegt voor de service-residenties, de residentiële gebouwen, 
de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang. De ordonnantie zou op die manier leiden tot een 
gelijkschakeling van, enerzijds, de service-residenties, de residentiële gebouwen, de centra voor dagopvang en 
de centra voor nachtopvang en, anderzijds, de rust- en verzorgingstehuizen, terwijl die twee categorieën van 
voorzieningen niet objectief vergelijkbaar zouden zijn. 
 
 De afdeling wetgeving van de Raad van State zou zelf hebben bevestigd dat niet ervan kan worden 
uitgegaan dat de eerste categorie van voorzieningen tot de diensten van de gezondheidszorg behoort.  
 
 A.1.2.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter benadrukt dat de centra voor dagopvang en de 
centra voor nachtopvang, alsook de service-residenties niet worden gefinancierd door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Bijgevolg zou niet kunnen worden verantwoord dat zij aan een 
erkenning worden onderworpen. Het vereiste kwaliteitsniveau zou voldoende worden gewaarborgd door het spel 
van de concurrentie, aangezien het om een commerciële dienst gaat.   
 
 A.1.3.  Ten slotte zou, teneinde de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt in acht te nemen, volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter, moeten worden 
aangetoond dat er geen waarborg bestaat die even doeltreffend is als en minder restrictief dan de controle vooraf 
waarin de in het geding zijnde ordonnantie voorziet, zoals een controle achteraf. Dat zou geenzins worden 
aangetoond in de parlementaire voorbereiding van die ordonnantie.  
 
 A.2.1.  In haar memorie verwijst de GGC naar het advies van de Raad van State betreffende het 
ontwerpbesluit van het Verenigd College van de GGC, dat het besluit van 3 december 2009 is geworden. In dat 
advies heeft de Raad van State onderstreept dat de Gemeenschap bevoegd is om de organieke wetgeving en de 
algemene erkenningsnormen voor voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarde personen te bepalen, 
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met toepassing van artikel 5, § 1, II, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen. Het is ter uitvoering van die bevoegdheid dat de in het geding zijnde ordonnantie van 24 april 2008 
zou zijn aangenomen. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie en uit het erin vermelde begrip « voorziening » zou 
blijken dat de GGC een wetgevend kader wilde bieden aan alle bejaardenvoorzieningen die onder de 
bevoegdheid van de GGC vallen. De GGC wilde eveneens de bestaande wetgevingen betreffende die 
voorzieningen, alsook de regels betreffende de subsidiëring ervan actualiseren.  
 
 De GGC voert aan dat het voor de Raad van State bestreden besluit geenzins de voorwaarden voor 
programmering van die voorzieningen bepaalt, maar enkel betrekking heeft op de erkenningsnormen. Zij wijst 
erop dat, om te worden erkend, een voorziening in overeenstemming moet zijn met, enerzijds, de normen die 
door de federale overheden zijn vastgesteld en, anderzijds, de normen die het Verenigd College kan vaststellen 
voor elke categorie van voorzieningen. In dat verband zouden de erkenningsnormen die uitgaan van de federale 
overheid een ander voorwerp dekken dan die welke uitgaan van de bicommunautaire wetgever. 
 
 De GGC wijst erop dat die aangelegenheid, in het Waalse Gewest, het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen. Dat decreet werd ter 
beoordeling voorgelegd aan het Hof, dat hieromtrent het arrest nr. 135/2010 van 9 december 2010 heeft 
gewezen. De GGC wijst erop dat de verzoekende partij voor de verwijzende rechter geen beroep heeft ingesteld 
tegen de ordonnantie van 24 april 2008. 
 
 A.2.2.  Wat meer in het bijzonder de eerste prejudiciële vraag betreft, geeft de GGC aan dat zij, naar haar 
mening, ontkennend dient te worden beantwoord. Zij wijst erop dat de in de vraag bedoelde 
richtlijn 2006/123/EG de bestaande Europese instrumenten, in casu artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie waarbij de vrijheid van vestiging is vastgelegd, en artikel 56 van hetzelfde 
Verdrag dat betrekking heeft op het vrij verrichten van diensten, aanvult. De richtlijn zou eveneens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie formaliseren in een wettekst. De richtlijn zou dus niet 
tot doel hebben een nieuw wetgevend kader in te voeren. 
 
 Door middel van de richtlijn zou de Europese wetgever de lidstaten verplichten belemmeringen voor het 
vrij verkeer van diensten en voor de vrijheid van vestiging, die zij in hun interne rechtsorde tot stand kunnen 
brengen, te beperken. Artikel 9 van de richtlijn zou aldus de lidstaten verplichten na te gaan of het noodzakelijk 
is om een vergunningsstelsel te behouden. 
 
 De Dienstenrichtlijn zou uitdrukkelijk een reeks diensten van haar toepassingsgebied uitsluiten. De GGC 
voert aan dat de uitsluiting, van het toepassingsgebied van die richtlijn, van de diensten van de gezondheidszorg 
en van de sociale diensten slechts een geringe impact zou hebben op de verplichtingen die ervoor gelden. De 
richtlijn zou immers hoofdzakelijk ertoe strekken de principes die door het Europese Hof van Justitie zijn 
omlijnd inzake vergunningsstelsel voor een dienst, te formaliseren, teneinde een interne dienstenmarkt tot stand 
te brengen. De door het Hof van Justitie omlijnde principes zijn echter eveneens van toepassing op de diensten 
van de gezondheidszorg en op de sociale diensten. De GGC betwist bijgevolg niet dat bepaalde voorzieningen 
die door het bestreden besluit worden beoogd, wel degelijk binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. 
 
 A.2.3.  Wat het onderzoek van de in de prejudiciële vraag aangeklaagde identieke behandeling betreft, 
betwist de GGC niet dat een erkenning gelijkstaat met een vergunning in de zin van artikel 9 van de 
Dienstenrichtlijn, noch dat zulk een erkenning de vrijheid van handel en nijverheid enigszins beperkt. 
 
 De GGC wijst erop dat de ordonnantie van 24 april 2008 de bejaarden beoogt en dat alle betrokken 
voorzieningen gemeen hebben dat zij voor de huisvesting van die personen bestemd zijn. De zogenaamde 
discriminaties en belemmeringen zouden dus moeten worden onderzocht in het licht van het doel van 
bescherming gericht op de eigen behoeften van bejaarden. Rekening houdend met het feit dat alle door de 
ordonnantie beoogde instellingen bestemd zijn voor de huisvesting van bejaarden, zou het niet discriminerend 
zijn om identieke situaties identiek te behandelen.  
 
 De GGC wijst nog erop dat de in de ordonnantie van 24 april 2008 beoogde voorzieningen die 
gezondheidszorg verstrekken aan bejaarden, eveneens onderworpen zijn aan aanvullende erkenningsnormen die 
uitgaan van de federale overheid. Welnu, de normen die zijn uitgevaardigd inzake gezondheidszorg, 
verantwoorden een specifieke financiering door het Riziv. Die financiering door het Riziv zou echter 
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beantwoorden aan het beleid inzake zorgverstrekking en zou geen betrekking hebben op het beleid inzake 
bijstand aan bejaarden. 
 
 A.2.4.  De GGC geeft vervolgens aan dat een erkenning van de in de ordonnantie beoogde voorzieningen in 
zoverre zij bejaarden opvangen en huisvesten, zou beantwoorden aan zowel vereisten inzake bescherming van de 
afnemers van de aangeboden diensten als doelstellingen van sociaal beleid. Die doelstellingen zouden evenwel 
dwingende redenen van algemeen belang vormen. Het principe zou in het Belgische recht zijn erkend door de 
bijzondere wetgever, alsook in de parlementaire voorbereiding van het Waalse decreet van 30 april 2009 
betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen. Dat principe zou eveneens zijn bevestigd in het 
arrest van het Hof nr. 135/2010 van 9 december 2010. 
 
 Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, wordt door de GGC aangevoerd dat het opleggen van een 
voorafgaande vergunning evenredig zou zijn met het doel van de wetgever omdat dit doel niet kan worden 
bereikt door een gewone voorafgaande verklaring en/of een controle achteraf. Door het commerciële karakter 
van de dienst zou men geenszins kunnen stellen dat zulk een controle zou volstaan. Dat standpunt zou eveneens 
zijn bevestigd in het voormelde arrest nr. 135/2010 van het Hof. 
 
 De GGC onderstreept dat de wetgever te dezen heeft voorzien in een procedure voor erkenning van de 
voorzieningen, in twee fasen : de toekenning van de voorlopige werkingsvergunning, en die van de erkenning. 
De bicommunautaire wetgever zou op die manier, na een noodzakelijke afweging van de belangen, de weg 
hebben gekozen die hij het minst bindend achtte om zijn doel te bereiken.  
 
 De GGC voert verder nog aan dat de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van 24 april 2008 evenmin 
leiden tot een onevenredige aantasting van de vrijheid van handel en nijverheid van de uitbaters van 
bejaardenvoorzieningen en, in het bijzonder, van de uitbaters van service-residenties, centra voor dagopvang en 
centra voor nachtopvang. De GGC steunt haar bewering op hetzelfde arrest nr. 135/2010 van het Hof.  
 
 A.3.1.  In haar memorie van antwoord voert de vzw « Femarbel » aan dat de GGC verwarring tracht te 
scheppen tussen de afnemer van de diensten die worden aangeboden door de dienstverrichters die in de in het 
geding zijnde ordonnantie worden beoogd - in casu de bejaarden -, en de adressaat van de in het geding zijnde 
norm. Het zou met betrekking tot die laatste zijn dat moet worden onderzocht of het opleggen van een erkenning 
aanleiding kan geven tot discriminatie. Ook al zijn alle voorzieningen die door de ordonnantie worden beoogd 
bestemd voor opvang van bejaarden, toch zouden zij wezenlijk verschillende kenmerken vertonen, meer bepaald 
wat de behandeling ervan betreft in het licht van de richtlijn 2006/123/EG, de aangeboden diensten en de 
financiering ervan. 
 
 Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State in herinnering zou hebben gebracht, zouden de 
service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang niet op dezelfde wijze als de 
rust- en verzorgingstehuizen kunnen worden beschouwd als diensten van de gezondheidszorg, maar zou dus 
moeten worden geoordeeld dat zij commerciële diensten in de zin van de richtlijn verrichten. 
 
 A.3.2.  Meer algemeen zou nog moeten worden vastgesteld dat, ook al bieden alle beoogde voorzieningen 
diensten aan bejaarden aan, zij niet allemaal gezondheidszorg verstrekken aan hun bewoners, en bijgevolg niet 
dezelfde infrastructuur impliceren. Het zou dus aangewezen zijn die voorzieningen anders te behandelen dan de 
rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra. 
 
 Ten slotte benadrukt de verzoekende vzw voor de verwijzende rechter dat de categorieën van 
voorzieningen die door de ordonnantie worden beoogd, niet allemaal op identieke wijze worden gefinancierd 
omdat de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang niet worden beschouwd 
als diensten van de gezondheidszorg en bijgevolg niet door het Riziv worden gefinancierd.  
 
 A.3.3.  Wat betreft het doel dat een dwingende reden van algemeen belang vormt, zou moeten worden 
vastgesteld dat de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 24 april 2008 daarover niets vermeldt, 
zodat zulk een reden de identieke behandeling die in de prejudiciële vraag wordt aangeklaagd, niet zou kunnen 
verantwoorden. De evenredigheid van de maatregel zou evenmin blijken uit de parlementaire voorbereiding van 
de ordonnantie. Welnu, de enkele bewering dat een controle achteraf niet zou toelaten om op identieke wijze de 
fundamentele belangen die de ordonnantie, en bijgevolg de bestreden akte, willen beschermen, te garanderen, 
zou niet kunnen volstaan om aan te tonen dat het doel niet door minder bindende maatregelen zou kunnen 
worden bereikt. Het gaat er niet om aan te tonen dat een andere maatregel dan een erkenning op identieke wijze 
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de in het geding zijnde belangen kan vrijwaren, maar wel na te gaan of dat alternatief voor de maatregel die de 
wetgever heeft gekozen, die belangen voldoende kan vrijwaren. 
 
 Er wordt op gewezen dat, indien een voorziening binnen een categorie van voorzieningen valt waarvoor het 
Verenigd College een programmering heeft vastgesteld (artikel 6 van de ordonnantie van 24 april 2008), de 
toekenning van een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie reeds toelaat een controle van de 
voorziening en de inachtneming van een aantal normen door die laatste te verzekeren. Die controle omvat een 
kwalitatieve beoordeling van diensten voor bejaarden en zou kunnen aantonen dat een controle achteraf niet 
noodzakelijk ondoeltreffend of onvoldoende zou zijn om het doel van de ordonnantie te vrijwaren. 
 
 A.3.4.  De vzw « Femarbel » beklemtoont ten slotte dat artikel 11 van de ordonnantie het Verenigd College 
machtigt om erkenningsnormen aan te nemen in een twaalftal aangelegenheden die geen verband houden met 
vereisten inzake volksgezondheid. Die normen zijn echter vatbaar voor interpretatie en laten een ruime 
beoordelingsbevoegdheid aan de overheid. De in de prejudiciële vraag beoogde bepalingen onderwerpen het 
vergunningsstelsel voor dienstenactiviteiten op strikte wijze aan precieze voorwaarden die te dezen duidelijk niet 
zouden worden vervuld omdat zij geen beoordelingsbevoegdheid voor de overheid toestaan. 
 
 Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie nr. C-169/07 van 10 maart 2009 wordt ter 
ondersteuning van dat argument geciteerd. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 Wat de ontvankelijkheid van de vraag betreft 
 
 A.4.1.  In haar memorie voert de GGC in hoofdorde aan dat de vraag gedeeltelijk onontvankelijk is. 
 
 Zo zou, in de veronderstelling dat de programmeringsnormen die zijn uitgevaardigd bij de ordonnantie van 
24 april 2008 ongrondwettig worden verklaard of strijdig met het internationaal recht, een dergelijke vaststelling 
van ongrondwettigheid en/of van schending van een supranationale norm op geen enkele wijze gevolgen kunnen 
hebben voor de geldigheid van het voor de verwijzende rechtscollege bestreden besluit van 3 december 2009. 
Dat besluit legt immers enkel erkenningsvoorwaarden ten uitvoer die onderscheiden zijn van de 
programmeringsvoorwaarden. 
 
 Indien de tweede vraag toch nuttig zou blijken, zou nog moeten worden vastgesteld dat het niet de 
bestreden ordonnantie is, maar wel het uitvoeringsbesluit ervan, dat in de mogelijkheid voorziet dat de 
service-residenties die aan het stelsel van mede-eigendom zijn onderworpen, de centra voor dagopvang en de 
centra voor nachtopvang het voorwerp van een programmering uitmaken. Het Hof zou zich bijgevolg onbevoegd 
moeten verklaren om over die vraag uitspraak te doen. 
 
 A.4.2.  In haar memorie van antwoord herinnert de vzw « Femarbel » aan de rechtspraak van het Hof 
volgens welke het enkel aan de verwijzende rechter staat om uitspraak te doen over de toepasbaarheid van een 
voor hem aangevoerde norm, en om in voorkomend geval te beslissen of het Hof over die norm moet worden 
ondervraagd. Ook al onderzoekt het Hof soms de pertinentie van een vraag, toch mag die toetsing slechts 
marginaal zijn. De verzoekende vzw neemt de redenering van de verwijzende rechter over en wijst erop dat, te 
dezen, de pertinentie van de tweede vraag die aan het Hof wordt gesteld, daadwerkelijk door het verwijzende 
rechtscollege werd onderzocht, wat een ernstige aanwijzing voor die pertinentie zou zijn. 
 
 De verzoekende vzw wijst eveneens erop dat de tweede vraag steunt op de combinatie van een verplichting 
tot programmering en een erkenning, en het Grondwettelijk Hof ondervraagt over het bestaan van een eventuele 
discriminatie in zoverre de ordonnantie van 24 april 2008 twee categorieën van verschillende voorzieningen, in 
casu die welke het voorwerp van een programmering uitmaken en die welke dat niet doen, op dezelfde manier 
behandelt (het opleggen van een erkenning). De vraag zou bijgevolg niet losstaan van het geschil dat hangende is 
voor de Raad van State. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.5.1.  De vzw « Femarbel » wijst erop dat de service-residenties die onderworpen zijn aan de wetgeving 
betreffende de mede-eigendom, alsook de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang niet het 
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voorwerp uitmaken van een programmering, zoals in artikel 4 van de ordonnantie van 24 april 2008 wordt 
gepreciseerd. De andere voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarden maken wel het voorwerp van 
zulk een programmering uit. Een erkenning opleggen aan beide categorieën van voorzieningen zou 
discriminerend zijn. Een dergelijke discriminatie zou niet alleen betrekking hebben op de voorzieningen die niet 
het voorwerp van een programmering uitmaken, maar ook op de voorzieningen waarvoor op ongrondwettige 
wijze een programmering is bepaald. De verzoekende vzw voor de verwijzende rechter vraagt zich immers af of 
het te verantwoorden is dat de service-residenties die niet aan het stelsel van mede-eigendom zijn onderworpen, 
de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang het voorwerp uitmaken van een programmering terwijl 
die categorieën van voorzieningen commerciële diensten aanbieden in de zin van de richtlijn 2006/123/EG. Ook 
hier stelt de vzw « Femarbel » dat er geen dwingende reden van algemeen belang is die kan verantwoorden dat 
de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang aan een erkenningsverplichting 
worden onderworpen. 
 
 A.5.2.  In haar memorie voert de GGC aan dat de verplichting tot programmering niet voortvloeit uit de in 
het geding zijnde ordonnantie, zodat de tweede vraag op een verkeerd postulaat steunt. De ordonnantie voorziet 
immers enkel in de mogelijkheid, voor het Verenigd College, om die weg op te gaan. De discriminatie die door 
de vzw « Femarbel » wordt aangevoerd, zou bijgevolg enkel kunnen worden afgeleid uit de manier waarop het 
Verenigd College de mogelijkheid die de ordonnantie van 24 april 2008 aan dat College toekent, heeft willen 
toepassen. De prejudiciële vraag zou dus ontkennend moeten worden beantwoord. 
 
 De GGC wijst nog erop dat de programmering en de erkenning uitgaan van een verschillende logica en 
door de ordonnantie van 24 april 2008 in onderscheiden hoofdstukken worden behandeld. Zo zijn de 
programmeringscriteria instrumenten die ertoe strekken het huisvestingsaanbod te reguleren, terwijl de 
erkenning betrekking heeft op de kwaliteit van die huisvesting. De verplichting tot erkenning zou perfect kunnen 
worden verantwoord voor de voorzieningen die niet het voorwerp van een programmering uitmaken.  
 
 Wat de zogenaamde schending van de artikelen 6, § 1, VI, derde lid, 20 en 78 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreft, zou meteen moeten worden vastgesteld dat de in het 
geding zijnde ordonnantie betrekking heeft op een aangelegenheid die men als persoonsgebonden kan 
kwalificeren, en niet op een economische aangelegenheid zoals bedoeld in het voormelde artikel 6. 
 
 De GGC wijst erop dat de Raad van State, in zijn advies over het voorontwerp van ordonnantie, geen 
enkele opmerking heeft geformuleerd over een zogenaamde schending van de bevoegdheidverdelende regels. De 
GGC steunt haar argumentatie eveneens op het voormelde arrest nr. 135/2010 van het Hof. 
 
 A.5.3.  In haar memorie van antwoord herhaalt de vzw « Femarbel » dat niets verantwoordt dat in een 
identieke behandeling wordt voorzien voor de bejaardenvoorzieningen die het voorwerp uitmaken van een 
programmering en die welke niet het voorwerp daarvan uitmaken. Geen enkele dwingende reden van algemeen 
belang zou overigens verantwoorden dat de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor 
nachtopvang aan een erkenningsverplichting worden onderworpen.  
 
 Louter beweren, zoals het Verenigd College in zijn memorie doet, dat de erkenningsverplichting perfect 
kan worden verantwoord voor voorzieningen die niet het voorwerp uitmaken van een programmering, zou 
onvoldoende zijn om de identieke behandeling van de bejaardenvoorzieningen, in het licht van het 
vergunningsstelsel dat bij de in het geding zijnde ordonnantie is ingevoerd, te verantwoorden. 
 
 
 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag 
 
 A.6.1.  De vzw « Femarbel » onderstreept dat artikel 11, § 1, vijfde lid, 8°, van de ordonnantie van 24 april 
2008 het Verenigd College machtigt om aanvullende regels vast te leggen voor de bepaling van de gefactureerde 
prijzen, en dat College onder meer in staat stelt om op imperatieve wijze te preciseren welke elementen gedekt 
worden door de dagprijs en welke kosten bovenop de dagprijs kunnen worden aangerekend hetzij als toeslagen 
hetzij als voorschotten ten gunste van derden. 
 
 Volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter zou zulk een machtiging strijdig zijn met 
artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 De omstandigheid dat de afdeling wetgeving van de Raad van State in dat verband geen enkele opmerking 
zou hebben geformuleerd, zou niet relevant zijn. Bepalen wat de prijs voor huisvesting en opvang moet 
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omvatten, zou noodzakelijkerwijs een rechtstreekse weerslag hebben op het niveau van die prijs. Alleen de 
federale minister van Economische Zaken zou echter bevoegd zijn om de prijzen te bepalen en een eventuele 
verhoging te aanvaarden. 
 
 A.6.2.  In haar memorie wijst de GGC erop dat het Hof zich reeds over een identieke kwestie heeft 
uitgesproken in zijn arrest nr. 26/99 van 3 maart 1999, waarbij het besloot dat er geen schending was van de 
bevoegdheidverdelende regels. De redenering die door het Hof werd gevolgd zou te dezen volledig kunnen 
worden overgenomen, zodat de derde prejudiciële vraag ontkennend zou moeten worden beantwoord. 
 
 A.6.3.  In haar memorie van antwoord wijst de vzw « Femarbel » erop dat, in het door het GGC geciteerde 
arrest van het Hof, bij dat laatste beroep was ingesteld tot vernietiging van artikel 5, § 2, 2°, van het decreet van 
het Waalse Gewest van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en 
houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge ». Volgens de verzoekende vzw voor de 
verwijzende rechter zou echter moeten worden vastgesteld dat zowel de identiteit van de auteur van de norm als 
de in het geding zijnde norm zelf niet identiek zijn. Zo werd, in het arrest van het Hof, bij de in het geding zijnde 
bepaling de Regering gemachtigd om erkenningsnormen voor de rustoorden te bepalen, waaronder de 
« aanpassingsmodaliteiten van de huisvestings- of opvangprijs ». Het Hof heeft de draagwijdte van die termen 
onderzocht op basis van de parlementaire voorbereiding van het decreet. 
 
 Volgens de vzw « Femarbel » machtigde de voor het Hof in het geding zijnde bepaling de Waalse Regering 
niet om rechtstreeks in te grijpen in de huisvestings- of opvangprijs, maar wel om modaliteiten te bepalen voor 
de toepassing van een prijsverhoging die zouden zijn goedgekeurd door de federale minister die bevoegd is 
inzake prijsbeleid teneinde het effect van zulk een verhoging te verzachten. De machtiging die voor het Verenigd 
College is gecreëerd bij artikel 11, vierde lid, 8°, van de ordonnantie van 24 april 2008, zou echter veel verder 
gaan dan het louter bepalen van de aanpassingsmodaliteiten van de huisvestings- of opvangprijs in de zin van het 
decreet van het Waalse Gewest van 5 juni 1997. De machtiging aan het Verenigd College zou het immers in 
staat stellen om rechtstreeks invloed uit te oefenen op het prijsniveau, waardoor werkelijk inbreuk zou worden 
gemaakt op de federale bevoegdheid inzake prijsbeleid. 
 
 
 Aanvullende memorie van de vzw « Femarbel » 
 
 A.7.1.  Ten aanzien van de eerste aanvullende vraag die aan de partijen is gesteld over de aard van de 
ondersteuning en verzorging die worden verstrekt in de centra voor dagopvang en in de centra voor nachtopvang, 
preciseert de vzw « Femarbel » dat die centra gebouwen zijn die zijn gesitueerd in afzonderlijke lokalen binnen 
eenzelfde rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis, of in voorkomend geval functioneel daarmee zijn 
verbonden, en bejaarden ouder dan 60 jaar opvangen. In beide soorten voorzieningen kunnen de bejaarden een 
familiale en huishoudelijke verzorging en eventueel een therapeutische verzorging genieten. Het betreft een 
gerichte opvang die ertoe strekt de bejaarden thuis te houden waarbij tegelijk de afzondering, het sedentair leven 
en het geleidelijke verlies van autonomie wordt bestreden. Het gaat niet om structuren die verzorging bieden aan 
bejaarden. Dergelijke centra vergen dus geen ingewikkelde structuren op het vlak van uitrusting en 
verzorgingspersoneel, zelfs indien de bejaarden die er worden opgevangen, toegang kunnen hebben tot de 
verzorging die hun gezondheidstoestand vereist. 
 
 A.7.2.  Wat de tweede aanvullende vraag betreft die aan de partijen is gesteld, verwijst de 
vzw « Femarbel » naar artikel 224 van het besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de 
erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten 
voldoen. De vzw benadrukt dat, behalve de vereiste om te beschikken over een brevet van EHBO’er, niets is 
gepreciseerd ten aanzien van het personeel van de centra voor dagopvang. Alleen de aanwezigheid van een 
directeur is eveneens vereist. 
 
 Er wordt ook verwezen naar artikel 190 van het besluit van het Verenigd College, waarin wordt 
gepreciseerd dat de voorziening moet beschikken over voldoende verpleegkundig, verzorgend en paramedisch 
personeel om voortdurend, zowel overdag als ’s nachts, voor het toezicht op en de verzorging van de bejaarde 
personen in te staan. 
 
 A.7.3.  Wat de financiering en het beheer van die centra betreft, is er voor die laatste geen enkele 
financiering vanwege het Riziv in zoverre zij niet worden beschouwd als gezondheidsdiensten. Hooguit kunnen 
zij subsidies genieten overeenkomstig de artikelen 20, 21 en 22 tot 26 van de ordonnantie van 24 april 2008 
betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. 
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 Aanvullende memorie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 
 A.8.1.  Wat de aard van de in de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang verstrekte hulp 
betreft, zou uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde ordonnantie alsook uit het besluit van 
het Verenigd College van 3 december 2009 blijken dat de aard van de beoogde hulp betrekking heeft op de 
begeleiding van de bejaarde bij het verrichten van alle handelingen van zijn dagelijks leven die hij wegens zijn 
autonomieverlies niet helemaal alleen kan uitvoeren. 
 
 Wat de verstrekte verzorging betreft, zou, voor de centra voor dagopvang, uit het besluit van 3 december 
2009 voortvloeien dat die verzorging bestaat « in de uitvoering, in een context van continuïteit van de 
zorgverstrekkingen na raadpleging van de bejaarde zelf, van de ‘ richtlijnen ’ van de behandelende arts 
betreffende het verstrekken van een voorgeschreven verzorging of geneesmiddel ». 
 
 Wat de centra voor nachtopvang betreft, zou eveneens uit de bepalingen van het besluit van het Verenigd 
College van 3 december 2009 voortvloeien dat de verstrekte zorg bestaat in het uitvoeren van de instructies van 
de persoonlijke arts van de opgevangen persoon. Het betreft derhalve een materiële bijstand aan die persoon 
opdat die de door zijn behandelende arts voorgeschreven behandeling zou volgen. 
 
 A.8.2.  Wat de vereiste beroepskwalificaties van het aangeworven personeel betreft, preciseert de 
Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie in de eerste plaats dat, in tegenstelling tot wat de door het Hof 
gestelde vraag suggereert, het personeel niet noodzakelijk rechtstreeks wordt « aangeworven » door het centrum 
voor dagopvang of het centrum voor nachtopvang. 
 
 Wat het centrum voor dagopvang betreft, is het personeel niet ertoe gehouden vooraf een bepaald diploma 
te behalen, behalve het brevet van EHBO’er. Het is eveneens onderworpen aan de verplichting om een 
voortgezette opleiding van minstens 30 uur per jaar te volgen, waarvan het programma door de bevoegde 
ministers wordt erkend. 
 
 Wanneer een bepaalde zorgverstrekking noodzakelijk blijkt, rekening houdend met de voorschriften van de 
behandelende arts, bepaalt artikel 213 van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 dat een 
beoefenaar van de verpleegkunde zorgt voor de verdeling en de toediening aan de bejaarde persoon van de door 
de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen.  
 
 De directeur van het centrum voor dagopvang is onderworpen aan afzonderlijke beroepsvereisten. Er zijn 
twee mogelijkheden. Ofwel is de directeur rechtstreeks verbonden aan het centrum voor dagopvang en dan zal 
hij minstens houder moeten zijn van een diploma niet-universitair hoger onderwijs en een opleiding van honderd 
uur moeten volgen waarbij het slagen daarvoor wordt bevestigd door een getuigschrift, ofwel is de directeur ook 
directeur van het rusthuis, waarbij hij dan moet beantwoorden aan de beroepsvereisten om die functie uit te 
oefenen. 
 
 Voor de centra voor nachtopvang wordt in de eerst plaats onderstreept dat dergelijke centra zich moeten 
bevinden binnen een rusthuis dat gedurende de nacht opvang biedt. In die mate preciseren de artikelen 245 tot 
247 van het besluit van 3 december 2009 dat de directeur dezelfde moet zijn als die van het rusthuis waarin het 
centrum is ondergebracht. Hij moet minstens houder zijn van een diploma niet-universitair hoger onderwijs en 
een opleiding volgen van minstens vijfhonderd uur bij een universiteit of opleidingscentrum dat is erkend door 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of een andere gemeenschap of bevoegde 
gemeenschapscommissie. Hij zal eveneens moeten deelnemen aan een voortgezette opleiding van minstens drie 
dagen per jaar, die door een getuigschrift wordt bevestigd. 
 
 Van het personeel van het centrum voor nachtopvang wordt geen enkele beroepskwalificatie geëist voor de 
taken in de keuken, het restaurant, de linnenkamer, de wasserij en het technisch onderhoud, de netheid en de 
hygiëne van de lokalen. Daarentegen kan alleen het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel 
instaan voor het toezicht en de verzorging van de bejaarden. 
 
 Er wordt verwezen naar artikel 192 van het besluit van het Verenigd College zoals het is gewijzigd in 
september 2011. 
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 A.8.3.  Ten aanzien van de aard van het optreden van de overheid in het beheer van de centra voor 
dagopvang en de centra voor nachtopvang gaat het Verenigd College uit van het beginsel dat het Hof met 
overheid alleen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft willen beogen. Het preciseert dat alleen 
de erkenningsnormen bij de ordonnantie zijn bepaald. Die hebben effectief gevolgen voor het beheer van de 
beoogde voorzieningen. 
 
 Wat ten slotte de aard van het optreden van de overheid in de financiering van de centra voor dagopvang en 
de centra voor nachtopvang betreft, is het Verenigd College ook hier van mening dat het Hof met « overheid » 
alleen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft willen beogen. Het wijst erop dat de 
investeringssubsidies bepaald in de ordonnantie van 24 april 2008 de vorm zullen aannemen van ofwel een 
tegemoetkoming in de kostprijs van de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting, ofwel een 
toekenning van de waarborg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de terugbetaling van de 
leningen of andere schulden die zijn aangegaan voor de financiering van de werkzaamheden die worden 
gesubsidieerd overeenkomstig artikel 22 van de ordonnantie. 
 
 De werkingssubsidies zijn specifiek voor de centra voor dagverzorging, de centra voor dagopvang en de 
centra voor nachtopvang en zijn verbonden aan de naleving van de door het Verenigd College vastgestelde 
erkenningsnormen. 
 
 Er wordt verwezen naar het besluit van het Verenigd College van 7 mei 2009 « tot bepaling van de regels 
betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd 
voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008 
betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen », voor wat de centra voor 
nachtopvang betreft. 
 
 De voorwaarden inzake de investeringssubsidies voor de centra voor dagopvang zijn in dit stadium niet 
geregeld door het Verenigd College. 
 
 
 Aanvullende memories ingediend door de partijen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie van 11 juli 2013 in de zaak nr. C-57/12 
 
 A.9.1.  In haar aanvullende memorie naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 11 juli 2013 voert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan dat, zelfs indien 
ervan wordt uitgegaan, quod non, dat de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang in hoofdorde 
diensten verlenen die niet vallen onder de begrippen « diensten van de gezondheidszorg » of « sociale diensten », 
in haar uiteenzettingen voor het Hof zou zijn aangetoond dat het beginsel van de erkenning vervat in de 
bestreden ordonnantie niet in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, noch met het beginsel 
van het vrij verkeer van diensten, noch in voorkomend geval met artikel 9 van richtlijn 2006/123/EG. 
 
 Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie zouden verschillende elementen voortvloeien. 
Aldus zou het begrip « diensten van de gezondheidszorg » in het recht van de Europese Unie vrij ruim blijken te 
zijn en de diensten met betrekking tot de volksgezondheid omvatten, ongeacht of die al dan niet worden 
verzekerd in het kader van zorginstellingen. Aan dat begrip zou bijgevolg een ruime interpretatie moeten worden 
toegekend. Uit het arrest zou eveneens voortvloeien dat de wetgever van de Europese Unie een evenwicht zou 
hebben willen beogen tussen, enerzijds, het doel dat erin bestaat de belemmeringen voor de vrijheid van 
vestiging van dienstverrichters en voor het vrije verkeer van diensten op te heffen en, anderzijds, het vereiste dat 
het specifieke karakter van bepaalde gevoelige activiteiten, zoals die betreffende de bescherming van de 
gezondheid, wordt gevrijwaard. 
 
 Uit het arrest van het Hof van Justitie zou eveneens voortvloeien dat de activiteit van een centrum voor 
dagopvang of nachtopvang uit verschillende hoofdactiviteiten kan bestaan. Het zou erop aankomen na te gaan of 
het aanbod aan gezondheidszorg bijdraagt tot het project waarvoor de opvangcentra werden opgericht. 
 
 In dat opzicht merkt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dat de hulp en de zorg die in de 
opvangcentra worden verstrekt, verband houden met het verlies aan autonomie van de bejaarden, rekening 
houdend met hun bijzondere behoeften en de daadwerkelijke begeleiding die door de naasten kan worden 
verzekerd. 
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 Het verband dat de ordonnantie legt tussen de opvangcentra en de rusthuizen zou beantwoorden aan de wil 
om aan de bejaarden dezelfde diensten te verstrekken als in de rusthuizen, waarbij de bejaarde in zo groot 
mogelijke mate thuis blijft wonen, rekening houdend met zijn verlies aan autonomie. 
 
 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie steunt op het arrest van het Hof nr. 135/2010 om te 
besluiten dat de centra voor dagopvang en nachtopvang vallen onder het toepassingsgebied van de uitsluiting 
waarin artikel 2, lid 2, onder f), van richtlijn 2006/123/EG voorziet. Zij geeft aan dat, hoewel de centra voor 
dagopvang zich onderscheiden van de centra voor dagverzorging, de daar verstrekte diensten en de structuur 
ervan vergelijkbaar zijn. 
 
 Er wordt besloten dat, door de vereiste organisatie, met name de vestiging en de band met een rusthuis, de 
in de centra voor dagopvang en nachtopvang geboden hulp en verzorging de « hoofdactiviteit » van de instelling 
vormen en dat de diensten die de bejaarde ontvangt, in grote mate worden verstrekt door medisch en 
verpleegkundig personeel. 
 
 Het zou bovendien inherent zijn aan de bevoegdheden die de Grondwet en de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toekennen, dat de hulp en de 
zorg waarmee de voormelde instellingen zijn belast, onder die bevoegdheden van de Commissie vallen. 
 
 A.9.2.  Ten aanzien van het begrip « sociale diensten » zou het Hof van Justitie het werk van het Hof 
afbakenen door te verwijzen naar de aard van de activiteiten inzake hulp en bijstand die door de centra worden 
verleend, naar het feit dat het gaat om een hoofdactiviteit en naar het statuut van de instellingen zoals het 
voortvloeit uit de toepasselijke Belgische reglementering. 
 
 In verband met de aard van de activiteiten inzake hulp en bijstand zou uit het arrest van het Hof van Justitie 
voortvloeien dat de door de centra voor dagopvang en nachtopvang geboden diensten sociale diensten vormen in 
de zin van artikel 2, lid 2, onder j), van richtlijn 2006/123/EG. 
 
 Ten aanzien van het voornaamste karakter van de activiteit wordt aangevoerd dat, aangezien de zorg 
beantwoordt aan het beleid inzake gezondheidszorg die toekomt aan de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de hulp die de centra voor dagopvang en nachtopvang moeten verlenen aan de 
bejaarden, noodzakelijkerwijs wordt begrepen als « hulp aan personen » en valt onder « het ouderenbeleid ». De 
in het geding zijnde diensten zouden derhalve ontegensprekelijk vallen onder de sociale diensten. 
 
 Ten aanzien van het statuut van de instelling en het bestaan van een mandaat zou de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie in tempore non suspecto hebben gesteld dat de erkenning een mandaat vormt in de zin 
van de Dienstenrichtlijn. De parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde ordonnantie zou dat 
standpunt bevestigen. De verplichtingen die het aan de centra voor dagopvang en nachtopvang toevertrouwde 
mandaat vormen, zouden met name voortvloeien uit de erkenningsnormen die zijn opgenomen in de artikelen 11 
tot 19 van de in het geding zijnde ordonnantie. 
 
 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voegt eraan toe dat de erkenningsnormen die niet 
voortvloeien uit de voormelde ordonnantie, maar uit het uitvoeringsbesluit van 3 december 2009 ervan, zich niet 
ertoe beperken vergunnings- of werkingsregels op te leggen, maar veel verder gaan door de aan de centra voor 
dagopvang en nachtopvang toegekende sociale opdrachten en de wijze waarop ze die moeten vervullen, te 
bepalen. Het mandaat zou eveneens voortvloeien uit de aard zelf van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en bijgevolg uit het statuut van de instellingen die zullen worden erkend. Die laatste 
vertonen immers de bijzonderheid tweetalig te zijn in hun organisatie. Die tweetalige instellingen zijn ofwel 
overheidsinstellingen die per definitie tweetalig zijn, zoals de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW’s) en de openbare ziekenhuizen, ofwel privé-instellingen die zodanig zijn georganiseerd dat zij niet 
onder de ene of de andere gemeenschap vallen. Er wordt gepreciseerd dat in dit geval de privé-instelling zich tot 
de Brusselse bevolking soms in het Nederlands, soms in het Frans moet richten omdat zij namens en voor 
rekening van de overheid optreedt in haar opdracht van openbare dienst. Het is dus omdat de privé-instelling van 
de overheid een opdracht van algemeen belang heeft gekregen dat zij tweetalig wordt en tot die tweetaligheid is 
gehouden. De loutere koppeling van het centrum voor dagopvang aan het reglement van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie zou dus een mandaat inhouden. Het mandaat zou ten slotte eveneens voortvloeien uit 
de mogelijkheid om voor sommige van de instellingen in kwestie te voorzien in een overheidsfinanciering. 
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 A.10.1.  De vzw « Femarbel » voert in de aanvullende memorie die zij heeft ingediend naar aanleiding van 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 juli 2013, aan dat uit dat arrest zou voortvloeien 
dat het aan het Hof staat na te gaan of de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang al dan niet zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied van richtlijn 2006/123/EG rekening houdend met de consideransen van het 
arrest, enerzijds, in het licht van artikel 2, lid 2, onder f), van die richtlijn met betrekking tot de diensten van de 
gezondheidszorg en, anderzijds, in het licht van artikel 2, lid 2, onder j), van de richtlijn met betrekking tot de 
sociale diensten. 
 
 Uit het arrest zou voortvloeien dat de voorwaarden om te vallen onder het begrip « diensten van de 
gezondheidszorg » in de zin van artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn cumulatieve voorwaarden zijn. Aldus 
moeten de verrichtte activiteiten werkelijk ertoe strekken de gezondheidstoestand van de bejaarden te 
beoordelen, te behouden of te herstellen. Zij moeten een voornaam deel vormen van alle door de centra geboden 
diensten die worden verstrekt door beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. 
 
 Wat de eerste voorwaarde betreft, zou kunnen worden beschouwd dat de centra voor dagopvang en 
nachtopvang met hun activiteiten bijdragen tot het behoud van de gezondheidstoestand van de bejaarden. 
 
 Wat de tweede voorwaarde betreft, zou daaraan te dezen duidelijk niet zijn voldaan. 
 
 In verband met de centra voor dagopvang wordt opgemerkt dat het gaat om gebouwen die zijn gesitueerd in 
afzonderlijke lokalen binnen eenzelfde rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis of, in voorkomend geval, 
functioneel daarmee zijn verbonden, en die bejaarden ouder dan zestig jaar opvangen. Het betreft plaatsen voor 
sociaal contact waar de inbreng van de gemeenschap belangrijk is. In tegenstelling tot de zorgcentra zouden de 
centra voor dagopvang een noodzakelijke hulp bieden aan de bejaarden die niet in staat zijn om de dagelijkse 
handelingen alleen te verrichten. Zij zouden niet alleen de noodzakelijke verzorging verstrekken en zouden zich 
beperken tot het uitvoeren van richtlijnen van de behandelende geneesheer in verband met het toedienen van 
verzorging of het verdelen van geneesmiddelen. 
 
 De centra voor nachtopvang zijn gevestigd in een rusthuis dat een opvangstructuur tijdens de nacht biedt. 
De bejaarden die er worden opgevangen keren dus terug naar huis in de loop van de dag. De tijdens de nacht aan 
de bejaarden geboden diensten vormen een hulp met betrekking tot hun begeleiding in de handelingen van het 
dagelijks leven die zij wegens hun verlies aan autonomie niet alleen kunnen verrichten. 
 
 De verstrekte zorg bestaat ook hier in de uitvoering van instructies of richtlijnen van de behandelende 
geneesheer die niet door de naasten van de opgevangen persoon kunnen worden uitgevoerd. 
 
 Ermee rekening houdend dat niet is voldaan aan de tweede voorwaarde bepaald in het arrest van het Hof 
van Justitie, zou niet kunnen worden beschouwd dat de centra voor dagopvang en nachtopvang die in de 
bestreden ordonnantie worden beoogd, diensten van de gezondheidszorg vormen in de zin van artikel 2, lid 2, 
onder f), van de richtlijn. 
 
 Ten aanzien van de derde voorwaarde geeft de vzw aan dat het personeel vooraf geen specifiek diploma 
moet hebben behaald, behalve een getuigschrift van hulpverlener. Dat zou voortvloeien uit artikel 224 van het 
besluit van 3 december 2009. 
 
 Wat de centra voor nachtopvang betreft, zou de situatie enigszins anders zijn, aangezien zij gevestigd 
moeten zijn binnen een rusthuis dat een opvangstructuur tijdens de nacht biedt. Krachtens artikel 190 van het 
voormelde besluit moet de instelling echter beschikken over voldoende verpleegkundig, verzorgend en 
paramedisch personeel om het toezicht, de behandeling en de zorgverstrekking ten aanzien van de bejaarden 
zowel tijdens de dag als tijdens de nacht permanent te verzekeren. De beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in 
de gezondheidszorg treden evenwel alleen op wanneer dat nodig blijkt en wanneer het gaat om hulp en 
verzorging die niet op continue wijze kan worden verstrekt door de naasten van de bejaarde. 
 
 Aan de derde door het Hof van Justitie van de Europese Unie vereiste voorwaarde zou dus evenmin zijn 
voldaan. 
 
 A.10.2.  Ten aanzien van de vraag of de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang sociale 
diensten vormen in de zin van de richtlijn, wil de vzw « Femarbel » opmerkingen formuleren in verband met de 
tweede voorwaarde die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geformuleerd in verband met het statuut 
van de dienstverleners. Er wordt aangevoerd dat de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan 



14 
 

die centra verleende erkenning op zich geen mandaat inhoudt. Dat standpunt zou zijn bevestigd door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie zelf in de consideransen 45 tot 52 van zijn arrest. De door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie toegekende erkenning zou alleen tot gevolg hebben dat de centra voor dagopvang en 
de centra voor nachtopvang worden onderworpen aan een regeling inzake een werkingsvergunning en niet dat 
hun een verplichting van sociale dienst wordt opgelegd. Aangezien niet is voldaan aan een van de voorwaarden 
opdat de centra kunnen worden beschouwd als sociale diensten, zou moeten worden besloten dat die centra niet 
vallen onder de uitsluiting van het toepassingsgebied van de richtlijn bepaald in artikel 2, lid 2, onder j) ervan. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof zijn drie prejudiciële vragen gesteld over de ordonnantie van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna : GGC) van 24 april 2008 betreffende 

de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. 

 

 B.2.1.  De derde vraag had betrekking op de overeenstemming van artikel 11, § 1, vijfde 

lid, 8°, van de voormelde ordonnantie met de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 B.2.2.  Bij zijn arrest nr. 10/2012 van 25 januari 2012 heeft het Hof voor recht gezegd dat 

artikel 11, § 1, vijfde lid, 8°, van de ordonnantie niet in strijd was met de artikelen 128 en 138 

van de Grondwet en met artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 B.3.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het decreet d’Allarde van 2 en 

17 maart 1791 en met richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, van de artikelen 11 tot 19 van de 

in het geding zijnde ordonnantie. 

 

 De verwijzende rechter stelt aan het Hof een vraag over het feit dat de service-residenties, 

de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang, door de werking van de in het 

geding zijnde bepalingen van de ordonnantie, een voorlopige werkingsvergunning en 

vervolgens een erkenning moeten verkrijgen om hun activiteiten te kunnen uitoefenen, 

waardoor zij op identieke wijze worden behandeld als andere bejaardenvoorzieningen die zich 

in objectief verschillende situaties zouden bevinden, namelijk de rusthuizen, de centra voor 

dagverzorging, de voorzieningen die over bedden voor kortverblijf beschikken en de 

woningen voor bejaarden die niet aan de genoemde richtlijn zijn onderworpen. 
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 B.3.2.  In de tweede prejudiciële vraag stelt de verwijzende rechter aan het Hof een vraag 

over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde ordonnantie met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet en met de artikelen 6, § 1, VI, derde lid, 20 en 78 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met het in 

het decreet d'Allarde van 2 en 17 maart 1791 verankerde beginsel van de vrijheid van handel 

en nijverheid, alsook met de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag (thans de artikelen 49 en 

56 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) en met 

richtlijn 2006/123/EG, in zoverre die ordonnantie bepaalt dat de service-residenties die aan 

het stelsel van de mede-eigendom zijn onderworpen, de centra voor dagopvang en de centra 

voor nachtopvang het voorwerp van een programmering uitmaken. 

 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.4.1.  De artikelen 11 tot 19 van de in het geding zijnde ordonnantie vormen 

hoofdstuk III ervan, gewijd aan de erkenning van de voorzieningen voor opvang of 

huisvesting van bejaarde personen. Zij bepalen : 

 

 « Art. 11. § 1.  Zonder voorafgaande erkenning kan geen enkele in artikel 2, 4° a), b), α, 
c), d), e), f) of g) bedoelde voorziening in gebruik worden gesteld en mag geen enkele 
beheerder diensten aanbieden in een voorziening bedoeld in artikel 2, 4°, b), β. 
 
 De erkenning wordt door het Verenigd College verleend, na advies van de afdeling, voor 
een periode van maximum zes jaar die hernieuwd kan worden. 
 
 De in het tweede lid bedoelde beslissing tot erkenning bepaalt het maximum aantal 
bejaarde personen die in de voorziening kunnen worden gehuisvest of opgevangen. 
 
 Om te worden erkend door het Verenigd College, moet de voorziening in voorkomend 
geval voldoen aan de door de bevoegde federale overheid opgelegde normen alsook aan de 
normen die het Verenigd College, na advies van de afdeling, kan opleggen voor iedere 
categorie van voorzieningen bedoeld in artikel 2, 4°. 
 
 Die normen hebben betrekking op : 
 
 1°  de opname en de opvang van de bejaarde personen; 
 
 2°  het respect voor de bejaarde, zijn grondwettelijke en wettelijke rechten en vrijheden, 
rekening houdend met zijn gezondheid en zijn recht op een menswaardig leven, ook op 
seksueel en affectief vlak, met name het verbod voor de voorziening of de personeelsleden om 
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het beheer van het geld en van de goederen van de bejaarde persoon of van zijn 
vertegenwoordiger of hun inbewaargeving te eisen of te aanvaarden, zijn recht om zich vrij te 
verplaatsen en slechts de bezoekers van zijn keuze te ontvangen, zijn recht om vrij over zijn 
bezittingen te beschikken, zonder afbreuk te doen aan de beperkingen van die rechten en 
vrijheden door of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie; 
 
 3°  het leefproject alsook de wijzen van participatie en voorlichting van de bejaarde 
personen of van hun vertegenwoordiger; 
 
 4°  het onderzoek en de behandeling van de klachten van de bejaarde personen of van hun 
vertegenwoordiger; 
 
 5°  de voeding, de hygiëne en de zorgverstrekking; 
 
 6°  het aantal, de kwalificatie, het opleidingsplan, de moraliteit en de minimale 
aanwezigheidsvereisten voor het personeel en de directie en, voor wat die laatste betreft, de 
vereiste ervaringsvoorwaarden; 
 
 7°  behalve de in artikel 2, 4°, b), β, bedoelde voorzieningen, de architectonische en 
veiligheidsnormen die specifiek gelden voor de voorzieningen; 
 
 8°  behalve in de in artikel 2, 4°, b), β, bedoelde voorzieningen, de overeenkomst voor 
opvang of huisvesting. Het Verenigd College bepaalt de inhoud ervan. 
 
 De overeenkomst moet onder meer duidelijk en uitputtend vermelden welke elementen 
gedekt worden door de dagprijs en welke kosten kunnen aangerekend worden hetzij als 
toeslagen hetzij als voorschotten ten gunste van derden bovenop de dagprijs. 
 
 Ze mag niet voorzien in de betaling van een ander voorschot of andere waarborgsom dan 
die door het Verenigd College toegestaan. 
 
 Het Verenigd College kan, in voorkomend geval, aanvullende regels vastleggen voor de 
bepaling van de gefactureerde prijzen; 
 
 9°  het huishoudelijk reglement; 
 
 10°  de boekhouding, wat betreft de individuele rekening die wordt opgesteld voor elke 
gehuisveste of opgevangen persoon, de maandelijkse factuur en het recht voor de bejaarde of 
zijn vertegenwoordiger om de opgestelde rekening te raadplegen, met naleving van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die op de beheerders van toepassing zijn wat de 
boekhouding betreft; 
 
 11°  in de in artikel 2, 4°, b), β, bedoelde voorzieningen, de overeenkomst gesloten tussen 
de vereniging van de mede-eigenaars of haar gemachtigde, en de kandidaatdienstverlener; 
 
 overeenkomst die iedere bewoner verplicht dient te onderschrijven; indien de bejaarde 
persoon geen eigenaar is, worden alle verplichtingen tussen eigenaar en dienstverlener 
opgenomen in de huurovereenkomst; 
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 12°  de verzekeringscontracten die door de beheerder gesloten moeten worden. 
 
 § 2.  Het Verenigd College kan, na advies van de afdeling, voor groeperingen en fusies 
van voorzieningen speciale normen vaststellen. 
 
 Art. 12.  De aanvraag om erkenning of vernieuwing van de erkenning wordt vergezeld 
van een beschrijvend dossier waarvan de inhoud wordt vastgesteld door het Verenigd College, 
na advies van de afdeling. 
 
 Het Verenigd College meldt de ontvangst van de aanvraag binnen vijftien dagen na de 
ontvangst ervan en geeft desgevallend aan welke bijkomende documenten nodig zijn voor het 
onderzoek ervan. 
 
 Binnen zestig dagen na de ontvangst van het volledige dossier, bezorgt het Verenigd 
College de aanvraag, met het verslag van het Bestuur, om advies aan de afdeling. 
 
 De afdeling krijgt zestig dagen om haar advies aan het Verenigd College en de aanvrager 
te bezorgen. Het Verenigd College kan elk van die termijnen terugbrengen tot dertig dagen 
voor de aanvragen tot vernieuwing van de erkenning en voor de aanvragen tot erkenning na 
een […] eerder en conform artikel 13 toegekende voorlopige werkingsvergunning. De 
vastgestelde termijn wordt met dertig dagen verlengd wanneer het volledige dossier tussen 
15 juni en 15 augustus aan het Verenigd College of aan de afdeling wordt bezorgd. Als de 
vastgestelde termijn verstreken is, wordt het advies van de afdeling geacht gunstig te zijn. 
 
 De beslissing van het Verenigd College wordt binnen dertig dagen na het advies van de 
afdeling aan de aanvrager meegedeeld. De termijn wordt op zestig dagen gebracht wanneer 
het advies van de afdeling uitdrukkelijk of stilzwijgend uitgebracht wordt tussen 15 juni en 
15 augustus. Als de vastgestelde termijn verstreken is, wordt de erkenning geacht toegekend 
te zijn. 
 
 Het Verenigd College kan de bijkomende regels voor de procedure voor erkenning 
vaststellen en haar in het tweede en derde lid vastgestelde bevoegdheden overdragen aan de 
personeelsleden van het Bestuur die het bij besluit aanwijst. 
 
 Art. 13.  Het Verenigd College kent een voorlopige werkingsvergunning toe aan de 
voorzieningen die over de in artikel 7. bedoelde vergunning beschikken, alsmede aan de 
beheerder van de in […] artikel 2, 4°, b), β, bedoelde voorzieningen [die] een eerste aanvraag 
om erkenning indienen, voor zover die aanvraag aan de door voormeld College gestelde 
ontvankelijkheidvoorwaarden voldoet, na advies van de afdeling. 
 
 Die vergunning wordt verleend voor een periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar, en 
bepaalt het maximum aantal bejaarde personen die in de voorziening kunnen worden 
gehuisvest of opgevangen. Zij wordt binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag aan de 
beheerder medegedeeld. 
 
 Art. 14.  Op eigen initiatief of op verzoek van de beheerder, kan het Verenigd College, na 
advies van de afdeling, een verlenging toestaan van de erkenning of de voorlopige 
werkingsvergunning aan de voorzieningen waarvan de procedure tot aanvraag van de 
erkenning of tot vernieuwing van de erkenning aan de gang is en de erkenning of de vroegere 
voorlopige werkingsvergunning verstreken is. Het Verenigd College stelt de 
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spoedvoorwaarden en -regels vast voor de toekenning van die vergunning, na advies van de 
afdeling. 
 
 Art. 15. § 1.  Indien het aantal in de voorziening gehuisveste of opgevangen personen 
tijdelijk meer dan 10 % lager ligt dan het in de erkenning vastgestelde aantal, kan dat aantal 
worden aangepast aan de reële bezetting van de voorziening, vermeerderd met 10 %. Die 
aanpassing wijzigt niet de vergunning tot ingebruikneming of exploitatie waarin voorzien in 
artikel 6. Elke latere verhoging van de opvang of huisvestingscapaciteit wordt toegekend 
conform de artikelen 11 en 13. 
 
 § 2.  De erkenning en de voorlopige werkingsvergunning gelden slechts voor de 
voorziening gevestigd op het adres vermeld in de erkenningsaanvraag. Zij vervallen van 
rechtswege in geval van verandering van de beheerder. 
 
 De erkenning of de voorlopige werkingsvergunning moet worden vermeld op alle akten, 
facturen, brieven, bestelbons en andere stukken uitgaande van de voorziening. 
 
 De naam en het nummer van de erkenning of de voorlopige werkingsvergunning van de 
voorziening worden goed zichtbaar op de voorgevel van de voorziening aangebracht. 
 
 Art. 16.  Indien zich tijdens de erkenningsperiode wijzigingen voordoen in de voor de 
toepassing van artikel 11, § 1, vierde lid, relevante gegevens, brengt de beheerder het 
Verenigd College daarvan op de hoogte. 
 
 Art. 17. § 1.  Als wordt vastgesteld dat een norm vastgesteld krachtens artikel 11, § 1, 
vierde lid, niet of niet meer wordt nageleefd in een voorziening waarop hij van toepassing is, 
kan het Verenigd College, na advies van de afdeling en nadat het vooraf de beheerder heeft 
gehoord, de voorlopige werkingsvergunning of de erkenning, naar gelang van het geval, 
weigeren of intrekken. 
 
 Onverminderd § 3 van dit artikel, mag de beheerder, zodra die beslissingen zijn 
meegedeeld, geen nieuwe bejaarde personen meer opvangen en moet hij binnen een termijn 
van drie maanden zorgen voor de opvang van de betrokken personen in een andere 
voorziening. Op het einde van die termijn, wordt de voorziening gesloten. 
 
 § 2.  Onverminderd § 3 van dit artikel, kan het Verenigd College, bij wijze van 
overgangsmaatregel, de onmiddellijke sluiting van een voorziening bevelen, wanneer redenen 
van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake volksgezondheid of veiligheid het 
rechtvaardigen. 
 
 Onverminderd § 3 van dit artikel, moet de beheerder toezien op de onmiddellijke 
evacuatie van de bejaarde personen. Het Verenigd College licht onmiddellijk de afdeling over 
haar maatregel in. Het neemt een definitieve beslissing na ontvangst van het advies van de 
afdeling, dat binnen de dertig dagen wordt uitgebracht. 
 
 § 3.  Voor de in artikel 2, 4°, b), β, bedoelde voorzieningen, wanneer het Verenigd 
College de intrekking van de voorlopige werkingsvergunning of de intrekking dan wel de 
weigering van erkenning van de voorziening of nog de onmiddellijke intrekking van de 
voorlopige werkingsvergunning of erkenning beveelt, geeft het eveneens onmiddellijk kennis 
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van deze beslissing aan de vereniging der mede-eigenaars of aan haar gemachtigde die, 
onverwijld, de behoudende maatregelen neemt die de beslissing inhoudt. 
 
 Art. 18.  Het Verenigd College kan, na advies van de afdeling, bijkomende bepalingen 
vaststellen inzake de procedure, de kennisgeving of de uitvoering van de beslissingen tot 
toekenning, weigering of intrekking van de voorlopige werkingsvergunning of de erkenning, 
onmiddellijke sluiting of onmiddellijke intrekking van de erkenning. 
 
 Art. 19.  Iedere beslissing tot erkenning, tot voorlopige werkingsvergunning, tot 
intrekking van de voorlopige werkingsvergunning, tot weigering of tot intrekking van de 
erkenning en tot sluiting van een voorziening wordt binnen de zestig dagen aan de 
burgemeester meegedeeld. Hij houdt een register bij van de voorzieningen op het grondgebied 
van zijn gemeente. Dat register is toegankelijk voor de bevolking ». 
 

 B.4.2.  De programmering bedoeld in de tweede prejudiciële vraag maakt het voorwerp 

uit van hoofdstuk II van de in het geding zijnde ordonnantie, dat bestaat uit de artikelen 4 tot 

10 ervan, die bepalen : 

 

 « Afdeling 1. -  Programmeringscriteria 
 
 Art. 4.  Het Verenigd College kan, na advies van de afdeling, de programmering van de 
voorzieningen voor bejaarden bedoeld in artikel 2, 4° of een gedeelte ervan vaststellen, met 
uitzondering van die welke bedoeld zijn in artikel 2, 4°, b), β, teneinde : 
 
 1°  de evolutie van het aanbod inzake opvang, huisvesting of verzorging van de bejaarden 
te beheersen, rekening houdend met de evolutie van de behoeften van de Brusselse bevolking; 
 
 2°  de protocolakkoorden gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld 
in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, 
naar behoren uit te voeren. 
 
 De programmering is gebaseerd op objectieve criteria die onder meer verband houden 
met de specialisatie van de voorzieningen, hun opvang- of huisvestingscapaciteit en hun 
uitrusting, de kwaliteit van hun onderhouds-, hulp- en verzorgingspersoneel en hun goed 
administratief en financieel beheer. Die criteria kunnen onder meer de coördinatie bevorderen 
van de voorzieningen en de activiteiten, de geografische nabijheid inzake aanbod en vraag 
naar opvang en huisvesting, de diversificatie van het aanbod volgens de diversiteit van de 
vraag en de continuïteit van de opvang, van de huisvesting of van de verzorging in functie van 
de evolutie van de behoeften van de bejaarde. 
 
 De programmering houdt rekening met de ramingen inzake de evolutie van de behoeften, 
met de termijnen voor de verwezenlijking van de plannen voor de afschaffing, vermindering, 
verhoging of schepping van opvang of huisvesting gezien onder meer de verplichtingen die 
voor de publiekrechtelijke rechtspersonen voortvloeien uit de toezichtprocedures en 
procedures voor overheidsopdrachten met het oog op het verwezenlijken van een billijke 
verdeling van de voorzieningen tussen de verschillende sectoren die de beheerders 
vertegenwoordigen. 
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 Art. 5.  De criteria vermeld in artikel 4 zijn forfaitaire rekenkundige regels of formules 
bestemd om de behoeften te meten, rekening houdend onder meer met de bevolkingscijfers, 
de leeftijdsstructuur, socio-economische indicatoren, de morbiditeit en de billijke verdeling 
vermeld in artikel 4, derde lid. 
 
 Die criteria zijn van toepassing voor het gehele tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 
 
 Het Verenigd College of het personeelslid van het Bestuur dat het daartoe machtigt, geeft 
iedereen die erom verzoekt de omstandige informatie over de programmering. 
 
 Afdeling 2. -  Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie. 
 
 Art. 6.  Het is verboden om een in artikel 2, 4° bedoelde nieuwe voorziening in gebruik te 
nemen of te exploiteren, of een uitbreiding van de opvang- of huisvestingscapaciteit van een 
van die bestaande voorzieningen in gebruik te nemen of te exploiteren zonder de toestemming 
van het Verenigd College, indien de betrokken voorziening onder een categorie van 
voorzieningen valt waarvoor het Verenigd College een programmering vastgesteld heeft 
overeenkomstig hoofdstuk II. De toestemming bedoeld in het eerste lid, die betekent dat een 
project in de programmering past, wordt ‘ specifieke toestemming voor de ingebruikneming 
of exploitatie ’ genoemd. 
 
 Voor de toepassing van het eerste lid, kan het Verenigd College, na advies van de 
afdeling, de voorwaarden vaststellen voor de overdracht van bedden of plaatsen tussen 
voorzieningen van hetzelfde type. 
 
 Art. 7. § 1.  De in artikel 6 bedoelde vergunning wordt door het Verenigd College 
verleend, na advies van de afdeling, en vermeldt het aantal bedden of plaatsen waarvoor ze 
wordt verleend. 
 
 Bij de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning wordt een beschrijvend dossier 
gevoegd waarvan de inhoud wordt bepaald door het Verenigd College, na advies van de 
afdeling. 
 
 Het Verenigd College meldt de ontvangst van het verzoek binnen vijftien dagen na de 
ontvangst ervan en geeft desgevallend aan welke bijkomende documenten nodig zijn voor het 
onderzoek ervan. 
 
 Binnen vijftien dagen na de ontvangst van het volledige dossier, bezorgt het Verenigd 
College de aanvraag, met het verslag van het Bestuur, om advies aan de afdeling. Die termijn 
wordt op dertig dagen gebracht als het volledige dossier bezorgd wordt tussen 15 juni en 
15 augustus. 
 
 De afdeling krijgt zestig dagen om haar advies aan het Verenigd College en de aanvrager 
te bezorgen. Na het verstrijken van die termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn. 
 
 De beslissing van het Verenigd College wordt binnen dertig dagen na het advies van de 
afdeling aan de aanvrager meegedeeld. Die termijn bedraagt zestig dagen indien het advies 
van de afdeling uitdrukkelijk of stilzwijgend gegeven wordt tussen 15 juni en 15 augustus. Na 
het verstrijken van die termijn, wordt de vergunning geacht te zijn toegekend. 
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 Het Verenigd College kan zijn bevoegdheden bedoeld in het derde en het vierde lid 
overdragen aan de personeelsleden van het Bestuur die het bij besluit aanwijst. 
 
 § 2.  De vergunning die overeenkomstig paragraaf 1 afgegeven wordt, verstrijkt wanneer 
aan het project waarvoor zij werd verleend, geen begin van uitvoering is gegeven binnen de 
twaalf maanden na de afgifte ervan of wanneer de begunstigde na meer dan twaalf maanden 
nog niet de nodige maatregelen genomen heeft voor de goede afloop van het project. 
 
 § 3.  De afgegeven vergunning kan niet worden overgedragen, behalve bij vervanging 
van de beheerder van de voorziening waarop ze betrekking heeft en voor zover ze op dezelfde 
vestigingsplaats en volgens dezelfde voorwaarden en termijnen wordt geconcretiseerd. 
 
 § 4.  Na advies van de afdeling en de beheerder, die voorafgaandelijk gehoord wordt, kan 
het Verenigd College het aantal krachtens paragraaf 1 vergunde bedden of plaatsen afschaffen 
of verminderen indien die structureel onbezet blijven gedurende ten minste drie 
opeenvolgende jaren na hun ingebruikneming of exploitatie. 
 
 Het Verenigd College bepaalt de voorwaarden en de regels voor de uitvoering van die 
paragraaf en stelt met name voor iedere categorie voorzieningen het percentage van de niet 
bezetting vast dat in aanmerking genomen moet worden en dat niet lager mag zijn dan tien. 
 
 Art. 8.  Het Verenigd College beveelt, na advies van de afdeling, de sluiting van een 
voorziening die in gebruik of in exploitatie is genomen zonder de specifieke vergunning tot 
ingebruikneming en exploitatie te hebben verkregen of waarvan de aanvraag is geweigerd. 
 
 Het artikel 17, § 1, tweede lid is van toepassing. 
 
 Afdeling 3. -  Vergunning voor werken. 
 
 Art. 9.  Het is verboden een in artikel 2, 4°, bedoelde nieuwe voorziening te bouwen, of 
een van die bestaande voorzieningen uit te breiden, te verbouwen, te vervangen of de 
bestemming ervan te wijzigen zonder de toestemming van het Verenigd College indien de 
geplande werken betrekking hebben op een voorziening die valt onder een categorie van 
voorzieningen waarvoor het Verenigd College een programmering heeft vastgesteld krachtens 
hoofdstuk II. De toestemming bedoeld in het eerste lid, die betekent dat het project in de 
programmering past, wordt ‘ vergunning voor de werken genoemd ’. 
 
 Art. 10. § 1.  De in artikel 9 bedoelde vergunning wordt door het Verenigd College 
verleend, na advies van de afdeling, en vermeldt het aantal bedden of plaatsen waarvoor ze 
wordt verleend. 
 
 Bij de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning wordt een beschrijvend dossier 
gevoegd waarvan de inhoud wordt bepaald door het Verenigd College, na advies van de 
afdeling. 
 
 Het Verenigd College meldt de ontvangst van de aanvraag binnen vijftien dagen na de 
ontvangst ervan en geeft desgevallend aan welke bijkomende documenten nodig zijn voor het 
onderzoek ervan. 
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 Binnen zestig dagen na de ontvangst van het volledige dossier, bezorgt het Verenigd 
College de aanvraag, met het verslag van het Bestuur, om advies aan de afdeling. Die termijn 
wordt op negentig dagen gebracht als het volledige dossier bezorgd wordt tussen 15 juni en 
15 augustus. De afdeling krijgt zestig dagen om haar advies aan het Verenigd College en de 
aanvrager te bezorgen. Na het verstrijken van die termijn, wordt het advies geacht gunstig te 
zijn. 
 
 De beslissing van het Verenigd College wordt binnen dertig dagen na het advies van de 
afdeling aan de aanvrager meegedeeld. Die termijn bedraagt zestig dagen indien het advies 
van de afdeling uitdrukkelijk of stilzwijgend gegeven wordt tussen 15 juni en 15 augustus. Na 
het verstrijken van die termijn, wordt de vergunning geacht te zijn toegekend. 
 
 De vergunningsaanvraag voor de werken kan samen ingediend worden met de 
vergunningsaanvraag bedoeld in afdeling 2 als die betrekking heeft op het hetzelfde project. 
 
 Het Verenigd College kan zijn bevoegdheden bedoeld in het derde en het vierde lid 
overdragen aan de personeelsleden van het Bestuur die het bij besluit aanwijst. 
 
 § 2.  De vergunning die overeenkomstig paragraaf 1 verleend wordt, verstrijkt wanneer 
aan het project waarvoor zij werd verleend, geen begin van uitvoering is gegeven binnen twee 
jaar na de afgifte ervan of wanneer de begunstigde na meer dan twaalf maanden nog niet de 
nodige maatregelen genomen heeft voor de goede afloop van het project. 
 
 § 3.  De verleende vergunning kan niet worden overgedragen, behalve bij vervanging van 
de beheerder van de voorziening waarop ze betrekking heeft en voor zover ze op dezelfde 
vestigingsplaats en volgens dezelfde voorwaarden en termijnen wordt geconcretiseerd ». 
 

 B.5.  Artikel 9 van richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op 

de interne markt (hierna : de richtlijn) bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten stellen de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit niet 
afhankelijk van een vergunningstelsel, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan : 
 
 a)  het vergunningstelsel heeft geen discriminerende werking jegens de betrokken 
dienstverrichter; 
 
 b)  de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden 
van algemeen belang; 
 
 c)  het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden bereikt, 
met name omdat een controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn. 
 
 2.  In het in artikel 39, lid 1, bedoelde verslag beschrijven de lidstaten hun 
vergunningstelsels en geven zij de redenen aan waarom deze met lid 1 van onderhavig artikel 
verenigbaar zijn. 
 
 3.  Deze afdeling is niet van toepassing op elementen van vergunningstelsels die direct of 
indirect geregeld zijn bij andere communautaire instrumenten ». 
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 Luidens artikel 4 van de richtlijn dient onder dienst te worden begrepen « elke 

economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, 

zoals bedoeld in artikel 50 van het Verdrag ». 

 

 Van het toepassingsgebied van de richtlijn zijn evenwel, krachtens artikel 2 ervan, een 

aantal activiteiten uitgesloten, waaronder : 

 

 « f)  diensten van de gezondheidszorg, al dan niet verleend door 
gezondheidszorgfaciliteiten en ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn 
georganiseerd en worden gefinancierd en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of 
particulier van aard zijn ». 
 

 De tweeëntwintigste considerans van de richtlijn preciseert dat die uitsluiting de 

medische en farmaceutische diensten zou moeten omvatten die mensen werkzaam in de 

gezondheidszorg aan patiënten verlenen om hun gezondheid te beoordelen, te bewaren of te 

verbeteren wanneer die activiteiten zijn voorbehouden aan een beroep van de 

gezondheidszorg dat is gereglementeerd in de lidstaat waar de diensten worden geleverd. 

 

 Van het toepassingsgebied van de richtlijn zijn eveneens uitgesloten : 

 

 « j)  sociale diensten betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van 
gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, die worden verleend door de staat, 
door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een mandaat gekregen van de 
staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend ». 
 

 B.6.  Zoals het Hof heeft vastgesteld in zijn arrest nr. 10/2012, hebben de 

programmerings- en erkenningsstelsels die bij de in het geding zijnde ordonnantie zijn 

ingevoerd, betrekking op de vergunningen in de zin van artikel 9 van richtlijn 2006/123/EG 

en moeten zij hierdoor voldoen aan de daarin vermelde voorwaarden indien zij betrekking 

hebben op « diensten » in de zin van artikel 4 van de richtlijn. 

 

 B.7.  Het onderzoek van de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde ordonnantie met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de voormelde richtlijn, 

vereist dat eerst wordt nagegaan of de categorieën van voorzieningen voor bejaarden die in de 
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eerste twee aan het Hof voorgelegde prejudiciële vragen worden beoogd, wel degelijk vallen 

onder het toepassingsgebied van het begrip « dienst » dat in de richtlijn wordt beoogd. 

 

 B.8.  Drie soorten van voorzieningen worden beoogd door de aan het Hof gestelde 

vragen : de service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang. 

 

 B.9.  Bij zijn arrest nr. 10/2012 heeft het Hof geoordeeld dat, ermee rekening houdend dat 

uit de definitie van de service-residenties in artikel 2, 4°, b), van de ordonnantie blijkt dat daar 

geen gezondheidszorg wordt verstrekt, die categorie van voorzieningen zonder enige twijfel 

onder het toepassingsgebied van richtlijn 2006/123/EG valt. 

 

 B.10.1.  Het Hof heeft daarentegen geoordeeld dat er twijfel bleef bestaan over de vraag 

of richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 van toepassing is op de centra voor 

dagopvang en de centra voor nachtopvang zoals die zijn gedefinieerd in artikel 2, 4°, e) en g), 

van de ordonnantie van 24 april 2008. 

 

 B.10.2.  Artikel 2, 4°, e), van de ordonnantie definieert het centrum voor dagopvang als : 

 

 « een gebouw of een gedeelte van een gebouw, welke ook de benaming ervan is, dat deel 
uitmaakt van een rusthuis of dat verbonden is met een rusthuis en dat overdag een 
opvangstructuur biedt aan bejaarden die thuis wonen en die in het centrum aangepaste 
ondersteuning en verzorging krijgen die passen bij hun verlies aan autonomie ». 
 

 Dezelfde bepaling definieert in g) het centrum voor nachtopvang als : 

 

 « een gebouw of een deel van een gebouw, welke ook de benaming ervan is, van een 
rusthuis waar gedurende de nacht opvang wordt geboden aan bejaarden die weliswaar thuis 
wonen maar die 's nachts behoefte hebben aan toezicht, hulp en zorg waarvoor hun 
naastbestaanden niet constant kunnen instaan ». 
 

 B.11.1.  Het Hof heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Dienen de diensten van de gezondheidszorg bedoeld in artikel 2, lid 2, f), en de sociale 
diensten bedoeld in artikel 2, lid 2, j), van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 ‘ betreffende diensten op de interne markt ’ in die zin te 
worden geïnterpreteerd dat van het toepassingsgebied van de richtlijn de centra voor 
dagopvang, in de zin van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 
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Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of 
huisvesting van bejaarde personen, zouden zijn uitgesloten, in zoverre zij aangepaste 
ondersteuning en verzorging verstrekken bij het verlies aan autonomie van de bejaarden, 
alsook de centra voor nachtopvang, in de zin van dezelfde ordonnantie, in zoverre zij 
bejaarden hulp en gezondheidszorg verstrekken waarvoor hun naastbestaanden niet 
voortdurend kunnen instaan ? ». 
 

 B.11.2.  Bij zijn arrest van 11 juli 2013, gewezen in de zaak C-57/12, heeft het Hof van 

Justitie van de Europese Unie geoordeeld : 

 

 « 35.  Wat allereerst de bewoordingen van voornoemd artikel 2, lid 2, sub f, betreft, dient 
te worden opgemerkt dat het door de Uniewetgever vastgestelde begrip ‘ diensten van de 
gezondheidszorg ’ redelijk ruim blijkt te zijn, in die zin dat het de diensten inzake de 
menselijke gezondheid omvat, al dan niet verstrekt door gezondheidszorgfaciliteiten en 
ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn georganiseerd en worden gefinancierd 
en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of particulier van aard zijn. 
 
 36.  Wat vervolgens het doel en de opzet van artikel 2, lid 2, sub f, van richtlijn 2006/123 
betreft, moet worden vastgesteld dat, zoals in punt 22 van de considerans van de richtlijn staat 
te lezen, de uitsluiting van de gezondheidszorg van de werkingssfeer van deze richtlijn alle 
medische en farmaceutische diensten beoogt te omvatten die mensen werkzaam in de 
gezondheidszorg aan patiënten verlenen ‘ om hun gezondheid te beoordelen, te bewaren of te 
verbeteren ’, voor zover deze activiteiten ‘ in de lidstaat waar de diensten worden verstrekt, 
zijn voorbehouden aan een gereglementeerd beroep binnen de gezondheidszorg ’. 
 
 37.  Deze vaststelling vloeit ook voort uit het Handboek voor de implementatie van de 
‘ dienstenrichtlijn ’ (hierna : ‘ handboek ’), dat daaraan enkel toevoegt dat de uitsluiting van 
de diensten betreffende de gezondheidszorg van de werkingssfeer van richtlijn 2006/123 de 
activiteiten betreft die rechtstreeks en specifiek met de menselijke gezondheid zijn verbonden 
en dus geen activiteiten betreft die louter zijn bedoeld om het welbevinden te vergroten of 
ontspanning te bieden, zoals sport- of fitnessclubs. Dat blijkt overigens uit artikel 3, sub a, van 
richtlijn 2011/24, dat ‘ gezondheidszorg ’ omschrijft als ‘ gezondheidsdiensten die door 
gezondheidswerkers aan patiënten worden verstrekt om de gezondheidstoestand van deze 
laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven en 
het verstrekken van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ’. 
 
 38.  Ten slotte vindt deze ruime uitlegging van het begrip ‘ diensten van de 
gezondheidszorg ’, en dus de draagwijdte van de uitsluiting ervan van de werkingssfeer van 
richtlijn 2006/123, steun in de analyse van het door deze richtlijn ingevoerde stelsel. 
 
 39.  In dit verband moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 7 van de considerans 
van deze richtlijn, deze richtlijn een algemeen rechtskader biedt voor een grote 
verscheidenheid aan diensten, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken 
van de verschillende activiteiten en hun reglementering en met andere doelstellingen van 
algemeen belang, daaronder begrepen de bescherming van de volksgezondheid. Daaruit volgt 
dat de Uniewetgever uitdrukkelijk heeft beoogd een evenwicht te bewaren tussen enerzijds de 
doelstelling om belemmeringen voor de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en voor 
het vrije verkeer van diensten te verwijderen en anderzijds het vereiste dat het specifieke 
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karakter van bepaalde gevoelige activiteiten, met name die betreffende de bescherming van de 
menselijke gezondheid, wordt beschermd. 
 
 40.  Tegen de achtergrond van deze preciseringen staat het aan de verwijzende rechter om 
na te gaan of de door de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang als 
hoofdactiviteit verrichte activiteiten onder het begrip ‘ diensten van de gezondheidszorg ’ in 
de zin van artikel 2, lid 2, sub f, van richtlijn 2006/123 vallen en of deze centra bijgevolg van 
de werkingssfeer van deze richtlijn zijn uitgesloten. 
 
 41.  In het bijzonder staat het aan deze rechter om na te gaan of de 
zorgactiviteiten - zowel in de centra voor dagopvang, met name krachtens de artikelen 211 en 
213 van het besluit van 2009, zoals de verdeling en toediening door een beoefenaar van de 
verpleegkunde van door de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen, als in de 
centra voor nachtopvang, overeenkomstig artikel 238 van dat besluit, zoals de zorg die wordt 
verstrekt door het verzorgende of paramedische personeel van het betrokken 
rusthuis - daadwerkelijk tot doel hebben de gezondheidstoestand van bejaarden te beoordelen, 
te behouden of te herstellen, worden verstrekt door een gezondheidswerker en een 
hoofdbestanddeel vormen van de totaliteit van de door deze centra verstrekte diensten. 
 
 42.  Wat in de tweede plaats de in artikel 2, lid 2, sub j, van richtlijn 2006/123 bedoelde 
‘ sociale diensten ’ betreft, blijkt uit deze bepaling, gelezen in samenhang met punt 27 van de 
considerans van deze richtlijn, dat enkel de diensten die aan twee cumulatieve voorwaarden 
voldoen, onder dit begrip vallen. 
 
 43.  De eerste voorwaarde betreft de aard van de uitgeoefende activiteiten. Zoals ook is 
uitgelegd in het handboek moeten deze met name de hulp en bijstand aan bejaarden betreffen 
die wegens een volledig of gedeeltelijk gebrek aan onafhankelijkheid permanente of tijdelijke 
bijzondere behoeften hebben en gevaar lopen te worden gemarginaliseerd. Het gaat met 
andere woorden om activiteiten die van wezenlijk belang zijn om het grondrecht op 
menselijke waardigheid en integriteit te verzekeren en een uiting vormen van de beginselen 
van sociale samenhang en solidariteit. 
 
 44.  De tweede voorwaarde betreft de status van de verrichter van de diensten, die kunnen 
worden verstrekt door de staat zelf, door een liefdadigheidsinstelling die als zodanig door de 
staat is erkend of door een particuliere dienstverrichter die daartoe door de staat is 
gemachtigd. 
 
 45.  Ofschoon het juist is dat de tekst van artikel 2, lid 2, sub j, van richtlijn 2006/123 niet 
uitdrukkelijk de omstandigheden vermeldt waarin een dergelijke dienstverrichter kan worden 
geacht door de staat te zijn gemachtigd, neemt dit niet weg dat in dit verband nuttige 
preciseringen zijn te vinden in het handboek, in punt 2.3 van de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s van de Europese Unie, een begeleidend document bij de 
mededeling ‘ Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw – Diensten van algemeen 
belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang : een nieuw Europees 
engagement ’ [COM(2007) 725 definitief], en in de punten 23, 24 en 41 van de resolutie van 
het Europees Parlement van 5 juli 2011 over de toekomst van sociale diensten van algemeen 
belang [2009/2222(INI)]. 
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 46.  Aangaande de inhoud van deze machtiging moet worden vastgesteld dat, zoals ook in 
het handboek is bevestigd, een particuliere dienstverrichter moet worden geacht door de staat 
te zijn gemachtigd voor zover hij ‘ verplicht ’ is de aan hem opgedragen sociale diensten te 
verstrekken. 
 
 47.  Zoals ook blijkt uit voornoemde mededeling en resolutie moet deze 
‘ verplichting ’ - uit het oogpunt van deze dienstverrichter - immers worden geacht enerzijds 
de verbintenis in te houden om de betrokken diensten te verstrekken waarbij anderzijds 
bepaalde specifieke uitoefeningsvoorwaarden in acht moeten worden genomen. Deze 
voorwaarden hebben met name tot doel te verzekeren dat deze diensten overeenkomstig 
vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen worden aangeboden, zodat de 
dienstverrichtingen voor iedereen gelijk toegankelijk zijn, waarbij in beginsel een toereikende 
financiële vergoeding wordt toegekend die is berekend op basis van parameters die vooraf op 
objectieve en doorzichtige wijze moeten worden vastgesteld (zie naar analogie arrest van 
10 juni 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, Jurispr. blz. I‑5243, punt 38 
en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 48.  Aangaande de kenmerken van het machtigingsbesluit is het stellig juist dat, zoals de 
GGC in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangevoerd, richtlijn 2006/123 niet een bepaalde 
juridische vorm oplegt, zodat de kenmerken ervan in elke lidstaat kunnen verschillen. Dit 
neemt echter niet weg dat bepaalde minimumvoorwaarden moeten worden nageleefd. Zo 
moet er onder meer een besluit zijn dat een particuliere dienstverrichter duidelijk en 
transparant met de door hem uit te voeren socialedienstverplichting belast (zie naar analogie 
reeds aangehaald arrest Fallimento Traghetti del Mediterraneo, punt 37 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak). 
 
 49.  Aldus vormt de enkele omstandigheid dat een nationale autoriteit, wegens redenen 
van algemeen belang, maatregelen vaststelt waarbij aan alle marktdeelnemers in een bepaalde 
economische sector vergunnings- of exploitatievoorschriften worden opgelegd, op zich niet 
een dergelijk machtigingsbesluit voor de toepassing van artikel 2, lid 2, sub j, van deze 
richtlijn. 
 
 50.  Het staat aan de nationale rechter om tegen de achtergrond van deze aanwijzingen na 
te gaan of de als hoofdactiviteit hoofdzakelijk door de centra voor dagopvang en de centra 
voor nachtopvang verrichte activiteiten ‘ sociale diensten ’ in de zin van artikel 2, lid 2, sub j, 
van richtlijn 2006/123 vormen en aldus onder de uitsluiting van deze bepaling vallen. 
 
 51.  In het bijzonder staat het enerzijds aan deze rechter om te beoordelen of, zoals 
artikel 2, 4°, sub e en g, van de ordonnantie van 2008, gelezen in samenhang met de artikelen 
216 en 242 van het besluit van 2009, lijkt te suggereren, deze activiteiten werkelijk sociaal 
zijn in die zin dat zij gericht zijn op het verstrekken aan bejaarden van ‘ aangepaste 
ondersteuning die pas[t] bij hun verlies aan autonomie ’, gecombineerd met een specifiek 
animatieprogramma, dan wel van de noodzakelijke hulp ‘ waarvoor hun naastbestaanden niet 
constant kunnen instaan ’. In dit verband moet worden opgemerkt dat het ontwerp van 
ordonnantie van 21 juni 2007 voor een dergelijke beoordeling nuttig kan blijken voor zover 
het stelt dat deze diensten moeten worden verleend aan een ‘ zwakke bevolkingsgroep ’, zodat 
deze bevolkingsgroep ‘ op elk ogenblik [haar] leven [kan] leiden op een actieve en 
participatieve wijze ’. 
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 52.  Anderzijds staat het aan de nationale rechter om te bepalen of de erkenning door het 
Verenigd College van de GGC overeenkomstig artikel 11 van het besluit van 2008, een 
overheidshandeling vormt die de beheerders van de centra voor dagopvang en de centra voor 
nachtopvang op duidelijke en transparante wijze een werkelijke verplichting oplegt om, onder 
eerbiediging van bepaalde specifieke uitoefeningsvoorwaarden, dergelijke diensten te 
verstrekken, en of een dergelijke erkenning kan worden geacht een machtigingsbesluit in de 
zin van artikel 2, lid 2, sub j, van richtlijn 2006/123 te vormen ». 
 

 B.12.  Uit het arrest van het Hof van Justitie vloeit voort dat de gezondheidszorg bedoeld 

in artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn alle diensten van de gezondheidszorg en 

farmaceutische diensten dekt die mensen werkzaam in de gezondheidszorg aan patiënten 

verlenen om hun gezondheid te beoordelen, te bewaren of te verbeteren, waarbij die 

activiteiten worden voorbehouden aan een beroep in de gezondheidszorg dat is 

gereglementeerd door de lidstaat waarin de diensten worden verleend. De activiteiten inzake 

zorgverstrekking moeten tevens een hoofdbestanddeel van alle aangeboden diensten vormen. 

 

 B.13.1.  De centra voor dagopvang worden in artikel 2, 4°, d), van de in het geding zijnde 

ordonnantie gedefinieerd als gebouwen of gedeelten van een gebouw die deel uitmaken van 

een rusthuis of die daarmee zijn verbonden en die overdag een structuur van gezondheidszorg 

bieden aan sterk afhankelijke zorgbehoevende bejaarden, alsook de noodzakelijke 

ondersteuning opdat die personen thuis kunnen blijven. 

 

 B.13.2.  Uit de definitie van de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang 

aangehaald in B.10.2 vloeit voort dat die zich onderscheiden van de zorgcentra in zoverre zij 

een opvangstructuur en geen structuur inzake zorgverstrekking aanbieden aan personen die te 

kampen hebben met een verlies aan autonomie zonder sterk afhankelijk te zijn. 

 

 B.13.3.  Artikel 210 van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 « tot 

vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting 

van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en 

de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen » (Belgisch Staatsblad, 

17 december 2009) bepaalt in dat verband dat de centra voor dagopvang de nodige hulp 

bieden aan de bejaarde personen « die niet in staat zijn alleen de activiteiten van het 

dagelijkse leven te verrichten ». 
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 Zoals het Hof heeft vastgesteld in B.15.2 van zijn arrest nr. 10/2012, en zoals bevestigd in 

artikel 213 van het besluit van het Verenigd College, bestaat de in de centra voor dagopvang 

verstrekte gezondheidszorg in de uitvoering, in een context van continuïteit van de 

zorgverstrekking, van de richtlijnen van de behandelende arts betreffende het verstrekken van 

zorg of het verdelen van een voorgeschreven geneesmiddel aan de bejaarde personen. 

Artikel 211 van dat besluit preciseert dat in voorkomend geval voor elke bejaarde persoon een 

verzorgingsdossier wordt bijgehouden met vermelding van de bezoekdatum van de 

behandelende arts, zijn richtlijnen, de te verlenen zorg en de eventuele diëten. Dat dossier zal 

eveneens in voorkomend geval de prestaties vermelden die zijn verricht door het 

verpleegkundig en paramedisch personeel dat door de bejaarde persoon werd geraadpleegd. 

 

 B.13.4.  De in de centra voor nachtopvang verstrekte verzorging bestaat eveneens in 

zorgen ter uitvoering van instructies van de arts toegediend aan personen die, luidens de 

ordonnantie, ’s nachts behoefte hebben aan toezicht, hulp en zorg waarvoor hun naasten niet 

constant kunnen instaan. 

 

 B.14.  Uit talrijke bepalingen van het besluit van 3 december 2009 kan worden afgeleid 

dat de hiervoor beschreven zorgverstrekking geen hoofdbestanddeel vormt van alle diensten 

die de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang aanbieden. 

 

 B.15.1.  Wat betreft de centra voor dagopvang bepaalt artikel 216 van het besluit immers 

dat elk centrum een animatie- en activiteitenprogramma opstelt die het behoud van de 

zelfredzaamheid van de bejaarde personen en hun deelname aan het maatschappelijk leven 

bevorderen. Het gaat aldus erom dagelijks te voldoen aan hun socioculturele behoeften door 

te voorzien in activiteiten die zijn gericht op de handelingen van het dagelijks leven, het 

paramedische en welzijnsgebied, de gezondheidsopvoeding en de culturele en participatieve 

activiteiten. 

 

 Ten aanzien van de directie en het personeel van het centrum schrijft artikel 223 van het 

besluit voor dat zij bijdragen tot de zelfredzaamheid en ontplooiing van de bejaarde personen 

door hun toegang tot een dynamisch sociaal leven te bevorderen, een beroep te doen op hun 

creatief potentieel en de participatie en de communicatie te vergemakkelijken. 
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 In verband met de vereiste kwalificatie van het personeel dat instaat voor het verstrekken 

van de diensten in de centra voor dagopvang, voorziet artikel 224 van het besluit in de 

permanente aanwezigheid van minstens één loontrekkend personeelslid, waarbij alle 

personeelsleden minstens moeten beschikken over het brevet van EHBO’er. 

 

 B.15.2.  De centra voor nachtopvang zijn bedoeld om de bejaarde personen uitsluitend 

’s nachts op te vangen, volgens de uurregelingen die zijn vastgesteld in het huishoudelijk 

reglement van het centrum (artikel 238 van het besluit). Er moet worden voorzien in een 

ontbijt, terwijl de bejaarde persoon ook een avondmaal mag krijgen wanneer hij daarom 

verzoekt (artikel 241 van het besluit). Artikel 242 van het besluit preciseert voorts dat de 

bejaarde personen de noodzakelijke hulp, zorg en bewaking mogen genieten. 

 

 In verband met de kwalificatie van het in die centra tewerkgestelde personeel verwijst 

artikel 245 van het besluit naar hoofdstuk VI van titel VI van dat besluit, dat de vereiste 

kwalificaties vaststelt van het personeel dat is tewerkgesteld in de rusthuizen en de 

instellingen die plaatsen voor kortverblijf aanbieden. Zoals de verzoekende partij voor de 

verwijzende rechter opmerkt, betreffen de centra voor nachtopvang gebouwen of delen van 

gebouwen in rusthuizen. Krachtens artikel 190 van het besluit bestaat de opdracht van de 

beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die in die centra voldoende 

in aantal moeten zijn, evenwel erin, wat die centra voor nachtopvang betreft, alleen op te 

treden wanneer het gaat om hulp of verzorging die niet op continue wijze kan worden 

verstrekt door de naasten van de bejaarde personen. Artikel 191 van het besluit voorziet in de 

aanwezigheid van een voldoende aantal gekwalificeerde personeelsleden om te zorgen voor 

de taken betreffende de keuken en het restaurant, het beddengoed, het technisch onderhoud, 

de netheid en de hygiëne van de lokalen. 

 

 B.16.  Ermee rekening houdend dat de zorgactiviteiten die worden verzekerd in de centra 

voor dagopvang en in de centra voor nachtopvang, geen hoofdbestanddeel vormen van alle 

daar aangeboden diensten, kunnen die centra niet worden beschouwd als diensten van de 

gezondheidszorg in de zin van artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn 2006/123/EG. 

 

 B.17.  Het Hof moet nog nagaan of de centra voor dagopvang en de centra voor 

nachtopvang vallen onder het begrip « sociale diensten » bedoeld in artikel 2, lid 2, onder j), 

van de voormelde richtlijn. 
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 B.18.  Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat in B.11.2 wordt 

aangehaald, blijkt dat aan twee cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan opdat 

diensten kunnen worden gekwalificeerd als « sociale diensten » in de zin van de richtlijn. De 

eerste voorwaarde betreft de aard van de uitgeoefende activiteiten : zij moeten van wezenlijk 

belang zijn voor het waarborgen van het grondrecht op menselijke waardigheid en integriteit 

en een uiting van de beginselen van de sociale samenhang en solidariteit vormen. De tweede 

voorwaarde betreft het statuut van de dienstverrichter : het kan gaan om de Staat zelf, een 

liefdadigheidsinstelling die door de Staat is erkend, of nog, een particuliere dienstverrichter 

die een mandaat van de Staat heeft gekregen. 

 

 B.19.  Wat de eerste voorwaarde betreft, blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de 

ordonnantie dat de ordonnantiegever het belang van het respect voor de bejaarde persoon 

heeft willen erkennen, « ongeacht zijn ideologische, filosofische, religieuze of seksuele 

overtuiging, alsook zijn goederen », waarbij het leefproject een centraal element is bij de 

opvang van de persoon. Volgens de ordonnantiegever moet die persoon zijn leven op elk 

ogenblik op actieve en participatieve wijze kunnen leiden (Parl. St., Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2006-2007, nr. B-102/1, p. 2). 

 

 In de commissie voor de Sociale Zaken is eveneens onderstreept dat bijzondere aandacht 

moet uitgaan naar de bescherming en de eerbiediging van de persoon en van zijn 

levenskeuzes. De betrokken inrichting moet aldus een leven garanderen dat menswaardig is, 

dat de persoon de plaats zo vrij mogelijk moet kunnen gebruiken en het recht moet hebben 

slechts zelfgekozen bezoekers te ontvangen. Ook zal de inrichting noch eisen noch 

aanvaarden dat de bejaarde persoon geld of goederen aan de inrichting toevertrouwt om deze 

te beheren of in bewaring te nemen (Parl. St., Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2006-2007, nr. B-102/2, p. 4).  

 

 B.20.  De in B.13 tot B.15 omschreven diensten en de zorg verstrekt aan de bejaarde 

personen, die worden beschouwd als een kwetsbare categorie van de bevolking (Parl. St., 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2006-2007, 

nr. B-102/2, p. 5), strekken ertoe hun hulp te verlenen die niet op continue wijze kan worden 

verzekerd door hun naasten, alsook bijstand om hun verlies aan autonomie te compenseren en 

de waardigheid van hun bestaan te waarborgen in een context van instandhouding van hun 
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maatschappelijk leven. De aard van de door de centra voor dagopvang en de centra voor 

nachtopvang uitgeoefende activiteiten beantwoordt aldus aan de eerste voorwaarde om te 

kunnen vallen onder het begrip « sociale diensten » in de zin van de richtlijn.  

 

 B.21.  Het Hof moet nagaan of eveneens is voldaan aan de tweede voorwaarde, met 

betrekking tot het statuut van de dienstverrichter. 

 

 B.22.  Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onderstreept, bevat de tekst 

van artikel 2, lid 2, onder j), van richtlijn 2006/123/EG geen uitdrukkelijke aanwijzing over de 

omstandigheden waarin een dergelijke dienstverrichter kan worden geacht door de Staat te 

zijn gemachtigd. In verband met de kenmerken van de machtiging heeft het Hof van Justitie 

eveneens opgemerkt dat de richtlijn geen bepaalde juridische vorm oplegde, ook al moeten 

bepaalde minimumvoorwaarden worden nageleefd, zoals met name de aanwezigheid van een 

handeling die een particuliere dienstverrichter duidelijk en transparant met de door hem uit te 

voeren socialedienstverplichting belast. In dat opzicht volstaan maatregelen die, om redenen 

van algemeen belang, vergunnings- of exploitatievoorschriften opleggen aan de 

marktdeelnemers van een economische sector niet om te besluiten tot het bestaan van een 

machtiging. 

 

 Zoals blijkt uit punt 46 van het arrest van het Hof van Justitie, moet een dienstverrichter 

worden geacht door de Staat te zijn gemachtigd wanneer hij « verplicht » is de aan hem 

opgedragen sociale diensten te verstrekken, waarbij een dergelijke verplichting in die zin 

moet worden begrepen dat zij de verbintenis inhoudt om die diensten te verstrekken met 

inachtneming van uitoefeningsvoorwaarden die voldoen aan vastgestelde kwantitatieve en 

kwalitatieve eisen. 

 

 B.23.  Het Hof moet dus nagaan of de bij artikel 11 van de ordonnantie vereiste 

erkenning voor de ingebruikneming en de exploitatie van centra voor dagopvang en centra 

voor nachtopvang een machtiging vormt die beantwoordt aan de hiervoor beschreven 

kenmerken. 

 

 B.24.  Richtlijn 2006/123/EG is, luidens artikel 1 ervan, van toepassing op de diensten 

verleend door de verrichters die zijn gevestigd in een lidstaat, waarbij het begrip « dienst » 
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wordt begrepen als elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk 

tegen vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in artikel 50 van het Verdrag. 

 

 De overwegingen 42 en 43 van de richtlijn herinneren eraan dat die tot doel heeft een 

einde te maken aan de vergunningsstelsels, -procedures en –formaliteiten die, doordat zij 

overmatig belastend zijn, de vrijheid van vestiging en de oprichting van nieuwe 

dienstverrichtende ondernemingen hinderen. 

 

 Wanneer een bepaling, zoals artikel 2, lid 2, onder j), van de richtlijn, afwijkt van de 

regels die het daadwerkelijke karakter van de door het Verdrag erkende rechten en vrijheden 

moeten waarborgen, zoals de vrijheid van vestiging, moet een dergelijke afwijking het 

voorwerp uitmaken van een strikte interpretatie. Het staat bovendien aan diegene die daarop 

aanspraak wil maken, te bewijzen dat de uitzonderlijke omstandigheden die de afwijking 

verantwoorden, daadwerkelijk bestaan (HJEU, Commissie t. Italië, C-199/85, 10 maart 1987; 

Commissie t. Italië, C-57/94, 18 mei 1995). 

 

 B.25.  In een aanvullende memorie die zij bij het Hof heeft ingediend, preciseert de GGC 

dat de overheid, te dezen die Commissie, haar college of haar administratie, niet als dusdanig 

optreedt in het beheer van de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang. De bij de 

ordonnantie vastgestelde erkenningsnormen zouden hoogstens tot doel hebben « de grenzen 

vast te stellen waarbinnen de beheerder optreedt ». 

 

 De GGC benadrukt in haar aanvullende memorie ook de vorm die het financiële optreden 

van het Verenigd College voor de betrokken centra kan aannemen : het kan aldus gaan om 

een werkingssubsidie, zoals bedoeld in artikel 20 van de ordonnantie, of nog, om een 

investeringssubsidie, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 22 en volgende van de 

ordonnantie. 

 

 In de memorie die zij heeft ingediend naar aanleiding van het arrest van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie, voert de GGC aan dat zij, met de in het geding zijnde 

ordonnantie, de door haar erkende voorzieningen een bepaald aantal zogenoemde 

verplichtingen van openbare dienst oplegt die voortvloeien uit de erkenningsnormen die zijn 

opgenomen in de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie. Die normen zouden betrekking 

hebben op algemene criteria, zoals de eerbiediging van de ideologische, culturele, filosofische 
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of religieuze overtuigingen van de bejaarde persoon, de kwalificatie van het personeel en het 

aantal personeelsleden, de boekhouding, de eerbiediging van het privéleven, van de 

individuele rechten en vrijheden van de persoon, de bescherming van zijn goederen, de 

voorwaarden inzake participatie en klachten, de transparantie van de gehanteerde prijzen en 

van de gevraagde toeslagen, alsook de verzekeringsovereenkomsten. 

 

 Volgens de GGC zou de ordonnantie aldus aan de particuliere marktdeelnemers een 

mandaat verstrekken om bij te dragen tot de bescherming van een specifieke bevolkingsgroep.  

 

 Het bestaan van een mandaat zou eveneens voortvloeien uit de regels die worden 

opgelegd bij het besluit van 3 december 2009 dat uitvoering geeft aan de aan de centra voor 

dagopvang en aan de centra voor nachtopvang toegekende opdrachten, alsook uit het statuut 

van de erkende voorzieningen, in zoverre zij activiteiten uitoefenen die vallen onder 

persoonsgebonden aangelegenheden en, wegens de organisatie ervan, niet kunnen worden 

beschouwd als activiteiten die uitsluitend toebehoren aan de Franse Gemeenschap of de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 

 B.26.  Noch de bepalingen van de ordonnantie met betrekking tot de erkenning van de 

betrokken voorzieningen, noch de argumenten die door de GGC worden aangevoerd, maken 

het mogelijk te besluiten tot het bestaan van een mandaat in de zin van de richtlijn, zoals 

geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uit de door de ordonnantie 

voorgeschreven regels kan niet worden afgeleid dat de betrokken voorzieningen, door het 

effect van de erkenning, ermee zouden zijn belast verplichtingen van openbare dienst uit te 

voeren, die nauwkeurig zijn gedefinieerd, zonder een einde te kunnen maken aan de 

exploitatie vóór het verstrijken van de zes jaar waarvoor de erkenning wordt verleend. 

 

 B.27.  Aangezien niet kan worden besloten tot het bestaan van een mandaat voor de 

centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang kunnen de door hen verleende diensten 

niet worden beschouwd als « sociale diensten » in de zin van artikel 2, lid 2, onder j), van de 

richtlijn. Ze ontsnappen derhalve niet aan het toepassingsgebied van die laatste. 

 

 B.28.  Om de voorgaande redenen dienen de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen te 

worden beantwoord rekening ermee houdend dat de service-residenties, de centra voor 

dagopvang en de centra voor nachtopvang « diensten » vormen in de zin van 
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richtlijn 2006/123/EG, zodat de erkennings- en programmeringsnormen waaraan zij zijn 

onderworpen, moeten voldoen aan de bij artikel 9 van die richtlijn vastgestelde voorwaarden. 

 

 B.29.  Zoals het Hof eraan heeft herinnerd in B.3.1, is aan het Hof, met de eerste 

prejudiciële vraag, een vraag gesteld over het feit dat de drie voormelde soorten van 

voorzieningen, ten aanzien van de erkenningsnormen waaraan zij moeten voldoen, identiek 

worden behandeld als de rusthuizen, de centra voor dagverzorging, de voorzieningen die over 

bedden voor kortverblijf beschikken en de woningen voor bejaarden, terwijl zij zich zouden 

bevinden in een verschillende situatie, in zoverre die laatste niet vallen onder het 

toepassingsgebied van de richtlijn. 

 

 B.30.1.  Volgens de memorie van toelichting van de ontwerpordonnantie wilde de 

ordonnantiegever een wetgevend kader scheppen voor alle voorzieningen voor bejaarde 

personen die tot de bevoegdheid van de GGC behoren. De ordonnantiegever wilde aldus een 

wettelijk kader vaststellen voor de nieuwe alternatieven voor opvang van bejaarde personen 

(kortverblijf, dagopvang en nachtopvang), de wetgeving bijwerken inzake de voorzieningen 

die bejaarde personen huisvesten en inzake de service-residenties en woningcomplexen, 

subsidiëringsregels opstellen voor de dagverzorgingscentra en voorzien in de mogelijkheid 

van een toelage voor de dag- en nachtopvangcentra, alsook ten slotte de regels bijwerken 

inzake de subsidiëring voor de investeringen (Parl. St., Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2006-2007, nr. B-102/1, pp. 1 en 2). 

 

 Het ging erom aan het Verenigd College de middelen te bieden om een beleid te voeren 

dat toezicht uitoefent op alle voorzieningen die zijn bestemd voor bejaarde personen en de 

ontwikkeling te verzekeren van een gediversifieerd aanbod van voorzieningen met speciale 

aandacht voor de actualisering van de diensten voor een kwetsbare bevolkingsgroep, met 

respect voor de ideologische, filosofische en religieuze overtuigingen, de seksuele geaardheid, 

alsook de goederen van de bejaarde persoon (ibid., p. 2). 

 

 B.30.2.  In de commissie voor de Sociale Zaken is eveneens onderstreept : 

 

 « In het ontwerp van ordonnantie wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bescherming 
en aan de eerbiediging van de persoon en zijn of haar levenskeuze. Er wordt namelijk bepaald  
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dat de inrichting een leven moet garanderen dat menswaardig is, dat de persoon de plaats zo 
vrij mogelijk moet kunnen gebruiken en het recht moet hebben slechts zelfgekozen bezoekers 
te ontvangen. Ook zal de inrichting noch eisen noch aanvaarden dat de bejaarde persoon geld 
of goederen aan de inrichting toevertrouwt om deze te beheren of in bewaring te nemen. 
 
 De manier van leven is een centraal gegeven in de opvang van de persoon. Steeds moet 
de opgevangen persoon zijn of haar leven op actieve en participatieve wijze kunnen leiden » 
(Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
2006-2007, nr. B-102/2, p 4). 
 

 B.30.3.  Wat meer bepaald de erkenning betreft die de beheerders moeten verkrijgen om 

de door de ordonnantie beoogde voorzieningen te exploiteren, wordt in de memorie van 

toelichting gepreciseerd : 

 

 « De bedoeling van dit hoofdstuk is te komen tot een eenvormige erkenningsprocedure 
voor alle voorzieningen, teneinde het werk van de administratie efficiënter te maken en de 
personen bij te staan die in deze sector actief zijn. 
 
 De procedure tot erkenning van de voorzieningen bestaat uit twee fasen : de toekenning 
van de ‘ voorlopige werkingsvergunning ’ en de ‘ erkenning ’. 
 
 Om te worden erkend moeten de voorzieningen, volgens de bewoording van artikel 10, 
voldoen aan een reeks normen die bij uitvoeringsbesluit zullen worden vastgelegd. Deze 
normen kunnen betrekking hebben op algemene criteria, zoals de eerbied van de culturele, 
filosofische of godsdienstige overtuigingen van de bejaarde persoon de kwalificatie van het 
personeel en het personeelsbestand, de boekhouding, het respect voor de privacy, en de 
individuele rechten en vrijheden van de persoon, de bescherming van zijn goederen, de 
mogelijkheden tot participatie en beroep, de doorzichtigheid van de toegepaste prijzen en van 
de geëiste toeslagen alsmede de verzekeringscontracten. 
 
 Wat de serviceresidenties betreft die aan het regime van de mede-eigendom zijn 
onderworpen (artikel 2, 2°, b), ß) en aansluitend op wat reeds werd uiteengezet, zijn deze 
normen alleen van toepassing op hun diensten. Gezien de regelgeving betreffende de mede-
eigendom een federale bevoegdheid is, zijn de in punt 8 voorziene architecturale normen niet 
van toepassing op de serviceresidenties met mede-eigendom. 
 
 Aangezien de bejaarde persoon niet altijd de eigenaar van het oord zal zijn, wordt er ter 
bescherming van de bejaarde persoon voorzien dat deze persoon met de dienstverlener en 
bijzondere overeenkomst kan sluiten betreffende de verschillende voorziene diensten, behalve 
wanneer de modaliteiten reeds in het huurcontract worden voorzien. 
 
 Bovendien kan het Verenigd College krachtens § 2 van deze bepaling eveneens 
bijzondere normen vastleggen voor de groepering of fusie van voorzieningen. Deze bepaling 
wordt vooral ingevoerd met het oog op de oplossing van de problemen van de kleine 
rusthuizen van wie het voortbestaan op middellange termijn is bedreigd. 
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 In artikel 11 wordt bepaald dat als de specifieke vergunning voor ingebruikneming en 
exploitatie is toegekend, een voorlopige werkingsvergunning door het Verenigd College kan 
worden toegekend aan de voorzieningen die een eerste aanvraag tot erkenning indienen. 
 
 De voorlopige werkingsvergunning wordt toegekend binnen 60 dagen na ontvangst van 
de aanvraag, zonder advies van de afdeling aangezien deze zich reeds heeft uitgesproken 
n.a.v. de aanvraag om de specifieke vergunning voor ingebruikneming en exploitatie. Zij 
wordt voor één jaar toegekend en kan eenmaal worden verlengd. 
 
 Deze termijn moet het mogelijk maken na te gaan of de voorziening aan de normen 
voldoet en bijgevolg of de erkenning kan worden verleend, zonder evenwel de exploitatie 
gedurende de tijd die vereist is om de controle uit te voeren te verhinderen. 
 
 […] 
 
 De beslissing tot weigering of intrekking van de erkenning heeft de sluiting van de 
voorziening tot gevolg. Om voor de continuïteit van de verzorging in te staan, krijgt de 
voorziening drie maanden tijd om de overdracht van de bejaarde personen te organiseren. 
 
 Paragraaf 2 voorziet in de mogelijkheid voor het Verenigd College tot de onmiddellijke 
en voorlopige sluiting te beslissen wanneer dit om redenen van volksgezondheid of veiligheid 
is vereist. Deze beslissing moet met redenen worden omkleed en impliceert ook de 
onmiddellijke evacuatie van de bewoners. 
 
 […] » (Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 2006-2007, nr. B-102/1, pp. 6, 7 en 8). 
 

 B.31.1.  Om in overeenstemming te zijn met artikel 9 van de richtlijn moet het 

vergunningsstelsel waaraan de lidstaten een dienstactiviteit kunnen onderwerpen, worden 

verantwoord door een dwingende reden van algemeen belang.  

 

 Luidens artikel 4 van de richtlijn wordt die laatste begrepen als : 

 

 « redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie; 
waaronder de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid, staatsveiligheid, 
volksgezondheid, handhaving van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel, 
bescherming van consumenten, afnemers van diensten en werknemers, eerlijkheid van 
handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, 
diergezondheid, intellectuele eigendom, behoud van het nationaal historisch en artistiek 
erfgoed en doelstellingen van het sociaal beleid en het cultuurbeleid ». 
 

 B.31.2.  Gelet op het in B.30 omschreven doel, waarbij de bescherming wordt beoogd 

van de bejaarde personen die een kwetsbare bevolkingsgroep vormen, door de opstelling van 

kwalitatieve en kwantitatieve normen waaraan, vóór elke exploitatie, de voorzieningen 

moeten voldoen die die personen willen opvangen, heeft de ordonnantiegever een maatregel 
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genomen die beantwoordt aan een dwingende reden van algemeen belang in de zin van de 

richtlijn. 

 

 B.32.1.  Het Hof moet nog nagaan of, zoals artikel 9 van die richtlijn voorschrijft, dat 

doel niet zou kunnen worden verwezenlijkt door een minder dwingende maatregel, met name 

een controle a posteriori. 

 

 B.32.2.  Gelet op het door hem nagestreefde doel, heeft de ordonnantiegever geen 

onevenredige maatregel genomen door het verkrijgen van een exploitatievergunning 

afhankelijk te maken van minimale normen met betrekking tot onder meer de naleving van de 

fundamentele rechten van de bejaarde persoon en zijn leefprojecten, de voeding, de hygiëne 

en de zorg die hem moeten worden verstrekt, of nog, de vereiste kwaliteiten van het in 

dergelijke voorzieningen tewerkgestelde personeel. De bescherming van de bejaarde personen 

kan alleen worden verzekerd indien vóór de exploitatie van de voorzieningen die die personen 

opvangen, aan dergelijke normen is voldaan, waarbij een controle a posteriori in een 

dergelijke hypothese geenszins dezelfde waarborgen kan bieden. 

 

 B.33.  Hieruit vloeit voort dat de artikelen 11 tot 19 van de in het geding zijnde 

ordonnantie niet onbestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met richtlijn 2006/123/EG, in zoverre zij van toepassing zijn op de 

service-residenties, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang. 

 

 B.34.  Het samenlezen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met het beginsel van 

de vrijheid van handel en nijverheid vervat in het decreet d’Allarde van 2 en 17 maart 1791, 

kan niet tot een andere conclusie leiden. 

 

 De vrijheid van handel en nijverheid kan immers niet worden opgevat als een absolute 

vrijheid. Zij belet niet dat de ordonnantie de economische bedrijvigheid van personen en 

ondernemingen regelt. De ordonnantiegever zou alleen dan de vrijheid van handel en 

nijverheid schenden indien hij die vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak 

bestaat of indien die beperking kennelijk onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel. 

 

 Om redenen die identiek zijn aan die welke in B.30 tot B.33 zijn uiteengezet, is dat te 

dezen echter niet het geval. 
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 B.35.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.36.  Zoals aangegeven in B.3.2, wordt het Hof in de tweede prejudiciële vraag verzocht 

na te gaan of het programmeringsstelsel waarin de artikelen 4 tot 10 van de ordonnantie van 

24 april 2008 voorzien, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met de 

artikelen 6, § 1, VI, derde lid, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met het beginsel van de 

vrijheid van handel en nijverheid verankerd in het decreet d’Allarde van 2 en 17 maart 1791, 

alsook met de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag (de huidige artikelen 49 en 56 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en met richtlijn 2006/123/EG. Aan 

het Hof wordt meer bepaald een vraag gesteld over het gegeven dat de aldus voorgeschreven 

programmeringsregels worden toegepast op de service-residenties die aan het stelsel van de 

mede-eigendom zijn onderworpen, de centra voor dagopvang en de centra voor nachtopvang.  

 

 B.37.  In de memorie die zij bij het Hof heeft ingediend, voert de GGC aan dat de vraag 

niet nuttig is voor de oplossing van het geschil voor de verwijzende rechter, in zoverre zij 

betrekking heeft op de programmeringsnormen bedoeld in de artikelen 4 tot 10 van de in het 

geding zijnde ordonnantie, terwijl het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 

« tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of 

huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de 

groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen » (Belgisch 

Staatsblad, 17 december 2009), waarvan de vernietiging voor de verwijzende rechter wordt 

gevorderd, erkenningsnormen vaststelt die onderscheiden zijn van die in verband met de 

programmering van de voorzieningen. 

 

 B.38.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan of 

het antwoord op een prejudiciële vraag nuttig is om het aan het rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten.  

 

 Alleen wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de 

vraag geen antwoord behoeft. 
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 B.39.  De regels inzake de programmering van de voorzieningen voor bejaarde personen 

zijn opgenomen in de artikelen 4 tot 10 van de ordonnantie van 24 april 2008. De regels met 

betrekking tot de voorwaarden inzake de erkenning van die voorzieningen zijn daarentegen 

opgenomen in de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie. 

 

 Artikel 2 van het besluit van het Verenigd College bepaalt dat dat besluit « de normen 

[vaststelt] waaraan een voorziening voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, met 

uitzondering van de centra voor dagverzorging, moet voldoen om te worden erkend door de 

Ministers, overeenkomstig artikel 11, § 1, tweede en de derde lid, van de ordonnantie ». 

 

 B.40.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter leidt ter ondersteuning van haar 

vordering tot vernietiging van het besluit van de Verenigd College een middel af uit de 

ontstentenis van een geldige wetgevende machtiging in zoverre de ordonnantie van 24 april 

2008 waarop dat besluit steunt, in strijd zou zijn met de in de prejudiciële vragen beoogde 

grondwettelijke en internationale bepalingen. 

 

 B.41.  Aangezien het voorwerp van het besluit van het Verenigd College dat in het geding 

is voor de verwijzende rechter, alleen betrekking heeft op de erkenningsvoorwaarden waaraan 

de voorzieningen voor bejaarde personen moeten voldoen en zijn grondslag vindt in de 

artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van 24 april 2008, kan het antwoord op de tweede 

prejudiciële vraag, die verwijst naar de in de artikelen 4 tot 10 van de ordonnantie beoogde 

programmeringsnormen, niet nuttig zijn voor het oplossen van het aan de verwijzende rechter 

voorgelegde geschil. 

 

 B.42.  Hieruit vloeit voort dat de tweede prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of 

huisvesting van bejaarde personen schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het decreet d’Allarde van 2 en 17 maart 1791 en met de 

richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 

betreffende diensten op de interne markt. 

 

 -  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5314 

 
 

Arrest nr. 7/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen, en, bijkomstig, van de artikelen 25 tot 38 

van dezelfde wet, ingesteld door Guy Kleynen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 februari 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2012, heeft Guy Kleynen, 
wonende te 1150 Brussel, Albatroslaan 17, beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), zoals 
gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, en, bijkomstig, van de artikelen 25 tot 38 van dezelfde wet (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, vierde editie). 
 
 De vordering tot schorsing van de voormelde artikelen 174/1 en 313, ingesteld door 
dezelfde verzoekende partij, is verworpen bij het arrest nr. 56/2012 van 19 april 2012, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2012. 
 
 
 Bij tussenarrest nr. 18/2013 van 21 februari 2013, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 3 april 2013, heeft het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie : 
 
 « Moeten de artikelen 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en de artikelen 36 en 41 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte in die zin worden geïnterpreteerd dat zij een lidstaat niet toelaten een regeling in te 
voeren en te handhaven volgens welke door niet-ingezeten banken uitbetaalde interesten 
hoger worden belast doordat een belastingvrijstelling of een lager belastingtarief uitsluitend 
voor door Belgische banken uitbetaalde interesten wordt toegepast ? ». 
 
 Bij schrijven van de griffie van het Hof van Justitie van de Europese Unie ontvangen op 
21 juni 2013 werd aan het Hof gevraagd om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
mee te delen of het, in het licht van het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie 
op 6 juni 2013 in de zaak C-383/10 heeft gewezen, zijn prejudiciële verwijzing wenste te 
handhaven. 
 
 Bij beschikking van 2 juli 2013 heeft het Hof de prejudiciële vraag ingetrokken die het bij 
het voormelde arrest nr. 18/2013 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie had gesteld. 
 
 Bij beschikking van de voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 
15 juli 2013 werd de zaak C-99/13 in het register van het Hof van Justitie doorgehaald. 
 
 Bij beschikking van 10 oktober 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald 
op 12 november 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd om, in een uiterlijk op 
5 november 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen 
aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar 
aanleiding van, enerzijds, de aanneming van de programmawet van 27 december 2012, die 
met name de artikelen 174/1 en 313 van het WIB 1992 wijzigt, en, anderzijds, het voormelde 
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2013 in de zaak C-383/10. 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  is verschenen : B. Druart, adviseur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde partij gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad geeft aan dat het zevende middel, waarover het Hof een vraag heeft gesteld aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest nr. 18/2013 van 21 februari 2013) en dat het thans moet 
onderzoeken, betrekking heeft op de artikelen 27, 6°, 28 en 29, 6°, van de bestreden wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen, die respectievelijk een artikel 171, 3°quinquies, in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) (heffing van 15 pct. op de inkomsten uit spaardeposito’s boven 
de limieten bedoeld in artikel 21, 5°, van hetzelfde Wetboek) en een artikel 174/1 (uitsluiting van die inkomsten 
van de onderwerping aan de bijkomende heffing waarin die bepaling voorziet) invoegen en artikel 269, eerste 
lid, van hetzelfde Wetboek (vaststelling op 15 pct. van de roerende voorheffing met betrekking tot die 
inkomsten) wijzigen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad voert aan dat artikel 29, 6°, van de bestreden wet geen gevolgen heeft gehad en er 
geen zal hebben omdat, zelfs vóór de programmawet van 27 december 2012, artikel 53, 2°, van de wet van 
13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen artikel 269, eerste lid, 5°, van het WIB 1992 heeft 
vervangen door een bepaling die, krachtens artikel 59, vijfde lid, van dezelfde wet, net als het bestreden 
artikel 29, 6°, van toepassing is op de interesten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012. 
Het beroep is dus zonder voorwerp geworden wat die laatste bepaling betreft. 
 
 A.1.3.  Hij zet uiteen dat, krachtens artikel 53, 2°, van de voormelde wet van 13 december 2012, de 
voormelde inkomsten uit spaardeposito’s worden getroffen door een roerende voorheffing van 15 pct., in zoverre 
zij, voor die welke zijn betaald of toegekend aan natuurlijke personen, hoger liggen dan de in artikel 21, 5°, van 
het WIB 1992 vastgestelde limieten (artikel 269, 5°, van het WIB 1992). Aangezien die bepaling niet het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een beroep tot vernietiging zal zij van toepassing blijven, ook al zou het Hof 
artikel 27, 6°, van de voormelde wet vernietigen, dat voorziet in de afzonderlijke belasting van de inkomsten uit 
spaardeposito’s in zoverre zij hoger liggen dan de voormelde limieten. Indien die bepaling wordt vernietigd, zou 
de roerende voorheffing verschuldigd blijven op grond van artikel 269, maar in plaats van te worden belast tegen 
het afzonderlijke tarief, zouden de voormelde inkomsten worden gevoegd bij de andere inkomsten voor de 
gezamenlijke belasting van alle inkomsten van de belastingplichtigen. 
 
 A.2.  De Ministerraad geeft aan dat de programmawet van 27 december 2012, die opnieuw de artikelen 171 
en 269 van het WIB 1992 wijzigt, erin voorziet dat de interesten uit de spaardeposito’s die zijn toegekend of 
betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2013, worden belast tegen het tarief van 15 pct. in zoverre zij hoger liggen dan 
de voormelde limiet die is vastgesteld bij artikel 21, 5°, van het Wetboek, en in dezelfde mate het voorwerp 
uitmaken van een roerende voorheffing, voor die welke de natuurlijke personen genieten. Diezelfde wet wijzigt 
artikel 174/1 van het WIB 1992 niet, maar heft het op vanaf 1 januari 2013. De bijzondere heffing waarin die 
bepaling voorzag, was in elk geval niet van toepassing op de inkomsten uit spaardeposito’s bedoeld in artikel 21, 
5°, van het WIB 1992, ook al werden die inkomsten in aanmerking genomen om het nettobedrag te bepalen 
vanaf hetwelk de bijkomende heffing van toepassing was. 
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 Hij is van mening dat de programmawet van 27 december 2012 dus geen enkel gevolg heeft voor de in het 
zevende middel bekritiseerde bepalingen. 
 
 A.3.  De Ministerraad merkt op dat artikel 313 van het WIB 1992, gewijzigd bij de bestreden wet, geen 
deel uitmaakt van de in het zevende middel bekritiseerde bepalingen. Het maakte een einde aan de vrijstelling 
van aangifte van de roerende inkomsten waarop een roerende voorheffing aan de bron is ingehouden, en is 
opnieuw gewijzigd bij de voormelde wet van 27 december 2012 om de vroegere regels opnieuw in de praktijk in 
te voeren vanaf 1 januari 2013. De tussen 1 januari en 31 december 2012 geïnde inkomsten moeten niet worden 
aangegeven, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de door de belastingplichtige ontvangen roerende 
inkomsten geen aanleiding kan geven tot de bijkomende heffing van 4 pct. overeenkomstig artikel 174/1, § 1 
(artikel 88 van de programmawet van 27 december 2012 dat artikel 313 vervangt dat is gewijzigd bij de wet van 
28 december 2011 en artikel 96, eerste lid, van dezelfde programmawet). De anonimiteit is in de praktijk dus 
nooit afgeschaft. Voor het overige is het niet de regel van de vrijstelling van aangifte of van de anonimiteit die 
door het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2013 is bekritiseerd. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad keurt dat arrest de vrijstellingsregeling voor de daarin beoogde 
spaardeposito’s af. Om een rechtvaardigingsgrond voor de vrijstellingsmaatregel bestaande in een doel van 
bestrijding van fraude en internationale belastingontwijking af te wijzen, stelt het Hof van Justitie van de 
Europese Unie vast dat dat risico in een louter intern kader bestaat en voegt het eraan toe dat, aangezien de 
belastingplichtigen de anonimiteit ten aanzien van de interesten van een Belgische spaarrekening genieten, het 
voor hen zou volstaan hun spaartegoeden toe te vertrouwen aan verschillende banken (arrest, punt 62). Het Hof 
van Justitie van de Europese Unie besluit daaruit dat het risico van fraude of misbruik inherent is aan de 
vrijstellingsregeling zelf. Door de prejudiciële vraag in te trekken die het had gesteld aan het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in zijn arrest nr. 18/2013, geeft het Hof toe dat het Europees recht het niet mogelijk maakt een 
regeling in te voeren en te handhaven die een hogere belasting vestigt van de door de niet-ingezeten banken 
betaalde interesten door de toepassing van een fiscale vrijstelling of een lagere aanslagvoet uitsluitend op de 
door de Belgische banken betaalde interesten. Blijkbaar moet dus worden aangenomen dat de artikelen 27, 6°, 
29, 6°, en, in zoverre het betrekking heeft op artikel 174/1, § 1, vierde lid, van het WIB 1992, artikel 28 van de 
bestreden wet de artikelen 10 en 172 van de Grondwet schenden, met dien verstande dat, zoals reeds is gezegd, 
het beroep zonder voorwerp is geworden ten aanzien van artikel 29, 6°. Gelet ook op het feit dat artikel 21, 5°, 
van het WIB 1992 niet vernietigbaar is en het in dat opzicht aan de wetgever staat het Belgisch recht in 
overeenstemming te brengen met het Europees recht naar aanleiding van het voormelde arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, rijst de vraag of artikel 27, 6°, van de wet van 28 december 2011 rechtstreeks en 
zonder voorbehoud dient te worden vernietigd dan wel of het Hof gebruik zou kunnen maken van de 
mogelijkheid waarover het beschikt om toepassing te maken van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
 
 A.5.  De Ministerraad merkt in dat opzicht op dat de procedure wegens niet-nakoming van een Staat, die 
aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gelijkenissen vertoont met 
een wettigheidscontentieux en dat het arrest een declaratoir karakter heeft : het kan de Staat niet veroordelen tot 
een schadevergoeding, noch de nationale regel vernietigen of ongeldig verklaren, noch maatregelen 
voorschrijven die de in gebreke gebleven Staat dient te nemen. Het arrest kan weliswaar de Staat duidelijkheid 
verschaffen over de maatregelen die moeten worden genomen om een einde aan de niet-nakoming te maken; het 
moet, volgens een vaste rechtspraak, het voorwerp uitmaken van een tenuitvoerlegging binnen zo kort mogelijke 
termijnen en het brengt de interne rechter ertoe, krachtens het beginsel van de voorrang van het Europees recht, 
de door het Hof van Justitie afgekeurde bepaling buiten toepassing te laten.  
 
 Indien het Hof artikel 27, 6°, van de bestreden wet zou vernietigen, dan zou zijn beslissing stuiten op het 
beginsel van rechtszekerheid, vermits die ertoe zou leiden de inkomsten uit de spaardeposito’s bedoeld in 
artikel 21, 5°, van het WIB 1992 die hoger zouden liggen dan de belastingvrije som, te belasten tegen een tarief 
dat kan variëren van 25 tot 50 pct. (artikel 130 van het WIB 1992) en dit vanaf 1 januari 2012 (datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 25 tot 37 van de wet van 28 december 2011, artikel 38). Bovendien zou die 
situatie schadelijke gevolgen met zich kunnen meebrengen voor de toekenning van bepaalde sociale voordelen 
die steunen op een maximumbedrag van de gezamenlijk belastbare inkomsten die die roerende inkomsten 
zouden omvatten, terwijl die niet worden geacht te worden meegerekend bij het beoordelen van de inkomsten 
van de burgers. Een vernietiging zonder meer van de in het geding zijnde bepaling zou de fiscale en sociale 
situatie van de burger met retroactieve werking wijzigen : de belastbare periode in kwestie is afgesloten en een 
dergelijke beslissing zou afbreuk doen aan het beginsel van de annualiteit van de belasting.  
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 De Ministerraad vraagt het Hof dus, indien het het voormelde artikel 27, 6°, vernietigt, de gevolgen ervan 
definitief te handhaven totdat de wetgever optreedt om de overeenstemming van het Belgisch recht met het 
Europees recht te herstellen. Er is voorzien dat dit gebeurt in een wet die vóór het einde van het jaar 2013 zou 
moeten worden aangenomen. 
 
 A.6.  Ten aanzien van artikel 28 van de bestreden wet voert de Ministerraad aan dat een vernietiging van de 
woorden « en de in artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito’s » in artikel 174/1, § 1, 
vierde lid, ingevoegd bij het voormelde artikel 28, tot gevolg zou hebben de interesten uit spaardeposito’s te 
onderwerpen aan de bijkomende heffing, hetgeen opnieuw een schending van het beginsel van rechtszekerheid, 
administratieve moeilijkheden en onevenredige gevolgen voor de spaarders met zich zou meebrengen. 
 
 Hij vraagt bijgevolg eveneens aan het Hof, in geval van de vernietiging van de hiervoor weergegeven 
woorden, de gevolgen ervan definitief te handhaven van 1 januari tot 31 december 2012. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Uit het arrest nr. 18/2013 van 21 februari 2013 blijkt dat het Hof nog uitspraak 

moet doen over het zevende middel, waarin de verzoekende partij aanvoert dat de 

artikelen 171, 3°quinquies, 174/1, § 1, vierde lid, en 269, eerste lid, 5°, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), respectievelijk gewijzigd, ingevoegd en 

gewijzigd bij de artikelen 27, 6°, 28 en 29, 6°, van de bestreden wet, in strijd zouden zijn met 

de artikelen 10 en 172 van de Grondwet en met de artikelen 56 en 63 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), in zoverre zij een verschil in 

behandeling invoeren onder verkrijgers van roerende inkomsten naargelang die inkomsten al 

dan niet voortkomen uit spaardeposito’s : de bestreden bepalingen onderwerpen het niet-

vrijgestelde deel van de inkomsten uit die spaardeposito’s bij alleen de Belgische banken 

immers aan een heffing van 15 pct. die niet wordt verhoogd, in tegenstelling tot die welke de 

andere bij de bestreden wet bedoelde inkomsten treffen. De Europese Commissie heeft voor 

het Hof van Justitie van de Europese Unie echter een procedure wegens niet-nakoming tegen 

België (C-383/10) ingesteld omdat het vrijgestelde deel van de inkomsten uit spaardeposito’s 

in strijd zou zijn met de artikelen 56 en 63 van het VWEU, zodat de situatie die daaruit 

voortvloeide door de bestreden bepaling wordt verergerd. 

 

 B.1.2.  De artikelen 171, 174/1, § 1, en 269, eerste lid, van het WIB 1992, in de versie die 

de bestreden wet eraan heeft gegeven, bepalen : 
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 Artikel 171 

 

 « In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer 
de aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, 
meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de even vermelde 
artikelen op het geheel van de belastbare inkomsten : 
 
 […] 
 
 2°bis  tegen een aanslagvoet van 15 pct., de inkomsten van roerende goederen en 
kapitalen die geen interest en geen dividenden zijn en de in artikel 90, 5° tot 7°, bedoelde 
diverse inkomsten; 
 
 2°ter  tegen een aanslagvoet van 21 pct. : 
 
 a)  de in artikel 269, eerste lid, 1°bis, bedoelde interest; 
 
 b)  de in artikel 269, tweede lid en derde lid, bedoelde dividenden; 
 
 c)  de uitkeringen die worden aangemerkt als dividenden in artikel 186, in geval van 
verkrijging van eigen aandelen door een binnenlandse of buitenlandse vennootschap; 
 
 […] 
 
 3°quinquies  tegen een aanslagvoet van 15 pct., de in artikel 21, 5°, bedoelde inkomsten 
uit spaardeposito's, in zoverre zij meer bedragen dan de in de bepaling onder 5° van dat artikel 
bepaalde grenzen; 
 
 […] ». 
 

 Artikel 174/1, § 1 

 

 « Er wordt uitsluitend in het voordeel van de Staat een bijkomende heffing op roerende 
inkomsten ingevoerd, gelijkgesteld met de personenbelasting, ten laste van de 
belastingplichtigen die interesten en dividenden ontvangen waarvan het totale netto bedrag 
hoger is dan 13.675 euro. 
 
 Deze heffing wordt vastgelegd op 4 pct. van het deel van de dividenden en interesten 
bedoeld in artikel 17, § 1, 1° en 2°, dat het totale netto bedrag van 13.675 euro overschrijdt. 
 
 Het netto bedrag van het inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 22, § 1. 
 
 De dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 pct. en de in 
artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit spaardeposito's worden niet onderworpen 
aan deze heffing. 
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 Om te beoordelen of de grens van 13.675 euro is overschreden, worden in eerste instantie 
de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, in aanmerking genomen. 
De dividenden bedoeld in artikel 171, 2°, f, moeten evenwel niet worden meegerekend ». 
 

 Artikel 269, eerste lid 

 

 « De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld : 
 
 1°  op 15 pct. voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen die geen interest en 
dividenden zijn, alsmede voor diverse inkomsten als vermeld in artikel 90, 5° tot 7°; 
 
 1°bis  op 21 pct. voor de interest andere dan deze bedoeld in de bepalingen onder 4° en 
5°; 
 
 […] 
 
 5°  op 15 pct. voor de in artikel 21, 5°, bedoelde inkomsten uit spaardeposito's, in zoverre 
zij meer bedragen dan de in de bepaling onder 5° van dat artikel bepaalde grenzen ». 
 

 B.2.1.  De bestreden bepalingen hebben tot doel de roerende voorheffing op de 

dividenden en interesten die daarin worden beoogd en die met name niet het niet-vrijgestelde 

gedeelte van de spaardeposito’s omvatten (artikel 171, 3°quinquies, van het WIB 1992, 

gewijzigd bij artikel 27, 6°, van de bestreden wet), te verhogen van 15 tot 21 pct. 

 

 B.2.2.  Zij hebben eveneens tot doel een bijkomende heffing van 4 pct. te vestigen ten 

laste van de belastingplichtigen die dividenden en interesten innen voor een waarde die hoger 

ligt dan het bij de wet vastgestelde bedrag, op het deel daarvan boven dat bedrag. De 

inkomsten uit spaardeposito’s zijn niet onderworpen aan de bijkomende heffing, maar de 

interesten van de spaardeposito’s boven de grens bepaald in artikel 171, 3°quinquies, van het 

WIB 1992 worden in aanmerking genomen om te bepalen of het bedrag waarboven de heffing 

verschuldigd is, is bereikt (artikel 174/1, § 1, ingevoegd bij artikel 28 van de bestreden wet). 

 

 B.3.1.  De verzoekende partij heeft geen beroep tot vernietiging ingesteld tegen de 

bepalingen van de programmawetten van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 

2012), van 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012), van 13 december 2012 

(Belgisch Staatsblad van 20 december 2012) en van 27 december 2012 (Belgisch Staatsblad 

van 31 december 2012), die verschillende bepalingen hebben gewijzigd die het voorwerp 

uitmaakten van het beroep en die, inzonderheid wat het zevende middel betreft, artikel 269, 

eerste lid, 5°, van het WIB 1992 (artikel 53 van de wet van 13 december 2012, van toepassing 
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op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012, en artikel 84 van de 

wet van 27 december 2012, van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld 

vanaf 1 januari 2013) hebben vervangen. Die bepaling voorzag erin dat de roerende 

voorheffing 15 pct. bedroeg voor het niet-vrijgestelde deel van de inkomsten uit de 

spaardeposito’s bij Belgische financiële instellingen. 

 

 B.3.2.  Het onderwerp van het beroep is derhalve beperkt, ten aanzien van de in het 

zevende middel beoogde bepalingen, tot die bepalingen die nog steeds van kracht zijn en niet 

zijn gewijzigd, namelijk artikel 171, 3°quinquies, van het WIB 1992, dat de aanslagvoet op 

het niet-vrijgestelde deel van de inkomsten uit spaardeposito’s bij Belgische financiële 

instellingen vaststelt op 15 pct., en artikel 174/1, § 1, vierde lid, dat de voormelde inkomsten 

niet onderwerpt aan de bij de bestreden wet ingevoerde bijkomende heffing. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest van 6 juni 2013 (zaak C-383/10) heeft het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, naar aanleiding van een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 

van het VWEU, uitspraak gedaan over de belastingvrijstelling die uitsluitend geldt voor door 

Belgische banken betaalde interesten. Het heeft geoordeeld : 

 

 « 39.  Met deze grief voert de Commissie in de eerste plaats aan dat het Koninkrijk 
België de krachtens artikel 56 VWEU op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. 
 
 40.  Vooraf moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de 
directe belastingen weliswaar tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, maar dat deze 
niettemin verplicht zijn deze bevoegdheid in overeenstemming met het recht van de Unie uit 
te oefenen (zie arrest van 19 juli 2012, A, C-48/11, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 41.  Tevens zij benadrukt dat bankdiensten diensten in de zin van artikel 57 VWEU zijn 
en dat artikel 56 VWEU in de weg staat aan de toepassing van een nationale regeling die de 
mogelijkheid voor een dienstverrichter om daadwerkelijk van de vrijheid van 
dienstverrichting gebruik te maken, zonder objectieve rechtvaardiging beperkt (zie in die zin 
arrest van 30 januari 2007, Commissie/Denemarken, C-150/04, Jurispr. blz. I-1163, punt 37 
en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 42.  In de optiek van de eenheidsmarkt en om de verwezenlijking van de doelstellingen 
daarvan mogelijk te maken, verzet artikel 56 VWEU zich tegen de toepassing van een 
nationale regeling die ertoe leidt dat het verrichten van diensten tussen lidstaten moeilijker 
wordt dan het verrichten van diensten binnen één enkele lidstaat (zie arrest 
Commissie/Denemarken, reeds aangehaald, punt 38). 
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 43.  Verder blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat artikel 56 VWEU met name in de 
weg staat aan een nationale regeling die ertoe leidt dat de werkzaamheden van een 
dienstverrichter die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig soortgelijke 
diensten verricht, worden verboden of meer belemmerd (zie arrest van 5 juli 2007, 
Commissie/België, C-522/04, Jurispr. blz. I-5701, punt 38). 
 
 44.  In casu dient te worden opgemerkt dat de in casu aan de orde zijnde wetgeving een 
belastingregeling voor interesten uit een spaardeposito invoert die verschilt naargelang de 
interesten worden betaald door een bank die wel of niet in België is gevestigd. Dat verschil in 
behandeling vindt, volgens de Belgische regering, zijn verklaring in met name de 
onmogelijkheid om in beide gevallen dezelfde regeling toe te passen teneinde een dubbele 
vrijstelling te voorkomen wanneer de belastingplichtige tegelijk in België en in een andere 
lidstaat een spaardeposito aanhoudt. 
 
 45.  Dus dient te worden nagegaan of deze wettelijke regeling belemmeringen van de 
vrijheid van dienstverrichting oplevert en of, in voorkomend geval, deze belemmeringen 
kunnen worden gerechtvaardigd door de gronden waarop de Belgische regering zich beroept. 
 
 46.  In dit verband zij vastgesteld dat de Belgische regering in haar verweerschrift het 
bestaan van een belemmering van deze vrijheid niet ontkent. 
 
 47.  Voorts zij opgemerkt dat de betrokken Belgische wettelijke regeling tot gevolg heeft 
dat Belgische ingezetenen worden ontmoedigd om gebruik te maken van de diensten van een 
in een in andere lidstaat gevestigde bank en om een spaarrekening bij een niet in België 
gevestigde bank te openen of aan te houden, aangezien de door deze bank betaalde interesten 
niet in aanmerking kunnen komen voor de betrokken belastingvrijstelling wanneer deze 
banken niet op het Belgische grondgebied zijn gevestigd. Bovendien kan deze regeling 
houders van een spaarrekening bij een in België gevestigde bank, die dus deze vrijstelling 
genieten, ervan afhouden hun rekening over te brengen naar een in een andere lidstaat 
gevestigde bank. 
 
 48.  Derhalve moet worden vastgesteld dat de betrokken regeling een door artikel 56, 
lid 1, VWEU in beginsel verboden belemmering van de vrijheid van dienstverrichting 
oplevert. 
 
 49.  Uit vaste rechtspraak volgt dat nationale maatregelen die de uitoefening van de door 
het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder 
aantrekkelijk kunnen maken, niettemin toelaatbaar kunnen zijn indien zij een doel van 
algemeen belang nastreven, geschikt zijn om de verwezenlijking daarvan te waarborgen en 
niet verder gaan dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken (zie met name arrest 
van 12 juli 2012, Commissie/Spanje, C-269/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 50.  Dus dient te worden onderzocht of de vastgestelde belemmering kan worden 
gerechtvaardigd door het enige doel van algemeen belang waarop het Koninkrijk België zich 
uitdrukkelijk beroept, namelijk de noodzaak om de doeltreffendheid van de fiscale controles 
te waarborgen. 
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 51.  Aangaande deze rechtvaardiging dient vooraf te worden vastgesteld dat het Hof reeds 
heeft geoordeeld dat de noodzaak om de doeltreffendheid van de fiscale controles te 
waarborgen een beperking van de fundamentele vrijheden kan rechtvaardigen (zie in die zin 
met name arrest X en Passenheim-van Schoot, reeds aangehaald, punt 45). 
 
 52.  Met betrekking tot de onmogelijkheid om gebruik te maken van de instrumenten van 
de Unie inzake wederzijdse bijstand die met name wordt gewaarborgd door richtlijn 77/799, 
dient te worden vastgesteld dat de mechanismen voor wederzijdse bijstand tussen de 
autoriteiten van de lidstaten voldoende zijn om een lidstaat in staat te stellen om de 
waarheidsgetrouwheid van de aangiften van de belastingplichtigen betreffende hun in een 
andere lidstaat gerealiseerde inkomsten te controleren (zie in die zin arrest van 29 november 
2010, Nationale Grid Indus, C-371/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 78, en 
arrest Commissie/Spanje, reeds aangehaald, punt 68). 
 
 53.  Evenwel valt niet uit te sluiten dat voornoemd samenwerkingsinstrument in de 
praktijk niet altijd op bevredigende wijze en feilloos functioneert. Toch kunnen de lidstaten 
zich niet beroepen op eventuele moeilijkheden bij de inzameling van de noodzakelijke 
inlichtingen of op eventuele tekortkomingen in de samenwerking tussen hun belastingdiensten 
ter rechtvaardiging van de beperking van de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden (zie in 
die zin arrest van 4 maart 2004, Commissie/Frankrijk, C-334/02, Jurispr. blz. I-2229, punt 33, 
en arrest Commissie/Spanje, reeds aangehaald, punt 72). 
 
 54.  Niets belet de betrokken belastingautoriteiten immers, van de belastingplichtige de 
bewijzen te verlangen die zij noodzakelijk achten voor de correcte vaststelling van de 
betrokken belastingen, en in voorkomend geval de gevraagde vrijstelling te weigeren wanneer 
deze bewijzen niet worden geleverd (zie met name arrest van 11 oktober 2007, ELISA, 
C-451/05, Jurispr. blz. I-8251, punt 95 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 55.  In deze context stelt de Belgische regering dat het Hof in het arrest X en Passenheim-
van Schoot, reeds aangehaald, de rechtvaardigingsgrond in verband met de ontoereikende 
doeltreffendheid van dat samenwerkingsinstrument heeft aanvaard. 
 
 56.  Dienaangaande zij opgemerkt dat het Hof in dat arrest heeft geoordeeld dat de 
toepassing van een verlengde navorderingstermijn ingeval het vermoeden bestaat dat in een 
andere lidstaat aangehouden belastbare tegoeden worden verzwegen, was gerechtvaardigd 
door de doelstelling om de doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen en 
belastingfraude te bestrijden. 
 
 57.  In casu zou de Belgische belastingadministratie voor door de belastingplichtige 
aangegeven inkomsten echter geen moeilijkheden moeten ondervinden om de met betrekking 
tot deze uit een andere lidstaat afkomstige inkomsten noodzakelijke inlichtingen te verkrijgen. 
 
 58.  Zoals de Belgische regering in haar verweerschrift opmerkt, bestaat bovendien voor 
door de belastingplichtige aan te geven inkomsten uit buitenlandse spaarrekeningen ook een 
regeling voor informatie-uitwisseling op grond van richtlijn 2003/48. 
 
 59.  Derhalve beschikt de Belgische belastingadministratie over een wettelijk instrument, 
waarvan de doeltreffendheid niet ter discussie staat, om informatie over het bestaan van 
buitenlande roerende inkomsten te verkrijgen en is zij dus in staat deze inkomsten te belasten. 
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 60.  Uit het voorgaande volgt dat de rechtvaardiging die verband houdt met de 
ontoereikendheid van de samenwerkingsinstrumenten op het niveau van de Unie, niet kan 
worden aanvaard. 
 
 61.  Aangaande het risico van een dubbele vrijstelling en dus, impliciet, de 
rechtvaardiging van de betrokken wettelijke regeling door de doelstelling van bestrijding van 
belastingfraude en -ontwijking, zij eraan herinnerd dat het Hof deze doelstelling als 
rechtmatig heeft erkend (zie in die zin met name arrest van 7 april 2011, Commissie/Portugal, 
C-20/09, Jurispr. blz. I-2637, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
 62.  Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, bestaat dat risico eveneens ingeval een 
belastingplichtige twee of meer spaarrekeningen bij een in België gevestigde bank en dus in 
een zuiver binnenlandse context aanhoudt. Aangezien de belastingplichtigen voor interesten 
uit een Belgische spaarrekening anonimiteit genieten, volstaat het dat de belastingplichtige, 
wil hij meermaals voor de litigieuze vrijstelling in aanmerking komen, zijn spaargeld bij 
verschillende banken plaatst. Het risico van fraude of misbruik, waarop de Belgische regering 
zich beroept, is dus inherent aan de nationale vrijstellingsregeling en niet afhankelijk van het 
bestaan van een grensoverschrijdende factor. 
 
 63.  Zelfs al zou de betrokken nationale regeling geschikt zijn om de verwezenlijking te 
waarborgen van de doelstelling die erin bestaat de doeltreffendheid van de fiscale controles 
waarborgen en met name belastingfraude en -ontwijking te bestrijden, dient bovendien te 
worden vastgesteld dat deze regeling verder gaat dan noodzakelijk is om de nagestreefde 
doelstelling te bereiken. 
 
 64.  Volgens vaste rechtspraak kan de bestrijding van belastingfraude immers slechts als 
rechtvaardigingsgrond worden aanvaard indien zij is gericht tegen zuiver kunstmatige 
constructies die tot doel hebben de belastingwet te omzeilen, wat elk algemeen vermoeden 
van fraude uitsluit. Een algemeen vermoeden van belastingfraude of -ontwijking volstaat dus 
niet als rechtvaardigingsgrond voor een fiscale maatregel die afbreuk doet aan de door het 
Verdrag nagestreefde doelstellingen (zie in die zin arrest van 28 oktober 2010, Etablissements 
Rimbaud, C-72/09, Jurispr. blz. I-10659, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu 
voorkomt de betrokken nationale regeling evenwel niet alleen belastingfraude en -ontwijking, 
maar zij verhindert ook de rechtmatige uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting 
wanneer de belastingplichtigen aantonen dat zij niet ernaar streven, fraude te plegen. 
 
 65.  Hieruit volgt dat de Belgische regering minder beperkende maatregelen had kunnen 
nemen om het doel van bestrijding van belastingfraude te bereiken. 
 
 66.  Dat de betrokken wettelijke regeling gerechtvaardigd is door de noodzaak om 
belastingfraude en -ontwijking te voorkomen in het kader van de waarborging van de 
doeltreffendheid van de fiscale controles, kan dus niet worden aanvaard. 
 
 67.  Aangaande - ten slotte - de rechtvaardiging dat wanneer een belastingplichtige voor 
een spaarrekening bij een buiten België gevestigde bank ten onrechte een vrijstelling heeft 
genoten, hij de voorheffing moet betalen zonder mogelijkheid van civielrechtelijk verhaal op 
de buitenlandse bank, kan worden volstaan met de vaststelling dat de Belgische regering niet 
heeft aangetoond in welk opzicht haar streven naar een billijke verdeling van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid over de belastingplichtigen en de betrokken banken een 
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rechtvaardiging zou kunnen zijn voor de toepassing van een maatregel als die in casu, 
waarmee wordt beoogd de doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen. 
 
 68.  Derhalve kan deze rechtvaardigingsgrond voor de bestreden wettelijke regeling niet 
worden aanvaard. 
 
 69.  Hieruit volgt dat de beperking van de vrijheid van dienstverrichting als gevolg van de 
toepassing van de bestreden nationale regeling, volgens welke uitsluitend door een in België 
gevestigde bank betaalde interesten een belastingvrijstelling genieten met uitzondering van de 
interesten betaald door een in een andere lidstaat gevestigde bankinstelling, niet kan worden 
gerechtvaardigd door de doelstellingen die het Koninkrijk België aanvoert, en evenmin aan 
het evenredigheidsvereiste voldoet. 
 
 70.  In de tweede plaats stelt de Commissie dat het Koninkrijk België als gevolg van de 
bestreden Belgische regeling tevens de verplichtingen niet nakomt die op hem rusten 
krachtens artikel 36 EER-Overeenkomst, betreffende de vrijheid van dienstverrichting. 
 
 71.  Deze bepaling van de EER-Overeenkomst is analoog aan die van artikel 56 VWEU, 
zodat de overwegingen in de punten 40 tot en met 69 van het onderhavige arrest betreffende 
dat artikel in beginsel ook gelden voor het overeenkomstige artikel van de EER-
Overeenkomst. 
 
 72.  Evenwel dient te worden vastgesteld dat de Belgische regering enkel met betrekking 
tot artikel 56 VWEU een rechtvaardigingsgrond aanvoert. Aangezien deze regering geen 
specifieke rechtvaardigingsgrond met betrekking tot artikel 36 EER-Overeenkomst aanvoert, 
moet bijgevolg worden aangenomen dat ook artikel 36 EER-Overeenkomst zich verzet tegen 
de bestreden nationale regeling. 
 
 Vrij verkeer van kapitaal 
 
 73.  De Commissie verzoekt het Hof bovendien vast te stellen dat het Koninkrijk België 
de uit artikel 63 VWEU en artikel 40 EER-Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 
is nagekomen. 
 
 74.  Aangezien de bepalingen van het Verdrag en van de EER-Overeenkomst betreffende 
de vrijheid van dienstverrichting zich verzetten tegen de litigieuze regeling, behoeft deze 
regeling niet afzonderlijk aan artikel 63 VWEU en artikel 40 van de EER-Overeenkomst 
inzake het vrije verkeer van kapitaal te worden getoetst (zie naar analogie arrest 
Commissie/België, reeds aangehaald, punt 79). 
 
 75.  Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het Koninkrijk België, door de invoering 
en instandhouding van een regeling waarbij door niet-ingezeten banken betaalde interesten 
discriminatoir worden belast als gevolg van de toepassing van een belastingvrijstelling die 
uitsluitend geldt voor door ingezeten banken betaalde interesten, de krachtens artikel 56 
VWEU en artikel 36 EER-Overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet is 
nagekomen ». 
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 B.5.  Door een gunstig belastingtarief uitsluitend voor te behouden aan de door de 

ingezeten banken betaalde interesten, voeren de bestreden bepalingen een discriminerende 

belasting in op de door de niet-ingezeten banken betaalde interesten, die analoog is aan die 

welke is afgekeurd bij het voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 B.6.  Artikel 171, 3°quinquies, en, in zoverre het de inkomsten uit spaardeposito’s 

bedoeld in artikel 171, 3°quinquies, beoogt, artikel 174/1, § 1, vierde lid, van het WIB 1992 

zijn niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de artikelen 56 van het VWEU en 36 van de Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte van 2 mei 1992. 

 

 B.7.1.  Het middel is gegrond. 

 

 B.7.2.  Artikel 269, eerste lid, 5°, van het WIB 1992, vermeld in B.3.1, is onlosmakelijk 

verbonden met de bepalingen bedoeld in B.6 aangezien daarin het percentage wordt 

vastgesteld van de roerende voorheffing van toepassing op de inkomsten die zijn 

onderworpen aan de belasting en, in voorkomend geval, aan de bijkomende heffing die op 

grond van die bepalingen verschuldigd waren. Artikel 269, eerste lid, 5°, van het WIB 1992, 

zoals het van toepassing is op de inkomsten van 2012 in de redactie die artikel 53 van de wet 

van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen eraan heeft gegeven, dient 

te worden vernietigd om dezelfde redenen als die welke in B.5 zijn aangegeven. 

 

 B.7.3.  Die vernietiging leidt ertoe dat artikel 269, eerste lid, 5°, van het WIB 1992 

opnieuw van kracht wordt in de redactie die artikel 29, 6°, van de bestreden wet eraan had 

gegeven. Die bepaling had een identieke draagwijdte, maar verwees niet naar de inkomsten 

die zijn betaald of toegekend aan natuurlijke personen, terwijl dat nochtans de intentie was 

van de wetgever die ze heeft aangenomen, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van 

de voormelde wet van 13 december 2012 (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2458/001, 

pp. 29 en 30). Die bepaling is derhalve onlosmakelijk verbonden met die waarvan de 

vernietiging wordt gemotiveerd in B.7.2; zij dient om dezelfde redenen te worden vernietigd. 

 

 B.8.1.  In zijn aanvullende memorie vraagt de Ministerraad aan het Hof, indien het de in 

B.6 beoogde bepalingen vernietigt, de gevolgen ervan te handhaven met toepassing van 

artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
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 B.8.2.  Het Hof kan dat verzoek niet inwilligen. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie waarnaar in B.4 wordt verwezen, blijkt immers dat dat laatste de gevolgen 

van de door dat Hof gecontroleerde bepalingen niet beoogde te handhaven, hetgeen, volgens 

zijn rechtspraak, niet toelaat dat tot een dergelijke handhaving wordt beslist in een later arrest 

(HvJ, grote kamer, 6 maart 2007, C-292/04, Meilicke, punten 32 tot 41), zodat het Hof de 

gevolgen van de bestreden bepalingen niet zou kunnen handhaven zonder dat België hierdoor 

blootgesteld wordt aan het risico op een nieuwe vordering wegens niet-nakoming. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt 

 

 -  artikel 171, 3°quinquies, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

ingevoegd bij artikel 27, 6°, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen; 

 

 -  de woorden « en de in artikel 171, 3°quinquies, bedoelde inkomsten uit 

spaardeposito’s » in artikel 174/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 28 van 

dezelfde wet; 

 

 -  artikel 269, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij artikel 29, 6°, van 

dezelfde wet, vervolgens bij artikel 53, 2°, van de wet van 13 december 2012 houdende 

fiscale en financiële bepalingen. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



12.3.2-20140123-Arrest2014-7 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 7/2014 

 
 

Het Grondwettelijk Hof vernietigt het fiscaal gunstregime  
voor inkomsten uit spaardeposito’s bij Belgische financiële instellingen. 

 
 Bij zijn arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 vernietigt het Grondwettelijk Hof het fiscaal 
gunstregime voor inkomsten uit spaardeposito’s bij Belgisch financiële instellingen, zoals het 
voortvloeide uit de artikelen 171, 3°quinquies, 174/1, § 1, vierde lid, en 269, eerste lid, 5°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ingevolge de wetswijzigingen van 28 
december 2011 en, wat die laatste betreft, eveneens die van 13 december 2012. Een aantal 
andere grieven die door de verzoekende partijen waren geformuleerd tegen die bepalingen, 
waren eerder door het Hof bij arrest nr. 18/2013 verworpen, terwijl het Hof, vooraleer het op 
de enige, nog overblijvende grief zou antwoorden, in dat arrest een prejudiciële vraag had 
gesteld aan het Hof van Justitie te Luxemburg.  
 

 De eerste bepaling (art. 171, 3°quinquies WIB 1992) onderwerpt het niet-vrijgestelde 

deel van de inkomsten uit de spaardeposito’s bij de Belgische financiële instellingen aan een 
aanslagvoet van 15 procent, terwijl de aanslagvoet op andere, in de wet beoogde dividenden 
en intresten wordt verhoogd tot 21 procent. Op grond van de tweede bepaling (174/1, § 1, 
vierde lid, WIB 1992) waren die specifieke inkomsten, evenmin als de dividenden en 
interesten onderworpen aan een tarief van 10 of 25 procent, onderworpen aan de 
bijkomende heffing van 4 procent die wordt gevestigd ten laste van de belastingplichtigen die 
dividenden en interesten ontvangen waarvan het totale netto bedrag hoger is dan het 
geïndexeerde bedrag van 20.020 EUR, en die wordt gevestigd op het deel van de 
dividenden en interesten dat dit bedrag overschrijdt. Ofschoon de inkomsten uit 
spaardeposito’s niet onderworpen zijn aan de bijkomende heffing, worden de interesten van 
de spaardeposito’s boven de grens van 1.250 euro (voor AJ 2014 thans 1.880 EUR) dus wel 
in aanmerking genomen om te bepalen of het bedrag waarboven de bijkomende heffing 
verschuldigd is, is bereikt. 
 
 In zijn arrest van 6 juni 2013 in de zaak C-383/10, op vordering van de Europese 
Commissie tegen België, waarin het precies ging over de fiscale vrijstelling voor een bepaald 
bedrag aan interesten uit spaardeposito’s bij Belgische financiële instellingen, had het Hof 
van Justitie reeds geoordeeld dat België, door de invoering en instandhouding van een 
regeling waarbij door niet in België gevestigde banken betaalde interesten discriminatoir 
worden belast als gevolg van de toepassing van een belastingvrijstelling die uitsluitend geldt 
voor interesten die betaald zijn door in België gevestigde banken, de vrijheid van 
dienstverrichting binnen de Europese Unie had beperkt zonder dat daarvoor enige 
rechtvaardiging bestond. Aangezien op grond van die uitspraak van het Hof van Justitie het 
Grondwettelijk Hof geen antwoord meer nodig had op de prejudiciële vraag die het in het 
arrest nr. 18/2013 had gesteld, komt het Grondwettelijk Hof op basis van het voormelde 
arrest van het Hof van Justitie tot het besluit dat de twee bestreden bepalingen, door een 
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gunstig belastingtarief uitsluitend voor te behouden aan de door de Belgisch financiële 
instellingen betaalde interesten, een discriminerende belasting invoeren op de interesten die 
betaald zijn door de niet in België gevestigde banken. Het Hof acht dan ook de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met Europeesrechtelijke bepalingen, 
geschonden en vernietigt artikel 171, 3°quinquies van het WIB 1992, evenals artikel 174/1, § 
1, vierde lid, in zoverre dat laatste verwijst naar de spaardeposito’s die in de eerste bepaling 
zijn bedoeld. Het Hof vernietigt ook de laatste en voorlaatste versie van artikel 269, eerste 
lid, 5°, van het WIB 1992 waarin het percentage van de roerende voorheffing die op die 
inkomsten van toepassing was, wordt bepaald.   
 
 Het Hof ging niet in op de vraag van de Ministerraad om de gevolgen van de bestreden 
bepalingen te handhaven, omdat België hierdoor blootgesteld zou worden aan het risico op 
een nieuwe vordering bij het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens niet-nakoming 
van zijn verplichtingen. 
  

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 7/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2013/2014-7n.pdf). 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2013/2014-7n.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5558 en 5561 

 
 

Arrest nr. 8/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 4 respectievelijk de artikelen 4, 6 en 8 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het 

Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie, ingesteld 

door respectievelijk de nv « Aspiravi » en de vzw « Federatie Belgische Biogasinstallaties » 

en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende 
wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke 
energieproductie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2012, derde editie) 
door de nv « Aspiravi », met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 17. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 januari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 4, 6 en 8 van het voormelde decreet door de vzw « Federatie 
Belgische Biogasinstallaties », met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Dulle 
Grietlaan 17, de nv « Biofer », met maatschappelijke zetel te 3440 Budingen (Zoutleeuw), 
Hulsbergstraat 19A, de bvba « GSL », met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, 
Scheyssingenstraat 17, de nv « Leiestroom », met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, 
Dulle Grietlaan 17, de nv « Agrikracht », met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, 
Dulle Grietlaan 17, de nv « Digrom Energy », met maatschappelijke zetel te 
9050 Gentbrugge, Dulle Grietlaan 17, de bvba « Bio-Gas Boeye », met maatschappelijke zetel 
te 9120 Beveren, Perstraat 127, de bvba « Agri-Power », met maatschappelijke zetel te 
2390 Oostmalle, Gemeentebos 8, de bvba « Agro-Energiek », met maatschappelijke zetel te 
9930 Zomergem, Rijvers 66, de bvba « Agrogas », met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, 
Rendervensedijk 12A, de bvba « Ampower », met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, 
Brugsesteenweg 166, de bvba « Bio-Electric », met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, 
Wellingstraat 109, de nv « Green Power Pittem », met maatschappelijke zetel te 8470 Pittem, 
Koolkensstraat 9, de bvba « Arbio », met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, 
Watering 20A, de nv « Bio 7 », met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Lenaarts, 
Grensstraat 5, de bvba « Bio-Energie Herk », met maatschappelijke zetel te 
3540 Herk-de-Stad, Herkkantstraat 47, de bvba « Biogas Bree », met maatschappelijke zetel 
te 3640 Kinrooi, Grootbroekstraat 44, de bvba « Biogas De Biezen », met maatschappelijke 
zetel te 2370 Arendonk, De Biezen 6, de bvba « Biogas Boonen », met maatschappelijke zetel 
te 2450 Meerhout, De Donken 10, de bvba « Biomass Center », met maatschappelijke zetel te 
8900 Ieper, Bargiestraat 1, de nv « Biopower Tongeren », met maatschappelijke zetel te 
3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523, de bvba « Calagro Energie », met 
maatschappelijke zetel te 9930 Zomergem, Meirlare 21, de bvba « Greenenergy », met 
maatschappelijke zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 110, de nv « Guilliams Green Power », 
met maatschappelijke zetel te 3370 Boutersem, Dalemstraat 12, de nv « Iveb », met 
maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Kruisbos 17, Yvan Van Meerhaeghe, wonende te 
8720 Wakken, Markegemstraat 103, de nv « Op De Beeck », met maatschappelijke zetel te 
2250 Olen, Hagelberg 8, de bvba « Quirynen Energy Farming », met maatschappelijke zetel 
te 2330 Merksplas, Koekhoven 38, de bvba « Senergho », met maatschappelijke zetel te 
8830 Hooglede-Gits, Driewegenstraat 21, de bvba « Storg », met maatschappelijke zetel te 
3530 Houthalen, Peersedijk 3, Petrus van Dooren, wonende te 3460 Assent, Wisenbeemd 9, 
de nv « Van Remoortel Aardappelverwerking », met maatschappelijke zetel te 
9130 Verrebroek, Aven Ackers 15b, de bvba « VCENERGY », met maatschappelijke zetel te 
9800 Deinze, Moerstraat 30, de bvba « VCPOWER », met maatschappelijke zetel te 
9800 Deinze, Moerstraat 30, de bvba « Wouters Energy », met maatschappelijke zetel te 
3724 Kortessem-Vliermaal, Coutjoulstraat 1a, en de nv « Yzer Energy », met 
maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Bosstraat 36. 
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 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5558 en 5561 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad en de Vlaamse Regering hebben memories ingediend, de verzoekende 
partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Ministerraad en de Vlaamse 
Regering hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Schoors, advocaat bij de balie te Antwerpen, tevens loco Mr. G. van Thuyne, 
advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5558; 
 
 .  Mr. J. De Coninck, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen in 
de zaak nr. 5561; 
 
 .  Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. D. Verhoeven en Mr. S. Maeyaert loco Mr. D. Lindemans, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  De nv « Aspiravi », verzoekende partij in de zaak nr. 5558, zet uiteen dat zij volgens haar statuten 
onder meer tot doel heeft energie - waaronder elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen - te produceren. Zij 
meent dat zij belang heeft bij het beroep, vermits de bestreden decreetsbepaling voorziet in een beperking in de 
tijd van het toekennen van groenestroomcertificaten aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. 
 
 A.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5561 zetten uiteen dat zij, behoudens de eerste, de 
zesentwintigste en de eenendertigste verzoekende partij, rechtspersonen zijn die biogas produceren, dat de 
zesentwintigste en de eenendertigste verzoekende partij natuurlijke personen zijn die concrete plannen hebben 
om biogas te produceren en dat de eerste verzoekende partij een beroepsvereniging is, opgericht als vzw, die de 
exploitanten van biogasinstallaties groepeert en die de belangen van die exploitanten beoogt te verdedigen. Zij 
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menen dat zij belang hebben bij hun beroep vermits zij als biogasproducenten of als toekomstige 
biogasproducenten in aanmerking komen voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten, waarvan de regeling 
door de bestreden bepalingen wordt gewijzigd. De eerste verzoekende partij meent dat zij als vereniging die de 
belangen van de exploitanten van biogasinstallaties verdedigt eveneens belang heeft bij het beroep. Zij wijst erop 
dat zij nog maar recent werd opgericht, maar dat zij, sinds haar oprichting, haar maatschappelijk doel 
daadwerkelijk heeft nagestreefd, wat volgens haar onder meer blijkt uit het overleg dat werd gepleegd met 
verschillende overheidsinstanties naar aanleiding van de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving op 
het vlak van energie en milieu. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat het eerste middel in de zaak nr. 5558 betreft 
 
 A.3.  Het eerste middel in de zaak nr. 5558 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 
2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (hierna : decreet van 13 juli 2012), en bevat 
verschillende onderdelen. 
 
 A.4.  De verzoekende partij zet uiteen dat artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 voorziet in een 
beperking in de tijd van het recht van producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op 
groenestroomcertificaten. Uit de parlementaire voorbereiding van dat decreet leidt zij af dat die beperking tot 
doel heeft (1) de kostenefficiëntie te verhogen door de steunverlening beter af te stemmen op wat nodig is om 
een project voldoende rendabel te maken, (2) de kosten van de steun op een billijke manier te spreiden en (3) de 
investeringszekerheid voor exploitanten van installaties van groene stroom te verhogen. De verzoekende partij 
betwist niet dat die doelstellingen legitiem zijn, maar zij is van oordeel dat de door de bestreden bepaling in het 
leven geroepen verschillen in behandeling onder installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 niet pertinent 
zijn ten aanzien van die doelstellingen. 
 
 A.5.1.  De verzoekende partij betwist in een eerste onderdeel van het middel het door de bestreden bepaling 
in het leven geroepen verschil in behandeling onder installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 steunend op 
het criterium van de afschrijvingstermijn van de installatie. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij af dat de 
decreetgever de rendabiliteit van bestaande installaties heeft willen waarborgen, maar zij meent dat de 
rendabiliteit van een installatie niet wordt bepaald door de afschrijvingstermijn ervan, omdat de afschrijving niet 
meer is dan een boekhoudkundig middel om de last van bepaalde uitgaven over meerdere jaren te verdelen. 
 
 A.5.2.  De verzoekende partij is van oordeel dat het criterium van de afschrijvingstermijn ertoe leidt dat 
identieke of vergelijkbare installaties verschillend worden behandeld, naar gelang van de afschrijvingsperiode 
waartoe in het verleden werd beslist. Bij wijze van voorbeeld zet zij uiteen dat het recht op 
groenestroomcertificaten voor een installatie met startdatum 1 januari 2010, die op tien jaar wordt afgeschreven, 
eindigt op 31 december 2019, waarbij de exploitant volgens de bestreden bepaling geen mogelijkheid heeft om 
een verlenging van de steun voor vijf jaar aan te vragen, omdat de installatie volledig is afgeschreven bij de 
afloop van de steunperiode van tien jaar. Zij beklemtoont daarbij dat de exploitant op het ogenblik van zijn 
beslissing om af te schrijven op tien jaar de gevolgen van die beslissing in het kader van de bestreden bepaling 
uiteraard niet kon inschatten. Zij wijst vervolgens erop dat voor eenzelfde installatie met eenzelfde startdatum 
die evenwel wordt afgeschreven op vijftien jaar, het recht op groenestroomcertificaten eveneens eindigt op 
31 december 2019, zij het dat de exploitant in dat geval een verlenging van de steun voor vijf jaar kan aanvragen 
voor het niet-afgeschreven gedeelte van de installatie. 
 
 A.5.3.  Dat er voor bestaande installaties geen noodzakelijke correlatie bestaat tussen de boekhoudkundige 
afschrijvingstermijn en de rendabiliteit blijkt volgens de verzoekende partij uit het bestreden decreet zelf : indien 
zulk een verband zou bestaan, zou het hebben volstaan om de steun te beperken tot de afschrijvingstermijn, die 
dan uniform en nominaal zou worden bepaald voor iedere categorie van installaties. Uit het feit dat de 
decreetgever dat niet heeft gedaan leidt zij het ontbreken van een verband af. Zij meent dat het ontbreken van dat 
verband ook blijkt uit de regeling voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 : voor die installaties 
wordt de steun immers bepaald op grond van, onder meer, een door de Vlaamse Regering per projectcategorie 
bepaalde uniforme en nominale afschrijvingstermijn, waardoor de door de exploitant gekozen boekhoudkundige 
afschrijvingstermijn niet relevant is. Bovendien wijst zij erop dat de op grond van de fictieve 
afschrijvingstermijn bepaalde steun voor de nieuwe installaties in bepaalde gevallen wordt gecorrigeerd - de 
Vlaamse Regering kan immers maximumwaarden opleggen voor de bandingfactor -, waaruit zij afleidt dat er 
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ook voor de nieuwe installaties geen correlatie bestaat tussen de rendabiliteit en de afschrijvingstermijn. Ook de 
regeling betreffende de verlenging van de steunperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen wijst volgens 
haar op het ontbreken van zulk een verband. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij bovendien af dat voor 
de nieuwe installaties rekening zal worden gehouden met het onderscheid tussen de zogenaamde CAPEX-
installaties (installaties waaraan hoge investeringskosten zijn verbonden, maar met lage operationele kosten) en 
de OPEX-installaties (installaties waaraan zowel hoge investeringskosten als hoge operationele kosten zijn 
verbonden), terwijl in de regeling voor de bestaande installaties geen rekening wordt gehouden met de aard van 
de installatie. Ook dit wijst volgens haar erop dat er geen verband is tussen de rendabiliteit en de 
boekhoudkundige afschrijvingstermijn. 
 
 A.6.1.  In een tweede onderdeel van het middel betwist de verzoekende partij het door de bestreden 
bepaling in het leven geroepen verschil in behandeling steunend op het criterium van de datum waarop een 
exploitant een extra investering heeft uitgevoerd. Zij wijst erop dat volgens de bestreden bepaling zulk een extra 
investering pas in rekening wordt gebracht in het kader van een verlenging van de steun, indien die investering in 
gebruik is genomen vóór 1 januari 2013 en werd uitgevoerd vóór het verstrijken van de reguliere steunperiode. 
Zij meent dat de gehanteerde criteria voor de verlenging niet relevant zijn ten aanzien van de door de 
decreetgever nagestreefde doelstellingen met betrekking tot het waarborgen van de investeringszekerheid en het 
voldoende rendabel maken van een installatie. 
 
 A.6.2.  Bij wijze van bijvoorbeeld zet zij uiteen dat het recht op steun voor een extra investering behouden 
blijft wanneer het gaat om een installatie met een afschrijvingstermijn van tien jaar, waarvan de steunperiode 
eindigt op 2 januari 2010, indien de extra investering wordt uitgevoerd op 1 januari 2010, terwijl dat niet het 
geval is wanneer het gaat om een installatie waarvoor eveneens een extra investering op 1 januari 2010 wordt 
uitgevoerd maar waarvan de steunperiode twee dagen vroeger was geëindigd, meer bepaald op 31 december 
2009. Zij doet daarbij gelden dat, hoewel geen van beide exploitanten de gevolgen van hun 
investeringsbeslissing op het ogenblik van het nemen van die beslissing konden voorzien, de ene exploitant 
wordt gecompenseerd voor de extra investering en de andere niet. Zij meent dat daaruit blijkt dat de gebruikte 
criteria arbitrair zijn. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partij wijst nog erop dat de bestreden bepaling ertoe kan leiden dat een extra 
investering niet in aanmerking komt voor steun, terwijl een niet-afgeschreven gedeelte van een oorspronkelijke 
investering wel ervoor in aanmerking komt. Zij verduidelijkt dit aan de hand van een voorbeeld : indien voor een 
installatie met startdatum 1 januari 2002 en met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar een extra investering 
wordt uitgevoerd op 1 januari 2012, heeft de exploitant geen mogelijkheid om voor die extra investering steun te 
vragen, vermits het recht op groenestroomcertificaten eindigt op 31 december 2011, terwijl hij wel de 
mogelijkheid heeft om een verlenging van vijf jaar te vragen voor het niet-afgeschreven gedeelte van de initiële 
investering. De verzoekende partij meent dat ook daaruit blijkt dat de gebruikte onderscheidingscriteria niet 
relevant zijn ten aanzien van de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen. 
 
 A.7.  In een derde onderdeel van het middel bekritiseert de verzoekende partij de bestreden bepaling 
doordat installaties die langer dan tien jaar vóór de inwerkingtreding van het decreet in gebruik waren genomen, 
op het ogenblik van die inwerkingtreding meer steun hebben ontvangen dan installaties die een meer recent 
karakter hebben. Zij wijst erop dat de steun vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet niet in de tijd 
was beperkt, terwijl de bestreden bepaling erin voorziet dat de steun voor installaties met startdatum vóór 
1 januari 2013 in beginsel slechts wordt toegekend gedurende een periode van tien jaar. 
 
 A.8.  In haar memorie van antwoord bekritiseert de verzoekende partij ook het feit dat installaties 
verschillend worden behandeld naar gelang van de reden voor de verlenging van de steunperiode. Zij zet uiteen 
dat indien de verlenging wordt toegestaan op basis van niet-gepresteerde vollasturen, de exploitant recht heeft op 
één groenestroomcertificaat per 1 000 kWh opgewekte stroom, zonder dat daarbij is voorzien in minimumsteun, 
terwijl, indien de verlenging wordt toegestaan op basis van het niet-afgeschreven gedeelte van een installatie, de 
groenestroomcertificaten worden toegekend op grond van de berekening van de onrendabele top, waarbij wel is 
voorzien in minimumsteun. Het verschil in behandeling op het vlak van de minimumsteun, dat uit artikel 7.1.6, 
§ 1, zesde lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (hierna : Energiedecreet) volgt, is volgens haar niet 
redelijk verantwoord. 
 
 A.9.  Volgens de Vlaamse Regering heeft de verzoekende partij haar eerste middel in haar memorie van 
antwoord gewijzigd in die zin dat het enkel verschillen in behandeling tussen bestaande installaties beoogt, en 
dus niet verschillen in behandeling tussen, enerzijds, bestaande installaties en, anderzijds, nieuwe installaties. Zij 
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meent dat die wijziging in werkelijkheid een nieuw middel betreft, dat als onontvankelijk dient te worden 
beschouwd. 
 
 A.10.  In ondergeschikte orde, merkt de Vlaamse Regering op dat het middel uitsluitend is gericht tegen 
artikel 7.1.1, § 1, tweede tot zesde lid, van het Energiedecreet, zoals vervangen bij artikel 4 van het decreet van 
13 juli 2012, zodat de overige bepalingen van dat artikel 7.1.1 volgens haar niet in het geding zijn. 
 
 A.11.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het middel is gebaseerd op een verkeerde voorstelling van 
de doelstelling van het bestreden decreet. Zij meent dat de verzoekende partij ervan uitgaat dat het decreet enkel 
het waarborgen van de rendabiliteit van groene investeringen beoogt, terwijl uit de parlementaire voorbereiding 
duidelijk blijkt dat de decreetgever eveneens wou komen tot een verantwoorde spreiding van de 
maatschappelijke kosten verbonden aan de groenestroomcertificaten. Zij wijst erop dat het voorheen bestaande 
systeem heeft geleid tot een overschot van certificaten op de markt, waardoor de waarde ervan daalde, de 
investeringszekerheid werd aangetast, de netbeheerders meer certificaten dienden op te kopen en die laatsten de 
daaraan verbonden kosten doorrekenden in de nettarieven, met een verhoging van de energiefactuur voor de 
particulieren en de bedrijven als gevolg. 
 
 A.11.2.  De Vlaamse Regering meent ook dat het middel is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Zij wijst erop dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt, enerzijds, 
dat het Hof niet over een beoordelings- en beslissingsbevoegdheid beschikt die vergelijkbaar is met die van de 
decreetgever, zodat het het Hof niet toekomt zijn beoordeling in de plaats te stellen van het oordeel van de 
decreetgever wat de gekozen differentiatiecriteria betreft, voor zover die keuze niet op een kennelijk verkeerde 
beoordeling berust en, anderzijds, dat de decreetgever de verscheidenheid van toestanden vermag op te vangen in 
categorieën die met de werkelijkheid slechts op een vereenvoudigende en benaderende wijze overeenstemmen. 
 
 A.11.3.  De Vlaamse Regering meent eveneens dat de verzoekende partij in de zaak nr. 5558 het 
fundamentele onderscheid dat ten grondslag ligt aan het bestreden decreet uit het oog verliest, meer bepaald het 
onderscheid tussen, enerzijds, de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, die principieel onderworpen 
blijven aan een forfaitaire steunregeling, en, anderzijds, de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, 
waarvoor de steunregeling afhankelijk wordt gemaakt van de werkelijke noden. 
 
 Zij zet uiteen dat de decreetgever het stelsel van de groenestroomcertificaten heeft willen wijzigen met het 
oog op het verlenen van steun op grond van de werkelijke noden, meer bepaald op grond van de onrendabele top. 
De decreetgever wou aldus volgens haar de rendabiliteit van de projecten verzekeren en dus niet langer die 
projecten forfaitair subsidiëren, en heeft daarom voorzien in een systeem waarbij de raming van de nodige steun 
wordt bepaald aan de hand van bandingfactoren, die niet enkel afhankelijk zijn van de betrokken technologie, 
maar ook van de evolutie van de economische toestand. 
 
 De decreetgever heeft volgens de Vlaamse Regering evenwel eveneens rekening willen houden met de 
situatie van de bestaande installaties, en dit vanuit de zorg voor de vrijwaring van een zo groot mogelijke 
economische zekerheid. Om die reden wordt voor die installaties het op een berekening van de onrendabele top 
en van een bandingfactor gebaseerde stelsel in beginsel niet toegepast en blijft het vroegere stelsel van forfaitaire 
steun, weliswaar met correcties, van toepassing. Zij doet daarbij gelden dat de bandingfactor voor die installaties 
slechts een rol speelt in het kader van de mogelijke toekenning van certificaten na het verstrijken van de 
reguliere steunperiode. 
 
 A.12.1.  Wat het onderdeel van het middel betreft waarin de verzoekende partij het criterium van de 
afschrijvingstermijn van de installaties bekritiseert, meent de Vlaamse Regering dat het middel zonder voorwerp 
is en minstens onontvankelijk, omdat niet wordt uitgelegd welke categorieën van personen met elkaar dienen te 
worden vergeleken. 
 
 A.12.2.  In ondergeschikte orde, meent de Vlaamse Regering dat dat onderdeel van het middel ongegrond 
is, omdat er wel degelijk een verband bestaat tussen de afschrijving van een installatie en de rendabiliteit ervan, 
en omdat de afschrijving slechts één element is tussen andere, die samen de rendabiliteit van de installatie 
bepalen. 
 
 A.12.3.  Volgens de Vlaamse Regering gaat de verzoekende partij ten onrechte ervan uit dat de afschrijving 
van activa slechts een boekhoudkundig middel is om de last van bepaalde uitgaven over meerdere jaren te 
verdelen en verliest zij daarbij uit het oog dat de afschrijvingstermijn overeenkomstig de toepasselijke 
boekhoudkundige beginselen dient te worden bepaald op basis van een getrouwe schatting van de werkelijke 
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economische levensduur van de desbetreffende activa. Zij verwijst daarbij naar de artikelen 34, 45 en 46 van het 
koninklijk besluit van 30 januari 2001 « tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen » en leidt eruit af 
dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de afschrijving van een installatie en de rendabiliteit ervan. Zij 
verwijst daarbij eveneens naar een advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen. 
 
 De Vlaamse Regering beklemtoont nog dat de rendabiliteit van een installatie afhankelijk is van allerlei 
factoren, waaronder ook bijvoorbeeld de kwaliteit van het beheer. Zij doet gelden dat de decreetgever ervoor 
heeft geopteerd de objectieve factoren in aanmerking te nemen om de rendabiliteit te waarborgen, meer bepaald 
de afschrijvingstermijn, en dus niet de subjectieve factoren, zoals de kwaliteit van het beheer van de betrokken 
installatie. 
 
 In zoverre de verzoekende partij het ontbreken van een verband tussen de rendabiliteit van een installatie en 
de afschrijvingstermijn ervan poogt aan te tonen aan de hand van de regels die gelden voor de installaties met 
startdatum vanaf 1 januari 2013, meent de Vlaamse Regering dat zij niet consequent is, vermits het middel, zoals 
de verzoekende partij verduidelijkt in haar memorie van antwoord, enkel verschillen in behandeling onder 
bestaande installaties zou beogen. 
 
 A.12.4.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het criterium van de afschrijvingstermijn niet het enige 
criterium is aan de hand waarvan wordt bepaald of groenestroomcertificaten aanvullend kunnen worden 
toegekend. Zij wijst bijvoorbeeld erop dat een verlenging van de steunperiode ook kan worden verkregen 
wanneer het aantal vollasturen niet wordt bereikt. Zij beklemtoont bovendien dat bij de berekening van de steun 
voor de op de reguliere periode volgende steunperiodes een beroep wordt gedaan op een gedetailleerde 
berekeningsmethode die rekening houdt met een hele reeks andere inkomsten en uitgaven. 
 
 A.13.1.  Wat het onderdeel van het middel betreft waarin het criterium van het ogenblik waarop een extra 
investering wordt uitgevoerd, wordt bekritiseerd, meent de Vlaamse Regering dat de verzoekende partij uitgaat 
van een verkeerde lezing van het bestreden decreet. Zij meent meer bepaald dat uit het decreet duidelijk blijkt dat 
extra investeringen in rekening worden gebracht in het kader van een bijkomende steunperiode, wanneer zij zijn 
uitgevoerd tijdens de reguliere steunperiode, dan wel tijdens de verlenging van die periode op basis van niet-
gepresteerde vollasturen. 
 
 A.13.2.  De Vlaamse Regering is voorts van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen de datum 
van een extra investering en de steunperiode. Zij zet daarbij uiteen dat bij een extra investering die wordt 
uitgevoerd in de loop van een steunperiode rekening wordt gehouden met die steun, terwijl bij een buiten de 
steunperiode uitgevoerde extra investering de rendabiliteit van de installatie in beginsel reeds is verzekerd. In het 
laatste geval weet de uitbater volgens de Vlaamse Regering dat hij geen beroep meer zal kunnen doen op 
overheidssteun. Bovendien is het bekritiseerde criterium volgens de Vlaamse Regering van belang in het kader 
van de voorspelbaarheid van de overheidsuitgaven. De Vlaamse Regering meent ook dat de voorbeelden 
waarmee de verzoekende partij het verschil in behandeling beklemtoont tussen investeringen naargelang zij een 
dag vroeger of later worden uitgevoerd, niet pertinent zijn, omdat elk temporeel criterium met zich meebrengt 
dat de ene situatie onder de ene regeling en de andere situatie onder de andere regeling valt. 
 
 A.13.3.  Het feit dat in bepaalde gevallen het niet-afgeschreven gedeelte van een installatie in aanmerking 
komt voor een verlenging van de reguliere steunperiode, terwijl een extra investering uitgevoerd na de reguliere 
steunperiode daarvoor niet in aanmerking komt, leidt volgens de Vlaamse Regering evenmin tot een situatie die 
onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Zij doet daarbij gelden dat het niet-afgeschreven 
gedeelte van een installatie die onder de toepassing van een steunregeling viel, gecorreleerd is met de 
rendabiliteit van het project, waardoor een verlenging van de steunperiode onder bepaalde voorwaarden is 
gerechtvaardigd, terwijl de uitbater bij een extra investering uitgevoerd na het verstrijken van de steunperiode op 
de hoogte was van het ontbreken van steun. De omstandigheid dat het niet is uitgesloten dat beide investeringen 
van dezelfde aard zijn, is volgens de Vlaamse Regering niet pertinent, omdat de steunregeling is gebaseerd op de 
economische werkelijkheid, ongeacht de aard van de investering. 
 
 A.14.  Wat het onderdeel van het middel betreft waarin de verzoekende partij het feit bekritiseert dat 
installaties verschillend worden behandeld naar gelang van de reden voor de verlenging van de steunperiode, 
doet de Vlaamse Regering gelden dat installaties die zich bevinden in de verlengingsperiode op basis van niet-
gepresteerde vollasturen niet vergelijkbaar zijn met installaties die zich bevinden in de verlengingsperiode op 
basis van het niet-afgeschreven zijn van de installatie, omdat de tweede verlengingsperiode chronologisch volgt 
op de eerste. 
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 A.15.  Met betrekking tot het eerste middel in de zaak nr. 5558 gedraagt de Ministerraad zich naar de 
wijsheid van het Hof. 
 
 
 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5558 betreft 
 
 A.16.  Het tweede middel in de zaak nr. 5558 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en de niet-retroactiviteit 
van de wetten, door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012. 
 
 A.17.1.  De verzoekende partij doet gelden dat een producent van groene energie vóór de inwerkingtreding 
van het bestreden decreet recht had op groenestroomcertificaten gedurende de gehele levensduur van de 
installatie en dat het bestreden decreet dat recht beperkt, niet alleen voor nieuwe installaties, maar eveneens voor 
installaties met startdatum vóór de inwerkingtreding van het decreet. Zij meent dat het bestreden decreet aldus in 
het verleden ontstane situaties en investeringen reglementeert. Bovendien wijst zij erop dat het recht op 
groenestroomcertificaten voor een langere duur dan tien jaar afhankelijk wordt gemaakt van beslissingen die een 
producent vóór de inwerkingtreding van het decreet heeft genomen met betrekking tot de afschrijvingstermijn en 
met betrekking tot het tijdstip waarop een extra investering wordt uitgevoerd, beslissingen die volgens haar te 
beschouwen zijn als definitief voltrokken handelingen. Zij meent dat het bestreden decreet aldus retroactief 
juridische gevolgen verbindt aan beslissingen die werden genomen vóór de inwerkingtreding van het decreet. 
 
 A.17.2.  De verzoekende partij meent dat noch uit de parlementaire voorbereiding, noch uit het bestreden 
decreet zelf, blijkt dat er bijzondere omstandigheden voorhanden zijn die de retroactieve werking zouden kunnen 
verantwoorden, en evenmin dat die retroactieve werking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang. 
 
 A.18.  De verzoekende partij is van oordeel dat de bestreden bepaling ook in strijd is met het 
vertrouwensbeginsel omdat zij haar rechtmatige verwachtingen miskent, zonder dat er een dwingende reden van 
algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van een overgangsregeling kan verantwoorden. Zij 
beklemtoont daarbij dat zij op geen enkele manier kon voorzien dat de decreetgever een retroactieve regeling op 
haar zou toepassen gebaseerd op beslissingen die zij in het verleden heeft genomen en die zij niet meer kan 
wijzigen, en verwijst daarbij naar haar argumentatie bij het eerste middel. Zij meent ook dat de bestreden 
bepaling slechts voor bepaalde investeringen voorziet in een overgangsregeling - investeringen die toevallig op 
het juiste ogenblik gebeurden of waarop toevallig een langere afschrijvingstermijn werd toegepast -, terwijl dat 
voor andere investeringen niet het geval is. 
 
 A.19.  De Vlaamse Regering merkt allereerst op dat het middel uitsluitend is gericht tegen artikel 7.1.1, § 1, 
tweede tot zesde lid, van het Energiedecreet, zoals vervangen door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, 
zodat de overige bepalingen van dat artikel 7.1.1 volgens haar niet in het geding zijn. 
 
 A.20.  Volgens de Vlaamse Regering heeft artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 geen terugwerkende 
kracht, omdat het betrekking heeft op toekomstige overheidssteun voor installaties, ongeacht of het gaat om 
reeds bestaande dan wel nieuwe installaties. Zij meent dat dit artikel geen feiten, handelingen of toestanden 
regelt die definitief waren voltrokken op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, omdat aan de in het 
verleden toegekende groenestroomcertificaten niet wordt geraakt. Wat de bewering van de verzoekende partij 
betreft dat de bestreden bepaling een retroactieve werking heeft omdat rechtsgevolgen worden gekoppeld aan de 
in het verleden genomen beslissingen op het vlak van de duur van de afschrijvingstermijn, doet de Vlaamse 
Regering gelden dat de afschrijvingstermijnen, overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige beginselen, 
moeten worden bepaald op basis van een schatting van de werkelijke economische levensduur, en dus niet op 
grond van een of ander steunmechanisme. Zij meent dan ook dat die grief niet ernstig is. 
 
 A.21.1.  Wat het door de verzoekende partij aangevoerde vertrouwensbeginsel betreft, beklemtoont de 
Vlaamse Regering allereerst dat de decreetgever het recht heeft om zijn beleid te wijzigen en dat elke 
wetswijziging onmogelijk zou worden indien zou worden aangenomen dat een nieuwe bepaling ongrondwettig is 
om de enkele reden dat zij de toepassingsvoorwaarden van vroegere wetgeving wijzigt, om de enkele reden dat 
zij de berekeningen in de war zou sturen van wie op de vroegere situatie is voortgegaan, of om de enkele reden 
dat zij de verwachtingen van een partij zou dwarsbomen. Zij beklemtoont eveneens dat het oorspronkelijke 
decreet van meet af aan de mogelijkheid van wijziging van de steunregeling heeft aangegeven, vermits 
artikel 7.1.14 van het Energiedecreet voorziet in een periodieke evaluatie van de effecten en de 
kosteneffectiviteit van de certificatenverplichtingen. Zij wijst daarbij eveneens erop dat de Sociaal-Economische 
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Raad van Vlaanderen (SERV) heeft opgemerkt dat een voortdurende aanpassing van de bestaande regels 
inherent is aan het systeem, en is meer in het algemeen van oordeel dat het eigen is aan regelingen die bepaalde 
gunsten in het leven roepen, dat ze kunnen worden gewijzigd wanneer de sociaal-economische parameters die 
eraan ten grondslag liggen, zijn gewijzigd. Zij verwijst eveneens naar een beschikking van de Europese 
Commissie van 25 juli 2005, waarin met betrekking tot de Belgische aanmelding van het stelsel van de 
groenestroomcertificaten in het Vlaamse Gewest, onder meer werd gesteld dat België te allen tijde erover moet 
waken dat de steunregeling niet tot gevolg zou hebben dat er een overcompensatie zou komen ten gunste van 
producenten van groene energie en dit vanwege de Europese regels betreffende het verbod van staatssteun. Zij 
leidt uit dit alles af dat er geen sprake kan zijn van een wettig vertrouwen dat de vroegere regels zouden worden 
behouden. 
 
 A.21.2.  De Vlaamse Regering meent bovendien dat bij de beoordeling van het vertrouwensbeginsel 
rekening moet worden gehouden met het gegeven dat de overheidssteun voor groene energie niet louter ertoe 
strekt particuliere initiatieven te financieren, evenmin dat de overheid het opwekken van groene energie op zich 
neemt, maar wel dat de maatschappelijke doeleinden die aan particuliere initiatieven ten grondslag liggen, 
worden verwezenlijkt. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij af dat de decreetswijziging is ingegeven door 
de zorg om het draagvlak voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te vrijwaren en om de 
energiefactuur voor de gezinnen en de bedrijven betaalbaar te houden. Om die reden werd volgens haar ervoor 
geopteerd enkel steun te verlenen die nodig is en de kosten op een billijke manier te spreiden over de diverse 
groepen verbruikers. Zij meent dat een beleid waarbij, met inbouw van een redelijke overgangsperiode, de steun 
meer wordt afgestemd op de rendabiliteit van de ondernemingen tegemoetkomt aan die doelstelling. 
 
 A.21.3.  De Vlaamse Regering doet eveneens gelden dat het behouden van een vorm van 
« oversubsidiëring » niet kan worden beschouwd als een wettige verwachting, en verwijst daarbij naar het advies 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het voorstel dat heeft geleid tot het bestreden decreet, 
waarin werd geoordeeld dat de bestreden regeling niet in strijd is met het vertrouwensbeginsel. 
 
 A.22.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van oordeel dat de bestreden bepaling geen terugwerkende kracht 
heeft. In ondergeschikte orde en in zoverre het Hof zou oordelen dat er wel sprake is van terugwerkende kracht, 
meent hij dat die retroactiviteit te dezen is verantwoord, vermits zij kan worden beschouwd als zijnde 
onontbeerlijk voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, namelijk op een 
kostenefficiënte manier ervoor zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen. Hij doet daarbij gelden dat het Vlaamse Gewest na een grondige evaluatie van het 
stelsel van de groenestroomcertificaten heeft vastgesteld dat dat stelsel een aantal ongewenste neveneffecten had 
en dat daarom werd beslist dat stelsel aan te passen, onder meer om te verhinderen dat bepaalde vormen van 
groenestroomproductie een overcompensatie zouden blijven ontvangen of dat wordt gekozen voor duurdere 
technieken zonder merkelijke milieuwinst. Hij beklemtoont daarbij dat het bestreden decreet niet tot doel heeft 
gerechtelijke procedures in een bepaalde zin te beïnvloeden, noch de rechtscollege te verhinderen zich uit te 
spreken over een rechtsvraag. 
 
 A.22.2.  Wat het vertrouwensbeginsel betreft, doet de Ministerraad gelden dat dat beginsel niet kan worden 
aangevoerd om de handhaving van de voorwaarden van een subsidiestelsel te verkrijgen. Hij verwijst naar het 
advies van de Raad van State bij het voorstel dat heeft geleid tot het bestreden decreet en leidt eruit af, enerzijds, 
dat de indieners van dat voorstel wel degelijk rekening hebben gehouden met de impact van de voorgestelde 
maatregelen op de vroegere investeringen en, anderzijds, dat, in zoverre bepaalde categorieën van producenten 
toch minder steun zouden ontvangen, de betrokkenen geen gewettigde verwachtingen kunnen hebben om een 
vorm van overcompensatie te blijven genieten ten laste van de distributienetbeheerders en de consumenten. De 
Ministerraad meent, in navolging van de Raad van State, dat er geen sprake is van een schending van het 
vertrouwensbeginsel. 
 
 
 Wat het eerste middel in de zaak nr. 5561 betreft 
 
 A.23.  Het eerste middel in de zaak nr. 5561 is afgeleid uit de schending van artikel 16 van de Grondwet en 
van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan 
niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, in 
zoverre het artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet vervangt, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 
van het decreet van 13 juli 2012, dat artikel 7.1.6 van het Energiedecreet wijzigt. 
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 A.24.1.  De verzoekende partijen doen gelden dat, terwijl de exploitanten van biogasinstallaties onder de 
vroegere regeling de garantie hadden gekregen dat die installaties gedurende hun gehele levensduur in 
aanmerking zouden komen voor groenestroomcertificaten, dit basisbeginsel door het bestreden artikel 4 
fundamenteel wordt gewijzigd in die zin dat de toekenning van die certificaten in de tijd wordt beperkt. Ze zetten 
uiteen dat de steunperiode weliswaar kan worden verlengd, maar wijzen erop dat er heel wat voorwaarden zijn 
verbonden aan die verlengingsmogelijkheden. Zij menen dat de investerings- en rendabiliteitszekerheid van 
exploitanten van biogasinstallaties door die voorwaarden worden aangetast. 
 
 A.24.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de groenestroomcertificaten, al dan niet samen met de 
warmtekrachtcertificaten, ongeveer 70 à 75 pct. van de totale inkomsten van een biogasinstallatie uitmaken, dat 
aan het exploiteren van biogasinstallaties hoge kosten zijn verbonden en dat het wegvallen van de 
groenstroomcertificaten het voortbestaan van die installaties ernstig bedreigt. Zij menen dat het nieuwe systeem 
met zich meebrengt dat de exploitanten van bestaande projecten geen enkele zekerheid meer hebben over de 
rendabiliteit van die projecten. Ze doen daarbij ook gelden dat de impact van de bestreden maatregelen op hun 
installaties op dit ogenblik niet volledig duidelijk is en dat de banken om die reden weigeren bijkomende 
investeringen te financieren. 
 
 A.25.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat artikel 16 
van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens een analoge draagwijdte hebben, en dat een toetsing aan de eerste bepaling dient te gebeuren aan de 
hand van de criteria vervat in de laatste bepaling, zij het dat de eerste bepaling strenger is wat het 
wettigheidsbeginsel betreft. 
 
 A.25.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5561 menen dat de groenestroomcertificaten dienen te 
worden gekwalificeerd als eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 16 van de Grondwet. Zij menen meer bepaald dat die 
certificaten een accessorium vormen van de biogasinstallaties en aldus deel uitmaken van de eigendom van die 
installaties. Zij doen daarbij gelden dat zij legitiem erop konden vertrouwen dat zij aanspraak zouden blijven 
maken op groenestroomcertificaten gedurende de volledige levensduur van hun installaties, en verwijzen daarbij 
naar het « Nationaal Actieplan voor hernieuwbare energie » dat op 20 november 2010 aan de Europese 
Commissie werd medegedeeld, waarin werd gesteld dat de groenestroomcertificaten worden verleend gedurende 
de « levensduur van de installatie », alsmede naar de quotumverplichting voor de elektriciteitsleveranciers, 
waaruit zij afleiden dat de verwachtingen minstens tot 2020 waren geschapen. Zij beklemtonen dat zij bij hun 
beslissing om te investeren rekening hebben gehouden met die verwachtingen en dat die verwachtingen des te 
belangrijker zijn geworden nu voor de instroom van biomassa of afval een prijs dient te worden betaald, terwijl 
die instroom vroeger zo goed als gratis was. 
 
 A.25.3.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de bestreden bepaling een niet te verantwoorden 
reglementering van het eigendomsgebruik inhoudt, in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij doen gelden dat een reglementering van 
eigendomsgebruik slechts mogelijk is op voorwaarde, enerzijds, dat is voldaan aan het wettigheidsbeginsel en, 
anderzijds, dat er een billijk evenwicht bestaat tussen de vereisten van het algemeen belang en het belang van de 
fundamentele rechten van het individu. Zij menen dat aan die voorwaarden te dezen niet is voldaan. 
 
 A.25.3.2.  Wat de vereiste van een wettelijke basis betreft, doen de verzoekende partijen gelden dat de 
bestreden bepaling een te ruime discretionaire bevoegdheid verleent aan de Vlaamse Regering op het vlak van de 
toekenning van groenestroomcertificaten in de periode na de reguliere steunperiode. Zij menen dat de 
beperkingen van het eigendomsrecht niet voldoende voorzienbaar, precies en toegankelijk zijn, onder meer 
omdat die beperkingen enkel duidelijk kunnen worden door het lezen van het bestreden decreet, in samenhang 
met de beslissingen van de uitvoerende macht. Zij bekritiseren daarbij het feit dat het bestreden decreet met 
betrekking tot de te verlenen steun enkel maximale grenzen heeft bepaald en dus geen minimale grenzen, het feit 
dat de decreetgever heeft voorzien in een aftopping, waardoor de Vlaamse Regering, zelfs als zij van oordeel zou 
zijn dat hogere steun noodzakelijk is op basis van de berekening van de onrendabele top, niet kan voorzien in 
een verhoging van de steun, en het feit dat essentiële elementen van de regeling, zoals de manier waarop de 
bandingfactor dient te worden berekend, niet in het decreet zijn opgenomen. 
 
 A.25.3.3.  Wat het billijk evenwicht tussen het algemeen en het particulier belang betreft, verwijzen de 
verzoekende partijen naar de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet, waarin de hoofddoelstelling 
van het steunbeleid werd omschreven als het waarborgen van voldoende investeringen in de productie van 
groene stroom om het Vlaamse aandeel in de Europese doelstellingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie op 
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een kostenefficiënte manier te bereiken en waarin eveneens werd gesteld dat het essentieel is om investeerders 
zekerheid te bieden. In het licht van die doelstellingen wijzen zij evenwel erop dat kredietinstellingen, gelet op 
de onzekerheid van het stelsel, niet langer bereid zijn om investeringen ter zake te financieren, waardoor 
meerdere op stapel staande projecten niet zouden kunnen worden gerealiseerd en dat bestaande installaties 
mogelijkerwijs zullen dienen te stoppen. Zij zijn de mening toegedaan dat de decreetgever onvoldoende de 
gevolgen van de bestreden maatregelen, die mogelijkerwijs nodig waren ten aanzien van de zonne-energiesector, 
heeft onderzocht voor de biogassector, en aldus geen ernstige afweging heeft gemaakt tussen het algemeen 
belang en de individuele belangen van de betrokken producenten. 
 
 A.26.  De verzoekende partijen menen dat, indien de groenestroomcertificaten niet worden beschouwd als 
een accessorium van de biogasinstallaties, maar als eigendom op zich, de bestreden bepaling een onteigening 
uitmaakt in de zin van de in het middel aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen. 
 
 A.27.1.  De Vlaamse Regering beklemtoont allereerst dat de bestreden bepaling niet met zich meebrengt 
dat reeds toegekende groenestroomcertificaten worden ingetrokken of afgenomen en dat de kritiek van de 
verzoekende partijen bijgevolg enkel kan slaan op toekomstige certificaten. Volgens de Vlaamse Regering 
beroepen de verzoekende partijen zich aldus op het eigendomsrecht ter bescherming van 
groenestroomcertificaten waarvan zij nog geen eigenaar zijn. Uit het arrest nr. 92/2006 van het Hof leidt zij af 
dat een schending van het eigendomsrecht in dergelijke omstandigheden in beginsel niet kan worden 
aangevoerd. Uit het arrest nr. 90/2011 leidt zij echter ook af dat het voorgaande enigszins dient te worden 
genuanceerd in situaties waarin de betrokkene een legitieme en redelijke verwachting heeft dat hij het effectieve 
genot van een eigendomsrecht zal verkrijgen, en dit op basis van een « voldoende grondslag in het interne 
recht ». De Vlaamse Regering meent dat de vraag naar een mogelijke schending van het eigendomsrecht aldus 
rechtstreeks is verbonden met de vraag naar de schending van het vertrouwensbeginsel. Zij meent dat er geen 
schending voorhanden is van dat beginsel en verwijst daarbij naar haar argumentatie bij het tweede middel in de 
zaak nr. 5558. Zij doet daarbij nog gelden dat het « Nationaal Actieplan voor hernieuwbare energie » dat op 
20 november 2010 aan de Europese Commissie werd medegedeeld, enkel een overzicht bevat van de toen 
bestaande regelgeving, en dat daaruit niet kan worden afgeleid dat het verlenen van steun zonder tijdsbeperking 
eeuwig zou blijven bestaan. Zij herhaalt daarbij dat de Europese Commissie juist heeft beklemtoond dat het 
systeem regelmatig dient te worden geëvalueerd om overcompensatie te voorkomen. 
 
 A.27.2.  De Vlaamse Regering doet nog gelden dat de bestreden regeling tegemoetkomt aan doelstellingen 
van algemeen belang, waaronder het betaalbaar houden van de energiefactuur voor de gezinnen en de bedrijven, 
en dat is voldaan aan de evenredigheidsvereiste, onder meer gelet op de in het decreet opgenomen 
overgangsregeling voor bestaande installaties. 
 
 De Vlaamse Regering is van oordeel dat de levensvatbaarheid van de biogassector door de bestreden 
bepalingen niet in het gedrang komt. Zij beklemtoont dat voor nieuwe installaties groenestroomcertificaten 
worden toegekend gedurende de afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 
voor de desbetreffende hernieuwbare energietechnologie wordt gehanteerd, waardoor het decreet volgens haar 
voorziet in een oplossing op maat. Bovendien meent zij dat de biogassector nog relatief jong is, zodat de 
meerderheid van de desbetreffende installaties nog in de reguliere steunperiode zit, waarvoor de bestaande 
regeling blijft gelden. 
 
 De Vlaamse Regering beklemtoont eveneens dat wel degelijk rekening werd gehouden met het feit dat de 
biomassaprijs voor de biogassector de voornaamste kostenfactor is. Zij verwijst daarbij naar artikel 7.1.6 van het 
Energiedecreet dat bepaalt dat de minimumsteun voor biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of 
land- en tuinbouwgerelateerde stromen, en biogas uit gft-vergisting met compostering 100 euro per overdragen 
certificaat bedraagt voor installaties in gebruik genomen vóór 1 januari 2010 en, naar gelang van het geval, 100 
of 110 euro per overgedragen certificaat voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2010. Bovendien 
verwijst zij naar artikel 7.1.6, § 1, achtste lid, van het Energiedecreet, naar luid waarvan de minimumsteun voor 
nieuwe en bestaande installaties voor gft-vergisting met nacompostering loopt gedurende een periode van twintig 
jaar na de inwerkingstelling ervan, en naar artikel 7.1.1, § 1, tweede lid, van dat decreet, naar luid waarvan 
groenestroomcertificaten worden toegekend gedurende de periode dat de installatie in aanmerking komt voor de 
minimumsteun, indien die periode langer is dan tien jaar. Zij wijst ook nog op de in het decreet vervatte 
mogelijkheden tot het aanvragen van een verlenging van de reguliere steunperiode. 
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 Zij meent dat de kritiek van de verzoekende partijen in belangrijke mate slaat op de berekening van de 
onrendabele top en op de bandingfactor, maar wijst erop dat die elementen enkel van belang zijn voor nieuwe 
installaties en voor de verlenging van de steun met toepassing van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van het 
Energiedecreet. 
 
 Zij is van oordeel dat uit het voorgaande blijkt dat de beoogde decretale doelstellingen zorgvuldig in een 
gedifferentieerd pakket van maatregelen werden gegoten en dat er een evenwicht werd geschapen tussen de 
belangen van de investeerders in groene energie en de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang. 
 
 A.27.3.  Wat de door de verzoekende partijen aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel betreft, 
meent de Vlaamse Regering dat, vermits er geen sprake kan zijn van een schending van het eigendomsrecht, er 
evenmin sprake kan zijn van een schending van het in artikel 16 van de Grondwet vervatte wettigheidsbeginsel. 
In ondergeschikte orde, meent zij dat de grief met betrekking tot het wettigheidsbeginsel feitelijke grondslag 
mist, omdat de bevoegdheid van de uitvoerende macht betreffende de methode voor de berekening van de 
onrendabele toppen niet onbeperkt is : artikel 7.1.4/1, § 4, van het Energiedecreet bepaalt immers de parameters 
waarmee de uitvoerende macht rekening moet houden. Zij beklemtoont bovendien dat het vaststellen van de 
onrendabele toppen een bijzonder technische aangelegenheid is, die regelmatig zal moeten worden herzien, zodat 
het volgens haar niet is aangewezen die aangelegenheid decretaal te regelen. Zij verwijst daarbij naar adviezen 
van de SERV en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad). 
 
 A.28.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de groenestroomcertificaten die worden 
toegekend aan de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen niet kunnen worden beschouwd 
als eigendom in de zin van de in het middel aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen en dat zij evenmin 
onlosmakelijk verbonden zijn met de desbetreffende installaties. Hij doet daarbij gelden dat de verzoekende 
partijen zich met betrekking tot toekomstige certificaten niet kunnen beroepen op legitieme verwachtingen, zodat 
zij niet kunnen worden beschouwd als eigenaars van die certificaten. 
 
 A.28.2.  In ondergeschikte orde en in zoverre het Hof zou oordelen dat de groenestroomcertificaten wel als 
eigendom kunnen worden beschouwd, voert de Ministerraad aan dat artikel 16 van de Grondwet betrekking heeft 
op een gedwongen eigendomsoverdracht, waarvan te dezen geen sprake is, zodat dat artikel geen toepassing kan 
vinden. Dit brengt volgens hem met zich mee dat het wettigheidsbeginsel waarin dat artikel voorziet evenmin 
toepassing vindt. Hij wijst erop dat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens niet erin voorziet dat beperkingen van het eigendomsrecht dienen te gebeuren bij wege 
van een formele wet. 
 
 Inhoudelijk is de Ministerraad van oordeel dat er een billijk evenwicht bestaat tussen het door de 
decreetgever nagestreefde doel van algemeen belang en het belang van de producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen. Hij beklemtoont daarbij dat de overheid, wat de door haar nagestreefde doelen 
van algemeen belang betreft, beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 
 
 
 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5561 betreft 
 
 A.29.  Het tweede middel in de zaak nr. 5561 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid, door de artikelen 4, 6 en 8 
van het decreet van 13 juli 2012, en bevat acht onderdelen. 
 
 A.30.1.  In het eerste onderdeel bekritiseren de verzoekende partijen de gelijke behandeling van, enerzijds, 
de installaties waaraan niet alleen hoge investeringskosten, maar eveneens hoge uitbatings- en onderhoudskosten 
zijn verbonden (zoals de biogasinstallaties) en, anderzijds, de installaties waaraan weliswaar hoge 
investeringskosten zijn verbonden, maar geen hoge uitbatings- en onderhoudskosten (zoals de wind- en zonne-
energie-installaties). Zij menen dat die gelijke behandeling niet is verantwoord, gelet op de fundamentele 
verschillen tussen beide categorieën van installaties. 
 
 A.30.2.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de verantwoording voor de bestreden maatregelen, 
zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding, mogelijkerwijs opgaat voor de wind- en zonne-energie-
installaties, maar niet voor de biogasinstallaties. Uit de parlementaire voorbereiding leiden zij meer bepaald af 
dat de decreetgever ervan is uitgegaan dat door het volledig vrijwaren van de minimumsteun de rechtszekerheid 
afdoende wordt geëerbiedigd, evenals dat door de verlenging van de steunperiode op basis van niet-gepresteerde 
vollasturen de rendabiliteit is gewaarborgd. Zij wijzen erop dat die redenering mogelijkerwijs opgaat voor 
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windenergie omdat er zich een probleem kan voordoen wanneer een windmolen minder uren draait tijdens de 
minimumsteunperiode. 
 
 Zij zijn evenwel van oordeel dat de situatie van de biogasinstallaties volledig verschillend is omdat aan die 
installaties niet alleen hoge investeringskosten, maar ook hoge uitbatings- en onderhoudskosten zijn verbonden, 
doordat zij werken met biomassa waaraan op zich een prijs is verbonden. 
 
 A.30.3.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de biogassector nooit overmatig werd gesubsidieerd 
en dat het voornamelijk de zonne-energiesector is die in het verleden een « oversubsidiëring » heeft genoten. Zij 
menen dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever de uitbatingskosten van de 
biogasinstallaties heeft onderschat en dat hij zich, in het kader van de door hem nagestreefde rechtszekerheid, 
volledig heeft beperkt tot de « investeringszekerheid ». 
 
 A.30.4.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de beperking van de toekenning van 
groenestroomcertificaten niet alleen is verantwoord voor de installaties in de sector van de wind- en zonne-
energie, maar ook voor de biogasinstallaties, vermits de decreetgever de kostenefficiëntie van de steunregeling 
heeft willen verhogen. Zij meent bovendien dat het niet juist is dat bij de berekening van de onrendabele top op 
geen enkele wijze rekening zou kunnen worden gehouden met parameters inzake de uitbating en het onderhoud 
van de installaties, vermits uit artikel 7.1.4/1, § 4, van het Energiedecreet blijkt dat rekening moet worden 
gehouden met de brandstofkosten en de elektriciteitsprijs. Het feit dat de onderhoudskosten in die bepaling niet 
uitdrukkelijk zijn vermeld, betekent volgens haar niet dat de Vlaamse Regering geen rekening ermee zou kunnen 
houden indien zou blijken dat die parameter pertinent is voor de berekening van de onrendabele top voor 
specifieke installaties. Meer in het algemeen wijst zij erop dat de berekening van de onrendabele top precies een 
« regeling op maat » beoogt voor de verschillende categorieën van installaties. Uit de parlementaire 
voorbereiding leidt zij bovendien af dat de decreetgever wel degelijk rekening heeft gehouden met de specifieke 
moeilijkheden waarmee uitbaters van installaties met hoge exploitatiekosten zouden kunnen worden 
geconfronteerd, en dat de financiële moeilijkheden die de verzoekende partijen aanvoeren ten zeerste dienen te 
worden genuanceerd. 
 
 A.30.5.  De verzoekende partijen antwoorden dat de kosten inzake uitbating en onderhoud ruimer zijn dan 
de brandstof- en elektriciteitskosten, alsook dat het feit dat de Vlaamse Regering eventueel rekening zou kunnen 
houden met de onderhoudskosten hun geen enkele zekerheid biedt. 
 
 A.31.1.  In het tweede onderdeel van het tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat 
artikel 7.1.4/1, § 4, van het Energiedecreet, door geen melding te maken van de uitbatings- en onderhoudskosten 
als parameters waarmee de Vlaamse Regering rekening dient te houden bij het bepalen van de methodiek voor 
de berekening van de onrendabele top, de installaties waaraan zowel hoge investeringskosten als hoge 
uitbatings- en onderhoudskosten zijn verbonden, zonder redelijke verantwoording op dezelfde wijze behandelt 
als de installaties waaraan weliswaar hoge investeringskosten zijn verbonden, maar geen hoge uitbatings- en 
onderhoudskosten. 
 
 A.31.2.  Volgens de verzoekende partijen heeft de decreetgever de rendabiliteit van installaties willen 
waarborgen en heeft hij « oversubsidiëring » willen voorkomen. Zij wijzen erop dat de rendabiliteitswaarborg is 
uitgewerkt op basis van parameters die door de Vlaamse Regering kunnen worden aangevuld (artikel 7.1.4/1, 
§ 4, van het Energiedecreet, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 6 van het decreet van 13 juli 2012), en dat 
één parameter, die volgens hen cruciaal is, niet in de desbetreffende bepaling is opgenomen, meer bepaald de 
uitbatings- en onderhoudskosten. Zij menen dat het bestreden decreet, doordat het niet in de bedoelde parameter 
voorziet, de rechtszekerheid niet waarborgt en aldus ook het vooropgestelde doel niet bereikt. 
 
 A.31.3.  De Vlaamse Regering meent dat het tweede onderdeel van het middel ongegrond is en voert 
daarbij dezelfde argumenten aan als bij het eerste onderdeel van het middel. 
 
 A.32.1.  In het derde onderdeel van het tweede middel bekritiseren de verzoekende partijen het verschil in 
behandeling dat voor de toekenning van groenestroomcertificaten in het leven wordt geroepen op basis van de 
startdatum van de installatie. Zij bekritiseren meer bepaald het feit dat voor installaties met startdatum vóór 
1 januari 2013 is voorzien in een « gefixeerde steunregeling » gedurende de oorspronkelijke 
minimumsteunperiode zonder een rendabiliteitsgarantie, terwijl voor de installaties met startdatum vanaf 
1 januari 2013, en voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die zich bevinden in een 
verlengingsperiode, is voorzien in een « variabele steunregeling » met een afgetopte rendabiliteitsgarantie. Zij 
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menen dat de startdatum van een installatie geen pertinent criterium is ten aanzien van het doel en de gevolgen 
van de bestreden maatregelen. 
 
 A.32.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet, zoals 
vervangen bij artikel 4 van het bestreden decreet, een onderscheid maakt tussen installaties met startdatum vóór 
en installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, en dat artikel 7.1.6 van het Energiedecreet, zoals gewijzigd 
bij artikel 8 van het bestreden decreet, dat onderscheid eveneens maakt met betrekking tot de regeling van de 
minimumsteun. 
 
 Zij wijzen erop dat voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 is voorzien in verschillende 
soorten minimumsteun (80, 90, 100 of 110 euro per 1 000 kWh), afhankelijk van de aard van de 
biogasinstallatie, evenwel zonder een rendabiliteitsgarantie op basis van een berekening van de onrendabele top. 
 
 Voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 is volgens hen echter voorzien in een minimumsteun 
gedurende de oorspronkelijke steunperiode die kan variëren van 0 euro tot 116,25 euro per 1 000 kWh, waarbij 
de regeling van de verlengingsperiodes volledig wordt overgelaten aan de Vlaamse Regering. Zij stellen daarbij 
vast dat het inmiddels aangenomen uitvoeringsbesluit niet voorziet in de mogelijkheid tot verlenging van de 
steun. Voor installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die zich in hun eerste verlengingsperiode bevinden 
van vijf jaar op basis van niet-afgeschreven investeringen (artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet) 
kan de minimumsteun volgens hen variëren van 0 euro tot 93 euro, terwijl die in de tweede verlengingsperiode 
van vijf jaar op basis van niet-afgeschreven investeringen wordt beperkt door een aftopping tot « Btot » 
(bandingcoëfficiënt). 
 
 Zij menen dat er geen verantwoording is voor het feit dat de bestaande installaties geen recht hebben op een 
rendabiliteitsgarantie. 
 
 A.32.3.  De verzoekende partijen menen eveneens dat het voormelde verschil in behandeling niet 
bestaanbaar is met de vrijheid van handel en nijverheid, gelezen in samenhang met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie. Zij zijn van oordeel dat de Vlaamse energiemarkt door dat verschil in behandeling wordt 
verstoord, omdat zowel de bestaande als de nieuwe installaties opereren op die markt. Zij menen meer in het 
bijzonder dat de vrijheid van handel en nijverheid is geschonden doordat het ontbreken van een 
rendabiliteitsgarantie voor de bestaande installaties onevenredig is ten aanzien van het doel van het 
steunmechanisme, namelijk het verhogen van het aantal producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. 
 
 A.32.4.  De Vlaamse Regering doet gelden dat het verschil in behandeling tussen installaties met startdatum 
vóór en installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 is gebaseerd op een objectief criterium. Zij meent dat dit 
onderscheidingscriterium pertinent is ten aanzien van de doelstelling van de decreetgever om, enerzijds, de steun 
voor nieuwe installaties afhankelijk te maken van wat nodig is om rendabel te zijn en, anderzijds, voor de 
bestaande installaties de rechtszekerheid zoveel mogelijk te vrijwaren, dit aan de hand van een regeling die zo 
dicht mogelijk aansluit bij de regeling die geldt voor de nieuwe installaties. Zij is van oordeel dat het 
verantwoord is dat het bedrag van de steun verschilt, vermits de bestaande installaties in het verleden al steun 
hebben ontvangen en deels of geheel, naar gelang van het geval, zijn afgeschreven. De Vlaamse Regering meent 
bovendien dat de argumentatie van de verzoekende partijen bij het derde onderdeel van het tweede middel 
weinig coherent is met hun argumentatie bij het eerste middel : terwijl zij zich in het eerste middel erover 
beklagen dat het bestaande systeem wordt vervangen door een systeem gebaseerd op het waarborgen van de 
rendabiliteit, beklagen zij zich in het derde onderdeel van het tweede middel erover dat er in geen 
rendabiliteitsgarantie wordt voorzien voor de bestaande installaties. Bovendien meent zij dat de verzoekende 
partijen op geen enkele wijze aantonen dat het ene systeem meer of minder voordelig zou zijn dan het andere. 
 
 A.32.5.  Wat de vrijheid van handel en nijverheid betreft, ziet de Vlaamse Regering niet in hoe die vrijheid 
in het gedrang zou kunnen komen door het feit dat een overheid geen rendabiliteitsgarantie biedt aan een 
onderneming. Zij meent bovendien dat de verzoekende partijen op geen enkele wijze aantonen dat het 
bekritiseerde verschil in behandeling op het vlak van de rendabiliteitsgarantie een schending van die vrijheid zou 
inhouden. Zij meent dat uit het verzoekschrift van de verzoekende partijen precies blijkt dat zij zelf niet goed 
weten welk systeem hun nu eigenlijk het meeste voordeel kan verschaffen. 
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 A.33.1.  In het vierde onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat voor 
installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die zich bevinden in de eerste en tweede verlengingsperiode en 
die een maximale steun kunnen genieten, is voorzien in een bandingfactor 1, terwijl voor installaties met 
startdatum vanaf 1 januari 2013 die gedurende de oorspronkelijke steunperiode een maximale steun kunnen 
genieten, is voorzien in een bandingfactor 1,25. 
 
 A.33.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 7.1.4/1 van het Energiedecreet, zoals ingevoegd 
bij artikel 6 van het bestreden decreet, voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 voorziet in een 
steunmechanisme op basis van een berekening van de onrendabele top gedurende de oorspronkelijke 
steunverleningsperiode met een maximale bandingfactor van 1,25, en dat dit met zich meebrengt dat voor zulke 
installaties maximaal 116,25 euro per 1 000 kWh steun wordt toegekend, ongeacht de onrendabele top. Zij 
menen dat daardoor de rendabiliteit van die installaties niet is gewaarborgd. 
 
 Voor installaties met startdatum vóór 1 januari 2003 die zich bevinden in de eerste verlengingsperiode op 
basis van niet-afgeschreven investeringen, voorziet artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet volgens hen 
eveneens in een beperking, zij het dat de bandingfactor in dat geval maximaal 1 is. Zij wijzen erop dat voor de 
tweede verlengingsperiode eveneens is voorzien in een aftopping omdat is bepaald dat de bandingfactor nooit 
hoger mag zijn dan « Btot » (bandingcoëfficiënt). Ook voor die installaties is de rendabiliteit aldus volgens hen 
niet gewaarborgd. Zij wijzen erop dat wanneer de bandingfactor gelijk is aan 1 er maximaal wordt voorzien in 
een steun van 93 euro per groenestroomcertificaat. 
 
 A.33.3.  De verzoekende partijen menen dat er geen enkele verantwoording is voor het feit dat de 
bandingfactor in het ene geval 1,25 is, en in het andere geval 1. 
 
 A.33.4.  De Vlaamse Regering meent dat de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 en de 
installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 niet vergelijkbaar zijn en dat de bandingfactor om die reden kan 
verschillen. Bovendien meent zij dat het verschil wordt verantwoord doordat de installaties met startdatum vóór 
1 januari 2013 de facto minder steun nodig hebben dan de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, 
omdat de investering in die installaties grotendeels al is terugverdiend, vermits zij reeds minstens tien jaar de 
reguliere steun hebben kunnen genieten. Zij beklemtoont nog dat de bandingfactor van 1,25 een 
maximumwaarde is en dat op dit ogenblik in alle gevallen een bandingfactor van 1 geldt, en dit met het oog op 
het oplossen van het probleem van het certificatenoverschot op de markt. 
 
 A.34.1.  In het vijfde onderdeel van het tweede middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat voor 
de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 waarvoor, gedurende de reguliere steunperiode dan wel 
gedurende de verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen, een extra investering wordt gedaan 
die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet, de extra investering kan 
worden meegenomen in de berekening van de onrendabele top, waardoor voor die installaties gedurende een 
extra termijn van vijf jaar groenestroomcertificaten kunnen worden verkregen, terwijl dat niet het geval is voor 
installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 waarvoor eenzelfde investering wordt gedaan, zij het buiten de 
voormelde periodes of wanneer de installatie na 31 december 2012 in gebruik wordt genomen. 
 
 A.34.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat extra investeringen in installaties die « in gebruik 
genomen worden » voor 1 januari 2013 enkel nog recht geven op aanvullende groenestroomcertificaten wanneer 
de bijkomende investering minstens 20 pct. van de oorspronkelijke investering bedraagt, minimaal 100 000 euro 
bedraagt en uitsluitend slaat op essentiële componenten met het oog op groenestroomproductie. Bovendien dient 
de extra investering te zijn uitgevoerd tijdens de reguliere steunperiode, dan wel tijdens de bijkomende 
steunperiode verkregen op basis van niet-gepresteerde vollasturen en mag de investering nog niet zijn 
afgeschreven. Zij wijzen daarbij erop dat de datum van « ingebruikname » van een installatie een fysieke 
gebeurtenis is, terwijl de « startdatum » een dossiermatig begrip is, waardoor er installaties kunnen zijn die een 
startdatum hebben vóór 1 januari 2013, maar die in werkelijkheid pas na die datum in gebruik zullen worden 
genomen. Die groep van « latere starters » kunnen hun latere investeringen volgens hen dus nooit in aanmerking 
laten komen. 
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 A.34.3.  De verzoekende partijen menen dat uit de parlementaire voorbereiding geen enkele 
verantwoording kan worden afgeleid voor het bekritiseerde verschil in behandeling. Zij zijn van oordeel dat dat 
verschil in behandeling niet alleen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, maar ook met 
de vrijheid van handel en nijverheid. 
 
 A.34.4.  De Vlaamse Regering meent dat het bekritiseerde verschil in behandeling steunt op een objectief 
criterium en verantwoord is in het licht van de doelstelling om de steun te beperken in de tijd teneinde 
overmatige subsidiëring te voorkomen. Zij is eveneens van oordeel dat de verzoekende partijen uit het oog 
verliezen dat de eerste verlengingsperiode (op basis van niet-gepresteerde vollasturen) werd voorzien om de 
rendabiliteit van de bestaande installaties te waarborgen en meent dat het niet kennelijk onredelijk is om in die 
periode gedane investeringen te honoreren met een extra verlengingsmogelijkheid. Zij wijst erop dat de 
bestaande installaties die geen verlenging kunnen krijgen op basis van niet-gepresteerde vollasturen, reeds zijn 
afgeschreven, zodat zij de steunregeling niet langer nodig hebben. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij af 
dat het criterium van de « ingebruikname » is ingegeven door de zorg te vermijden dat er na de aankondiging 
van de in het decreet vervatte maatregelen nog vlug allerlei aanpassingen zouden worden doorgevoerd louter en 
alleen met de bedoeling de periode van steunverlening te verlengen. Zij meent dat daaruit blijkt dat er geen 
sprake is van een niet-verantwoord verschil in behandeling. 
 
 A.35.1.  In het zesde onderdeel van het tweede middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat de 
installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die een capaciteitsuitbreiding wensen te doen, niet het voordeel 
kunnen genieten van minimumsteun, noch van groenestroomcertificaten tenzij is voldaan aan de voorwaarden 
die artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet bepaalt met betrekking tot extra investeringen, terwijl installaties 
met startdatum vanaf 1 januari 2013 die eenzelfde capaciteitsuitbreiding doen, wel minimumsteun kunnen 
genieten. 
 
 A.35.2.  De verzoekende partijen voeren bij het zesde onderdeel gelijksoortige argumenten aan als bij het 
vijfde onderdeel van het tweede middel en menen dat uit de parlementaire voorbereiding geen enkele 
verantwoording kan worden afgeleid voor het bekritiseerde verschil in behandeling. Zij zijn van oordeel dat dit 
verschil in behandeling niet alleen in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, maar ook met 
de vrijheid van handel en nijverheid. 
 
 A.35.3.  De Vlaamse Regering doet nogmaals gelden dat de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 
en de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 niet vergelijkbaar zijn en dat het gelijkheidsbeginsel zich 
niet ertegen verzet dat voor beide installaties wordt voorzien in verschillende steunregelingen. Zij herhaalt dat 
het verschil wordt gerechtvaardigd door, enerzijds, de behoefte aan rechtszekerheid voor de bestaande 
installaties en, anderzijds, de nood aan rendabiliteitsgerichte steun voor wat betreft de nieuwe installaties. 
 
 A.36.1.  In het zevende onderdeel van het tweede middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat 
extra investeringen van minimum 100 000 euro voor essentiële componenten van installaties met startdatum 
vóór 1 januari 2013, die evenwel geen 20 pct. uitmaken van de oorspronkelijke investering, niet in rekening 
worden gebracht in het kader van de verlenging van de reguliere steunperiode. 
 
 A.36.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 
voorziet in een verlenging van de steunperiode op basis van extra investeringen, zij het dat daarvoor is vereist dat 
die investeringen minstens 20 pct. van de oorspronkelijke investering uitmaken. Uit de parlementaire 
voorbereiding leiden zij af dat de decreetgever daarmee de administratieve lasten heeft willen beperken, meer 
bepaald door investeringen met een beperkte omvang niet in aanmerking te laten komen voor een aanvraag tot 
verlenging. Zij wijzen evenwel erop dat een gemiddelde investering in een biogasinstallatie varieert van 
5 miljoen tot 15 miljoen euro en dat extra investeringen dus enkel in aanmerking komen voor een verlenging van 
de steunperiode indien zij schommelen tussen gemiddeld 1 miljoen tot 3 miljoen euro, waardoor een extra 
investering van bijvoorbeeld 900 000 euro niet in rekening wordt gebracht. Zij menen dat, gelet op het doel om 
via de verlengingsperiodes de rendabiliteit van de installaties te waarborgen, de grens van 20 pct. niet te 
verantwoorden is en dat die grens, gelet op het doel om de administratieve lasten te beperken, niet beantwoordt 
aan de evenredigheidsvereiste. 
 
 A.36.3.  De Vlaamse Regering doet gelden dat het beperken van de administratieve lasten niet de 
hoofddoelstelling is van de bestreden drempel. Die hoofddoelstelling is volgens haar het beperken van de 
maatschappelijke kosten van de steunregeling, teneinde, enerzijds, het maatschappelijke draagvlak voor groene 
energie te vrijwaren en, anderzijds, de energiefactuur voor de gezinnen en de bedrijven onder controle te houden. 
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Ten aanzien van dat doel is het volgens haar perfect legitiem om de steun te beperken door te voorzien in een 
drempel. 
 
 A.37.1.  In het achtste onderdeel van het tweede middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat 
niet is voorzien in een rendabiliteitsgarantie op basis van een berekening van de onrendabele top tijdens de in 
artikel 7.1.1, § 1, derde lid, van het Energiedecreet bedoelde verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde 
vollasturen, terwijl dat wel het geval is tijdens de in artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van datzelfde decreet 
bedoelde verlengingsmogelijkheden op basis van niet-afgeschreven investeringen. 
 
 A.37.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat de verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde 
vollasturen, anders is geregeld dan de verlengingsperiodes op basis van niet-afgeschreven investeringen, en 
menen dat er geen enkele verantwoording bestaat voor dat verschil in behandeling. Uit de parlementaire 
voorbereiding leiden zij af dat het nochtans de bedoeling was om voor beide soorten verlengingen te voorzien in 
een rendabiliteitsgarantie. Zij menen dat aldus het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie alsook de 
vrijheid van handel en nijverheid worden geschonden. 
 
 A.37.3.  De Vlaamse Regering meent dat het achtste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist, 
omdat er wel degelijk steun wordt geboden op grond van de rendabiliteit van de installaties waarvoor een 
verlenging van de steunperiode wordt toegekend op basis van niet-gepresteerde vollasturen. Zij verwijst daarbij 
naar de parlementaire voorbereiding. Bovendien meent zij dat de verzoekende partijen uit het oog verliezen dat 
de verlengingsmogelijkheid op basis van niet-afgeschreven investeringen chronologisch volgt op de 
verlengingsmogelijkheid op basis van niet-gepresteerde vollasturen. Zij meent dat daaruit blijkt dat beide 
situaties niet vergelijkbaar zijn. 
 
 A.38.  Met betrekking tot het tweede middel in de zaak nr. 5561 gedraagt de Ministerraad zich naar de 
wijsheid van het Hof. 
 
 
 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 
 
 A.39.  In uiterst ondergeschikte orde, en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de bestreden 
bepalingen dienen te worden vernietigd, verzoekt de Vlaamse Regering het Hof de gevolgen van de vernietigde 
bepalingen te handhaven. Zij wijst erop dat, indien dat niet zou gebeuren, alle sinds augustus 2012 toegekende 
certificaten opnieuw zouden moeten worden berekend, en het aantal certificaten op de markt zou toenemen, 
waardoor de marktwaarde van de certificaten zou dalen, wat met zich zou meebrengen dat meer een beroep zou 
moeten worden gedaan op de minimumsteunverlening via de netbeheerders, wat dan weer belangrijke gevolgen 
zou hebben op het vlak van de kosten van de netbeheerders en op het vlak van de tarieven voor de consumenten. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 

 

 B.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5558 vordert de vernietiging van artikel 4 van 

het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het 

Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (hierna : 

decreet van 13 juli 2012), dat artikel 7.1.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene 

bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna : Energiedecreet) vervangt. 
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 B.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5561 vorderen de vernietiging van het gehele 

decreet van 13 juli 2012. 

 

 Zij voeren evenwel enkel middelen aan tegen de artikelen 4, 6 en 8 ervan, die 

respectievelijk de artikelen 7.1.1, 7.1.4/1 en 7.1.6 van het Energiedecreet vervangen, invoegen 

of wijzigen. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek derhalve tot die bepalingen. 

 

 

 Ten aanzien van de situering van de bestreden bepalingen 

 

 B.3.  De bestreden bepalingen wijzigen de in het Energiedecreet vervatte regeling 

betreffende de productie van milieuvriendelijke energie. 

 

 B.4.  Het Energiedecreet van 8 mei 2009 bouwt voort op en vervangt onder meer het 

decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, waarin voor het 

Vlaamse Gewest is geopteerd voor een stelsel van groenestroomcertificaten ter bevordering 

van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Een groenestroomcertificaat is een overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een 

producent in een bepaald jaar een bepaalde hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt door 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Het stelsel van de groenestroomcertificaten houdt in grote lijnen het volgende in : 

 

 -  de producenten van « groene stroom », dit is elektriciteit opgewekt door gebruik te 

maken van hernieuwbare energiebronnen, kunnen van de Vlaamse Regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna : VREG) een groenestroomcertificaat verkrijgen wanneer 

zij een bepaalde hoeveelheid groene stroom hebben opgewekt (artikel 7.1.1 van het 

Energiedecreet); 

 



19 

 -  de producenten kunnen hun certificaten aanbieden hetzij op de markt tegen de 

marktprijs, hetzij aan een netbeheerder, die dan ertoe is gehouden het certificaat op te kopen 

tegen een bepaalde minimumwaarde. De minimumwaarde varieert naar gelang van de 

gebruikte energiebron en productietechnologie. De verplichting voor de netbeheerders om de 

certificaten op te kopen tegen een bepaalde minimumwaarde is ingegeven door de zorg om 

voor de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een zekere opbrengst 

te waarborgen. De netbeheerders brengen op regelmatige tijdstippen de verworven certificaten 

op de markt om de kosten ervan te recupereren (artikel 7.1.6 van het Energiedecreet); 

 

 -  de leveranciers van elektriciteit (de zogenaamde « toegangshouders ») moeten elk jaar 

een aantal groenestroomcertificaten bij de VREG inleveren dat overeenstemt met een 

percentage groene stroom in verhouding tot het totaal van de door hen in het voorgaande 

kalenderjaar aan de eindafnemers geleverde elektriciteit (dit is de zogenaamde 

« certificatenverplichting » of « quotumverplichting »). Zij kunnen aan die verplichting 

voldoen door certificaten aan te kopen bij de producenten of bij de netbeheerders 

(artikel 7.1.10 van het Energiedecreet). 

 

 B.5.1.  Behoudens voor wat de productie van zonne-energie betreft, werd er tot vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden bepalingen geen tijdsbeperking gekoppeld aan de 

toekenning van groenestroomcertificaten aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

 

 Uitgaande van de vaststelling dat het stelsel een aantal ongewenste neveneffecten had, 

onder meer omdat het leidde tot een overschot van certificaten op de markt, waardoor het 

investeringsklimaat onzeker werd, de kosten in de nettarieven terechtkwamen, de kosten voor 

de eindgebruikers toenamen en het maatschappelijke draagvlak voor groene energie afnam 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, pp. 2-3), heeft de decreetgever het nodig 

geacht het stelsel bij te sturen. 

 

 Hij heeft ervoor geopteerd de steun aan de producenten van groene energie te beperken in 

de tijd en af te stemmen op wat nodig is om productie-installaties rendabel te maken (ibid., 

p. 2). 
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 Meer in het algemeen heeft de decreetgever zich tot doel gesteld om, enerzijds, de 

kostenefficiëntie van het stelsel te verhogen en, anderzijds, de investeringszekerheid van 

producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te blijven waarborgen, om 

aldus « de Europese doelstellingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie op een 

kostenefficiënte manier te bereiken zonder de Vlaamse economie in het gedrang te brengen » 

(ibid.). 

 

 B.5.2.  Het bestreden artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 vervangt artikel 7.1.1 van 

het Energiedecreet en voert met betrekking tot het toekennen van groenestroomcertificaten 

aan producenten van groene energie een onderscheid in tussen installaties met startdatum vóór 

1 januari 2013 en installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013. 

 

 Voor installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 worden in beginsel enkel 

groenestroomcertificaten toegekend gedurende een periode van tien jaar na de eerste 

ingebruikname. Wanneer zulk een installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun 

bedoeld in artikel 7.1.6 van het Energiedecreet en de periode waarvoor de minimumsteun 

geldt, langer is dan tien jaar, worden groenestroomcertificaten toegekend gedurende de 

periode dat de installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun (artikel 7.1.1, § 1, 

tweede lid). Onder bepaalde voorwaarden kunnen de producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen een verlenging van de steunperiode aanvragen bij het Vlaams 

Energieagentschap (artikel 7.1.1, § 1, derde tot zesde lid). 

 

 Voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 worden groenestroomcertificaten 

enkel toegekend « gedurende de afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de 

onrendabele top voor die hernieuwbare energietechnologie wordt gehanteerd » (artikel 7.1.1, 

§ 2, derde lid). De onrendabele top betreft « het productieafhankelijk gedeelte van de 

inkomsten dat nodig is om de netto contante waarde van een investering op nul te doen 

uitkomen en die berekend wordt aan de hand van een cashflowberekening » (artikel 1.1.3, 

95°). Krachtens artikel 7.1.4/1 van het Energiedecreet worden de onrendabele toppen jaarlijks 

berekend en geactualiseerd voor representatieve projectcategorieën volgens een procedure en 

methode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd. Subsidiëring op basis van de 

onrendabele top houdt in grote lijnen in dat « de hoogte van de steun afhankelijk gemaakt 

wordt van de rendabiliteit van de installaties » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012,  
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nr. 1639/1, p. 3). Krachtens artikel 7.1.1, § 3, van het Energiedecreet kan de Vlaamse 

Regering voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 voorzien in een regeling 

betreffende een mogelijke verlenging van de steunperiode; het decreet voorziet dus niet zelf in 

zulk een verlengingsmogelijkheid. 

 

 B.5.3.  Wat de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 betreft, wordt een 

groenestroomcertificaat toegekend voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie 

wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (artikel 7.1.1, § 1, eerste lid). Voor de 

certificaten toegekend tijdens de verlenging van de reguliere steunperiode, geldt evenwel een 

regeling die vergelijkbaar is met die welke geldt voor de installaties met startdatum vanaf 

1 januari 2013 (artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en artikel 7.1.4/1, § 1, vierde lid). 

 

 Het aantal groenestroomcertificaten dat voor de installaties met startdatum vanaf 

1 januari 2013 voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, wordt toegekend gedurende de afschrijvingsperiode die in de 

berekeningsmethodiek van de onrendabele top wordt gehanteerd, is gelijk aan 1, 

vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor (artikel 7.1.1, § 2, vierde lid). 

De bandingfactor wordt in artikel 1.1.3, 13°/2 van het Energiedecreet gedefinieerd als de 

« onrendabele top gedeeld door de bandingdeler ». De bandingdeler is gelijk aan « 97 euro per 

groenestroomcertificaat voor de berekening van de bandingfactor voor de toekenning van 

groenestroomcertificaten » (artikel 1.1.3, 13°/1). Het begrip bandingfactor wordt in de 

parlementaire voorbereiding verduidelijkt als volgt : 

 

 « Het begrip bandingfactor wordt in de nieuwe steunregeling geïntroduceerd met de 
bedoeling de financiële ondersteuning beter af te stemmen op de steun die nodig is om het 
project voldoende rendabel te maken. 
 
 De invoering van de bandingfactor leidt ertoe dat niet voor iedere 1000 kWh groene 
stroom nog een groenestroomcertificaat zal worden toegekend. Een projecttype dat bij een 
vooropgestelde marktwaarde (bandingdeler) van het groenestroomcertificaat van 97 euro 
maar een onrendabele top heeft van 48,5 euro, zal maar voor iedere productie van 2000 kWh 
een groenestroomcertificaat ontvangen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, 
p. 4). 
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 « Een belangrijke vernieuwing betreft de invoering van het bandingprincipe waarbij de 
steun wordt gedifferentieerd per technologie (en, waar relevant, naar schaalgrootte of 
projecttype) door meer of minder certificaten toe te kennen per geproduceerde MWh groene 
stroom en de steun daardoor beter af te stemmen op de OT-berekening. 
 
 De groenestroomcertificaten worden toegekend door de VREG op basis van een 
bandingfactor die voor een bepaalde representatieve technologie en schaalgrootte wordt 
berekend » (ibid., pp. 7-8). 
 

 « Voor bepaalde technologieën zorgt de opkoopplicht voor de netbeheerders momenteel 
voor zeer hoge kosten. De kosten van de groenestroomcertificaten die niet op de markt 
worden verkocht, maar aan de distributienetbeheerder tegen de minimumvergoeding worden 
aangeboden, worden immers in de nettarieven van de betrokken netbeheerders doorgerekend 
tegen de verplichte prijs minus de marktprijs, aangezien de netbeheerder ze verder op de 
markt verkoopt. […] 
 
 Door het invoeren van banding zal in de toekomst voor nieuwe installaties de druk van 
minimumsteun op de tarieven verdwijnen. Een performant bandingsysteem zal er immers 
voor zorgen dat het niet nodig zal zijn om een beroep te doen op de minimumsteun » (ibid., 
p. 11). 
 

 Krachtens artikel 7.1.4/1, § 1, vijfde lid, van het Energiedecreet worden de 

bandingfactoren door het Vlaams Energieagentschap berekend op basis van de onrendabele 

toppen. Krachtens artikel 7.1.4/1, § 4, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet kan de 

Vlaamse Regering in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 

maximumwaarden opleggen voor de parameters waarmee rekening moet worden gehouden en 

voor de bandingfactor, en kan die bandingfactor in elk geval nooit meer bedragen dan 1,25. 

 

 B.5.4.  De minimumwaarde van de groenestroomcertificaten, die geldt wanneer de 

certificaten worden aangeboden aan de netbeheerder, is geregeld in artikel 7.1.6 van het 

Energiedecreet. Volgens die bepaling is de minimumwaarde afhankelijk van de gebruikte 

hernieuwbare energiebron, de gebruikte productietechnologie en de startdatum en/of de datum 

van ingebruikname van de desbetreffende installatie. De netbeheerders zijn in beginsel ertoe 

gehouden de aangeboden certificaten aan te kopen tegen de minimumwaarde gedurende een 

periode van tien jaar na de inwerkingstelling van een nieuwe productie-installatie. Voor 

bepaalde installaties geldt evenwel een langere periode (artikel 7.1.6, § 1, achtste lid). 
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 Met betrekking tot de minimumsteunregeling vermeldt de parlementaire voorbereiding : 

 

 « In het kader van de rechtszekerheid wordt aan de bestaande minimumsteunregeling, 
zoals opgenomen in artikel 7.1.6 en artikel 7.1.7, van het Energiedecreet voor bestaande 
installaties niet geraakt. Voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt enkel in 
minimumsteun voorzien tijdens de afschrijvingsperiode, en wordt de hoogte van de 
minimumsteun bepaald aan de hand van de bandingfactor. De nieuwe minimumsteun zal 
enkel nog als ‘ vangnet ’ dienen en ligt dan ook onder de verwachte certificaatwaarde 
(bandingdeler). Er wordt per groenestroomcertificaat en per warmte-krachtcertificaat in een 
uniforme minimumsteunhoogte voorzien, aangezien het principe van banding zelf ervoor zal 
zorgen dat de minimumsteun de facto ook per technologie zal variëren » (ibid., pp. 14-15). 
 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.6.1.  Artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 vervangt artikel 7.1.1 van het 

Energiedecreet door wat volgt : 

 

 « § 1.  Wat betreft installaties met startdatum voor 1 januari 2013 en gelegen in het 
Vlaamse Gewest, kent de VREG een groenestroomcertificaat toe aan de eigenaar van de 
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd 
aangewezen, voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie wordt opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen. 
 
 Een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel 
groenestroomcertificaten gedurende de periode van tien jaar. Indien de installatie in 
aanmerking komt voor de minimumsteun, vermeld in artikel 7.1.6, en die periode langer is 
dan tien jaar, krijgt de installatie groenestroomcertificaten gedurende de periode dat de 
installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun. 
 
 In afwijking van het tweede lid kan de eigenaar van een productie-installatie of de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, aan het Vlaams 
Energieagentschap een verlenging van de steunperiode, vermeld in het tweede lid, aanvragen 
voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen dat 
overeenkomt met het aantal groenestroomcertificaten, toe te kennen volgens het aantal 
vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel 
geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd, voor 
zover : 
 
 1°  de installatie werd geïnstalleerd en uitgebaat volgens de regels van de kunst; 
 
 2°  de opwekking van groene stroom niet gebeurt op basis van zonne-energie; 
 
 3°  het aantal al ontvangen groenestroomcertificaten minstens 5 % ligt onder het aantal 
groenestroomcertificaten dat overeenkomt met het aantal vollasturen dat voor de betreffende 
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projectcategorie en overeenstemmend met het initieel geïnstalleerde nominaal vermogen uit 
hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd. 
 
 In afwijking van het tweede en derde lid, krijgt een productie-installatie met startdatum 
voor 1 januari 2013 aanvullend een aantal groenestroomcertificaten gedurende de periode van 
vijf jaar na het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, op basis van 
een bandingfactor die berekend is voor het deel van de oorspronkelijke investering of van 
eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het moment van het verstrijken van de 
periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is afgeschreven. De extra investeringen 
hebben betrekking op installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 en 
waarbij de extra investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en 
derde lid, is verstreken. De waarde van de extra, nog niet volledig afgeschreven investeringen 
wordt enkel in rekening gebracht indien die minstens : 
 
 a)  20 % van de oorspronkelijke investering; en 
 
 b)  100.000 euro bedraagt; en 
 
 c)  uitsluitend essentiële componenten betreft met het oog op groenestroomproductie. 
 
 Het aantal groenestroomcertificaten dat gedurende de periode, vermeld in het vierde lid, 
voor elke 1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in 
installaties met startdatum voor 1 januari 2013 wordt toegekend, is gelijk aan 1, 
vermenigvuldigd met de voor die installatie van toepassing zijnde bandingfactor. De 
bandingfactor is in dit geval maximaal gelijk aan 1. De periode, vermeld in het vierde lid, kan 
eenmalig met vijf jaar worden verlengd voor zover nog altijd aan de voorwaarden, vermeld in 
het vierde lid wordt voldaan. Voor die nieuwe periode wordt een nieuwe bandingfactor 
berekend die maximaal gelijk is aan Btot voor het lopende kalenderjaar zoals bepaald in 
artikel 7.1.10, § 2. 
 
 Het Vlaams Energieagentschap oordeelt of een aanvraag, vermeld in het derde, vierde of 
vijfde lid, van de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen gegrond is. De eigenaar van een 
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd 
aangewezen levert daarvoor de vereiste bewijsstukken aan het Vlaams Energieagentschap. De 
eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe 
door hem werd aangewezen stelt op eenvoudig verzoek alle benodigde aanvullende informatie 
aan het Vlaams Energieagentschap ter beschikking. 
 
 De groenestroomcertificaten voor installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-
energie, met startdatum vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2012, en die tegen de 
minimumsteun zoals bepaald in artikel 7.1.6 zijn ingediend bij de netbeheerder, levert de 
netbeheerder in bij de VREG. De VREG kent in ruil een aantal groenestroomcertificaten toe 
aan de netbeheerder dat gelijk is aan het aantal ingeleverde certificaten, vermenigvuldigd met 
de minimumsteun die van toepassing was en gedeeld door de bandingdeler, vermeld in 
artikel 1.1.3, 13°/1, a). 
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 De groenestroomcertificaten die de netbeheerders inleveren bij de VREG worden niet 
beschouwd als toegekende en aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het bepalen van 
Btot, vermeld in artikel 7.1.10. 
 
 De groenestroomcertificaten die de netbeheerders ontvangen van de VREG, worden voor 
het bepalen van Btot, vermeld in artikel 7.1.10, voor 75 % beschouwd als toegekende en 
aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het kalenderjaar waarin de netbeheerder ze 
verkoopt. 
 
 § 2.  Wat installaties betreft die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen 
met startdatum vanaf 1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent de VREG 
groenestroomcertificaten toe aan de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen. 
 
 In afwijking van het eerste lid kent de VREG geen groenestroomcertificaten toe voor de 
opwekking van elektriciteit uit zonne-energie op het dak van kantoor-, school- en 
woongebouwen wanneer voor het gebouw vanaf 1 januari 2014 een melding gedaan wordt of 
de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt aangevraagd en voor de in die melding of 
vergunning vervatte werken de EPB-eisen bij nieuwbouw van toepassing zijn. 
 
 Een installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten 
gedurende de afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 
voor die hernieuwbare energietechnologie wordt gehanteerd. 
 
 Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend voor elke 1 000 kWh 
elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in installaties met 
startdatum vanaf 1 januari 2013, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing 
zijnde bandingfactor. 
 
 § 3.  De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 2, derde lid, bepalen dat de VREG aan 
installaties waaraan groenestroomcertificaten werden toegekend, na afloop van de periode 
waarin de installatie voor steun in aanmerking komt op grond van § 2, derde lid, extra 
groenestroomcertificaten toekent. 
 
 De Vlaamse Regering legt de periode en de voorwaarden vast voor de toekenning van die 
extra certificaten, inclusief de manier waarop de bandingfactoren voor die extra steunperiode 
worden berekend. 
 
 Het aantal extra groenestroomcertificaten dat kan worden toegekend voor elke 
1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in een 
dergelijke installatie, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde 
bandingfactor. De bandingfactor is maximaal gelijk aan Btot ». 
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 B.6.2.  Artikel 6 van het decreet van 13 juli 2012 voegt in hoofdstuk 1 van titel VII van 

het Energiedecreet een afdeling I/1 in, bestaande uit artikel 7.1.4/1, dat bepaalt : 

 

 « Afdeling I/1.  Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren 
 
 Art. 7.1.4/1. § 1.  Het Vlaams Energieagentschap berekent en actualiseert jaarlijks de 
onrendabele toppen volgens een procedure en methode die door de Vlaamse Regering wordt 
vastgelegd, als vermeld in § 3. 
 
 De onrendabele toppen worden berekend voor representatieve projectcategorieën. De 
Vlaamse Regering legt deze representatieve projectcategorieën vast. De Vlaamse Regering 
kan ook projectcategorieën vastleggen waarvoor per project een specifieke onrendabele top 
wordt bepaald. 
 
 De onrendabele toppen worden berekend voor nieuwe projecten die certificaten kunnen 
ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 2, of artikel 7.1.2, § 2, volgens een methodiek die de 
Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld in § 4. Die berekening wordt uitgevoerd voor 
projecten met startdatum tijdens de volgende drie kalenderjaren. 
 
 De onrendabele toppen worden ook berekend voor lopende projecten voor de periode dat 
ze certificaten kunnen ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 2 of 
§ 3 of artikel 7.1.2, § 2 of § 3, volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als 
vermeld in § 4. 
 
 Op basis van de onrendabele toppen berekent het Vlaams Energieagentschap telkens ook 
de overeenstemmende bandingfactoren. 
 
 De bandingfactoren die van toepassing zijn worden zowel voor nieuwe als voor lopende 
projecten aangepast als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2 % afwijkt van de 
bandingfactor die van toepassing is. 
 
 De geactualiseerde bandingsfactoren voor lopende projecten zijn één maand na de 
actualisering van toepassing. 
 
 Het Vlaams Energieagentschap deelt jaarlijks voor 30 juni het rapport met de berekening 
van de onrendabele toppen en overeenstemmende bandingfactoren mee aan de Vlaamse 
Regering en aan de minister. 
 
 De Vlaamse Regering legt de procedure vast voor aanpassing van de nieuwe banding 
factoren op basis van het rapport, meegedeeld aan de Vlaamse Regering en de minister. 
 
 Voor relevante technologieën en projecten die buiten de vastgestelde representatieve 
projectcategorieën vallen, legt het Vlaams Energieagentschap ook een voorstel voor op basis 
van een berekening van de onrendabele top en de bandingfactor. Daarbij legt het Vlaams 
Energieagentschap op basis van het verwachte aantal toe te kennen certificaten een analyse 
voor van de verwachte impact op de certificatenmarkt en de certificatenverplichting. 
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 § 2.  In afwijking van § 1, worden voor de toepassing van zonne-energie de onrendabele 
top en de overeenstemmende bandingfactor tweemaal per jaar geactualiseerd. Het Vlaams 
Energieagentschap bezorgt jaarlijks voor 30 juni en voor 31 december aan de Vlaamse 
Regering en aan de minister een rapport met de berekende onrendabele toppen en de nieuwe 
bandingfactoren die van toepassing zijn. Voor het overige is § 1 van overeenkomstige 
toepassing. 
 
 § 3.  Voor het Vlaams Energieagentschap een rapport aan de Vlaamse Regering en aan de 
minister bezorgt, organiseert het een stakeholderoverleg. De Vlaamse Regering kan de nadere 
regels bepalen voor het voorwerp en de methode van dit stakeholderoverleg, en voor de 
deelnemers eraan. 
 
 § 4.  De Vlaamse Regering bepaalt de methodiek voor de berekening van de onrendabele 
top en houdt daarbij minstens rekening met de volgende parameters : 
 
 1°  de geraamde investeringskosten in het geval van nieuwe projecten, de 
investeringskosten gebruikt bij de bepaling van de oorspronkelijke onrendabele top voor 
lopende projecten tijdens de afschrijvingsperiode, en de vervangingsinvesteringskosten voor 
lopende projecten na de afschrijvingsperiode; 
 
 2°  de afschrijvingsperiode; 
 
 3°  de brandstofkosten; 
 
 4°  de elektriciteitsprijs. 
 
 In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt voor installaties voor de productie van groene 
stroom met startdatum voor 1 januari 2013 ook rekening gehouden met het nog niet 
afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke investeringskosten of van latere extra 
investeringen, voor zover die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, 
vierde lid. 
 
 Voor lopende projecten voor de productie van groene stroom of voor warmte-
krachtkoppeling wordt de onrendabele top tijdens de afschrijvingsperiode bedoeld in 
artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, niet geactualiseerd wanneer in de 
methodiek voor een projectcategorie brandstofkosten, vermeld in het eerste lid, 3°, van 
toepassing zijn. Voor alle andere lopende projecten voor de productie van groene stroom of 
voor warmte-krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van 
de elektriciteitsprijs. 
 
 De Vlaamse Regering kan in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele 
top maximumwaarden opleggen voor de parameters, vermeld in het eerste lid, of voor de 
bandingfactor. 
 
 De bandingfactor bedraagt in elk geval nooit meer dan 1,25 ». 
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 B.6.3.  Artikel 8 van het decreet van 13 juli 2012 brengt de volgende wijzigingen aan in 

artikel 7.1.6 van het Energiedecreet : 

 

 « 1°  in paragraaf 1, vijfde lid, worden tussen de woorden ‘ voor installaties in gebruik 
genomen vanaf 1 januari 2010 ’ en de woorden ‘ bedraagt de minimumsteun ’ de woorden 
‘ en met startdatum voor 1 januari 2013 ’ ingevoegd; 
 
 2°  in paragraaf 1, vijfde lid, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 5°  voor zonne-energie bedraagt de minimumsteun per overgedragen certificaat : 
 
 a)  voor installaties in gebruik genomen in het jaar 2010 : 350 euro; 
 
 b)  voor installaties met een piekvermogen van maximaal 250 kW : 
 
 1)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 : 
330 euro; 
 
 2)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011 : 
300 euro; 
 
 3)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december 
2011 : 270 euro; 
 
 4)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 : 
250 euro; 
 
 5)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 april 2012 tot en met 30 juni 2012 : 
230 euro; 
 
 6)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 juli 2012 : 
210 euro; 
 
 7)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 31 december 
2012 : 90 euro; 
 
 c)  voor installaties met een piekvermogen van meer dan 250 kW : 
 
 1)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 : 
330 euro; 
 
 2)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011 : 
240 euro; 
 
 3)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december 
2011 : 150 euro; 
 
 4)  voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 
2012 : 90 euro. ’; 
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 3°  in paragraaf 1 wordt tussen het vijfde en zesde lid een lid ingevoegd, dat luidt als 
volgt : 
 
 ‘ Aan installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt een minimumsteun gegeven 
van 93 euro per overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van 
artikel 7.1.1, § 2. De minimumsteun geldt ook voor installaties met startdatum voor 1 januari 
2013 die groenestroomcertificaten ontvangen overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde en 
vijfde lid, en die reeds minimumsteun ontvingen voor installaties met startdatum voor 
1 januari 2013. ’; 
 
 4°  in paragraaf 1 wordt in het zevende lid, thans door punt 3 het achtste lid geworden, de 
laatste en voorlaatste zin vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ In het geval van zonne-energie loopt de verplichting voor installaties die in dienst zijn 
genomen vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2012 over een periode van twintig jaar. Voor 
zonne-energie-installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 augustus 2012 loopt de 
verplichting over een periode van tien jaar. ’; 
 
 5°  in paragraaf 1 wordt het achtste lid, thans door punt 3° het negende lid geworden, 
vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ In afwijking van voorgaand lid, kunnen nieuwe productie-installaties die over een 
stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten beschikken, in aanmerking 
komen voor de minimumsteun die geldt op het moment dat de laatste van die vergunningen 
werd verkregen, op voorwaarde dat na het verlenen van die laatste vergunning de installatie in 
gebruik wordt genomen binnen de volgende termijn : 
 
 1°  voor zonne-energie binnen 12 maanden; 
 
 2°  voor alle andere technologieën binnen de 36 maanden. 
 
 De Vlaamse Regering kan voor projectcategorieën waarvoor een specifieke onrendabele 
top wordt bepaald, beslissen om deze termijnen te verlengen. ’; 
 
 6°  in paragraaf 1 wordt een tiende lid toegevoegd, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ De Vlaamse Regering kan verdere definities voor toepassing van deze paragraaf 
vastleggen. ’; 
 
 7°  er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt : 
 
 ‘ § 2/1.  De netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als 
transmissienetbeheerder is aangewezen, kent voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 
2013 en die aangesloten zijn op het transmissienet, een minimumsteun toe van 93 euro per 
overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van artikel 7.1.1, § 2. 
§ 1 en § 2 zijn van overeenkomstige toepassing. ’ ». 
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 B.6.4.  De artikelen 7.1.1 en 7.1.4/1 van het Energiedecreet zijn met ingang van 28 juni 

2013 opnieuw gewijzigd bij de artikelen 3 en 5 van het decreet van 28 juni 2013 houdende 

diverse bepalingen inzake energie. Met ingang van diezelfde datum is bij artikel 6 van 

hetzelfde decreet een nieuw artikel 7.1.6 in het Energiedecreet ingevoegd ter vervanging van 

het bij het arrest nr. 135/2012 van 30 oktober 2012, met handhaving van de gevolgen tot 

uiterlijk 1 juli 2013, gedeeltelijk vernietigde artikel. Die wijzigingen ontnemen de beroepen 

hun voorwerp niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel in de zaak nr. 5558 betreft 

 

 B.7.  Het eerste middel in de zaak nr. 5558 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, dat 

artikel 7.1.1 van het Energiedecreet vervangt. 

 

 Het middel bevat verschillende onderdelen, die alle de regeling voor de installaties met 

startdatum vóór 1 januari 2013 betreffen. 

 

 In een eerste onderdeel van het middel bekritiseert de verzoekende partij het in 

artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet gebruikte criterium van de 

afschrijvingstermijn van de installatie. 

 

 In een tweede onderdeel van het middel bekritiseert zij het in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, 

van het Energiedecreet gebruikte criterium van de datum waarop een extra investering werd 

uitgevoerd. Dat onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 heeft een gelijksoortige 

draagwijdte als het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561, zodat beide 

onderdelen samen kunnen worden onderzocht. 

 

 In het derde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 bekritiseert de 

verzoekende partij het feit dat installaties die langer dan tien jaar vóór de inwerkingtreding 

van het bestreden decreet in gebruik waren genomen meer steun ontvangen dan installaties 

met startdatum vóór 1 januari 2013 die een meer recent karakter hebben. 
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 B.8.1.  In zoverre de verzoekende partij voor het eerst in haar memorie van antwoord 

aanvoert dat de bestreden bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, doordat de groenestroomcertificaten tijdens de verlengingsperiode op basis van het 

niet-afgeschreven gedeelte van een installatie (artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid) worden 

toegekend op grond van een berekening van de onrendabele top, waarbij eveneens een 

minimumwaarde voor die certificaten is bepaald, terwijl dat niet het geval zou zijn voor de 

certificaten toegekend tijdens de verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde 

vollasturen (artikel 7.1.1, § 1, derde lid), voert zij een nieuw middel aan, dat om die reden 

onontvankelijk is. 

 

 B.8.2.  In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering beweert, blijkt voldoende uit het 

verzoekschrift dat het eerste middel in de zaak nr. 5558 de regeling betreft die geldt voor de 

installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, en kan de verduidelijking op dat vlak in de 

memorie van antwoord van de verzoekende partij niet worden gekwalificeerd als een in die 

memorie aangevoerd nieuw middel. 

 

 B.9.  De regeling voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 is vervat in het 

in B.6.1 aangehaalde artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet. 

 

 B.10.1.  De parlementaire voorbereiding van het decreet van 13 juli 2012 doet ervan 

blijken dat de decreetgever « de steunefficiëntie [heeft willen] verhogen door de periode van 

de certificatensteun te beperken zonder, in het kader van de rechtszekerheid, de decretaal 

aangegane engagementen aan te tasten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, 

p. 6). Om die reden heeft hij voorzien in een afzonderlijke regeling voor de installaties met 

startdatum vanaf 1 januari 2013 en de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013. 

 

 Voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 voorziet artikel 7.1.1, § 2, van 

het Energiedecreet in een regeling die moet toelaten dat « de hoogte van de steun afhankelijk 

gemaakt wordt van de rendabiliteit van de installaties » (ibid., p. 3), waardoor niet langer 

noodzakelijkerwijze « voor iedere 1000 kWh groene stroom nog een groenestroomcertificaat 

zal worden toegekend » (ibid., p. 4). 
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 Voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 heeft de decreetgever « de 

aangegane engagementen » zoveel mogelijk willen eerbiedigen, onder meer door te bepalen 

dat een groenestroomcertificaat wordt toegekend voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de 

installatie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (artikel 7.1.1, § 1, eerste lid, van 

het Energiedecreet). Niettemin werden de bestaande engagementen « afgestemd […] op de 

systematiek van de nieuwe regels » (advies RvSt van 18 juni 2012, Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1639/2, p. 11). Ook voor installaties met startdatum vóór 1 januari 

2013 werd voorzien in een beperking in de tijd van het recht op groenestroomcertificaten, 

zonder evenwel te raken aan de vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet 

toegekende certificaten. 

 

 B.10.2.  Zoals in herinnering is gebracht in B.5.2, ontvangt een productie-installatie met 

startdatum vóór 1 januari 2013 in beginsel groenestroomcertificaten gedurende een periode 

van tien jaar, behoudens indien de installatie in aanmerking komt voor minimumsteun en de 

periode van minimumsteun langer is dan tien jaar, in welk geval de installatie 

groenestroomcertificaten ontvangt gedurende de periode dat de installatie in aanmerking komt 

voor minimumsteun (hierna : reguliere steunperiode). 

 

 In bepaalde omstandigheden kan de reguliere steunperiode evenwel worden verlengd. 

Zulk een verlenging kan, onder bepaalde voorwaarden, worden toegekend : 

 

 -  voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen dat 

overeenkomt met het aantal groenestroomcertificaten, toe te kennen volgens het aantal 

vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel 

geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd 

(artikel 7.1.1, § 1, derde lid, van het Energiedecreet); 

 

 -  voor een periode van vijf jaar na het verstrijken van de reguliere steunperiode en de 

verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen, en dit op basis van een 

bandingfactor die is berekend voor het deel van de oorspronkelijke investering of van 

eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het moment van het verstrijken van de 

voormelde periodes, nog niet is afgeschreven (artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het 

Energiedecreet). Die verlengingsperiode van vijf jaar kan, in zoverre nog steeds aan de 
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voorwaarden is voldaan, nogmaals worden verlengd met vijf jaar, waarbij een nieuwe 

bandingfactor wordt berekend (artikel 7.1.1, § 1, vijfde lid, van het Energiedecreet). 

 

 Uit het voorgaande blijkt dat de regels die gelden voor de groenestroomcertificaten die 

worden toegekend tijdens de verlengingsperiodes gedeeltelijk zijn afgestemd op de regels die 

gelden voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, in die zin dat de steun wordt 

bepaald aan de hand van een berekening van de onrendabele top en een bandingfactor (zie 

ook artikel 7.1.4/1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet). 

 

 B.10.3.  Bij het - te dezen niet in het geding zijnde - decreet van 28 juni 2013 houdende 

diverse bepalingen inzake energie werd artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 

gewijzigd : de zin « De extra investeringen hebben betrekking op installaties die in gebruik 

genomen worden voor 1 januari 2013 en waarbij de extra investeringen zijn uitgevoerd 

voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is verstreken » wordt vervangen door 

de zinnen « Ook indien er geen oorspronkelijke investering of extra investeringen zijn die nog 

niet zijn afgeschreven, wordt een bandingfactor berekend. Daarbij worden dan geen 

investeringskosten in rekening gebracht. De extra investeringen zijn uitgevoerd en in gebruik 

genomen voor 1 juli 2013 en voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 

verstreken » (artikel 3 van het voormelde decreet van 28 juni 2013). 

 

 De parlementaire voorbereiding doet ervan blijken dat de decreetgever met die wijziging 

de tekst van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet beter heeft willen laten 

aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de decreetgever, zoals die onder meer tot 

uiting kwam in de toelichting bij het voorstel van decreet dat heeft geleid tot het bestreden 

decreet van 13 juli 2012 : 

 

 « De huidige bepalingen in het Energiedecreet voorzien dat bestaande installaties 
(startdatum voor 2013) steun kunnen krijgen gedurende 10 jaar (20 jaar voor GFT-vergisters 
met nacompostering). 
 
 Als overgangsmaatregel werd voorzien dat de initiële steunperiode kan verlengd worden 
indien de vooropgestelde vollasturen niet werden gerealiseerd of rekening houdend met de 
nog niet afgeschreven investeringen uitgevoerd voor 2013. 
 



34 

 Volgens de memorie bij het voorstel van decreet dat leidde tot het decreet van 13 juli 
2012 (Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1639/1, p. 7) komen de bijkomende investeringen in 
bestaande installaties met startdatum voor 1 januari 2013 enkel in aanmerking, voor zover die 
uitgaven betrekking hebben op werkzaamheden die worden gerealiseerd voor 1 januari 2013. 
De tekst van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet is op dit punt minder 
duidelijk. 
 
 Ook indien er geen oorspronkelijke investeringen of extra investeringen zijn die nog niet 
volledig zijn afgeschreven, kan een steunverlenging aangevraagd worden op basis van de 
berekening van een bandingfactor, zoals ook toegelicht in de memorie bij het voorstel van 
decreet dat leidde tot het decreet van 13 juli 2012. Dit kan relevant zijn als de 
exploitatiekosten hoger zijn dan de inkomsten. 
 
 De tekst van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet wordt dan ook aangepast 
zodat hij duidelijker formuleert wat de bedoeling was van de indieners van het voorstel dat 
leidde tot het decreet van 13 juli 2012. 
 
 Teneinde geen afbreuk te doen aan het grondwettelijke principe van de niet-retroactiviteit 
van wetten (een waarborg ter voorkoming van rechtsonzekerheid, zodat de rechtszoekende in 
redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op het tijdstip dat die 
handeling wordt verricht), wordt echter bepaald dat de extra investeringen zijn uitgevoerd en 
in gebruik genomen voor 1 juli 2013 en voordat de periode, vermeld in het tweede en derde 
lid, is verstreken. Op deze manier wordt voorkomen dat retroactief negatieve patrimoniale 
gevolgen voor de investeerders worden gecreëerd die niet verenigbaar zijn met de legitiem 
gewekte verwachtingen en het rechtszekerheidsbeginsel » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2012-2013, nr. 2031/1, p. 11). 
 

 Krachtens artikel 20 van het voormelde decreet van 28 juni 2013 zijn de bepalingen ervan 

in werking getreden op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde 

28 juni 2013. Dit brengt met zich mee dat de desbetreffende bepaling van artikel 7.1.1, § 1, 

vierde lid, van het Energiedecreet, ingevoegd bij het bestreden decreet van 13 juli 2012, haar 

gelding heeft gehad vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 13 juli 2012 tot en met 

27 juni 2013. 

 

 B.11.  In het eerste onderdeel van het middel voert de verzoekende partij aan dat het in 

artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet gebruikte criterium van de 

afschrijvingstermijn van de installatie ertoe leidt dat identieke of vergelijkbare installaties 

verschillend worden behandeld op het vlak van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

verlenging van de steun, naar gelang van de afschrijvingsperiode waartoe in het verleden 

werd beslist. Zij meent daarbij dat er geen verband bestaat tussen de afschrijvingstermijn van 

een installatie en de rendabiliteit van die installatie. 
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 B.12.  In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering beweert, blijkt voldoende uit het 

verzoekschrift welke categorieën met elkaar dienen te worden vergeleken, meer bepaald de 

exploitanten van installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, naar gelang van de 

afschrijvingstermijn waartoe zij hebben beslist voor de desbetreffende installatie. 

 

 B.13.1.  Zoals reeds is vermeld, heeft de decreetgever gestreefd naar een systeem waarbij 

de steun aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt afgestemd 

op wat nodig is om investeringen rendabel te maken. In die zin werd erin voorzien dat de 

reguliere steunperiode onder meer kan worden verlengd wanneer de investering op het 

ogenblik van het verstrijken van die steunperiode - in voorkomend geval verlengd met de 

steunperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen - nog niet is afgeschreven. 

 

 B.13.2.  De afschrijving van een installatie betreft in essentie een spreiding van de 

investeringskosten over de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur van die installatie. 

 

 Ten aanzien van de doelstelling om de aan de exploitanten toe te kennen steun beter af te 

stemmen op wat nodig is om de desbetreffende installatie rendabel te maken, vermocht de 

decreetgever van oordeel te zijn dat installaties die volledig zijn afgeschreven, zich niet in 

dezelfde situatie bevinden als installaties die nog niet zijn afgeschreven, vanwege het gegeven 

dat op een afgeschreven installatie geen investeringskosten meer rusten. 

 

 De omstandigheid dat een afgeschreven installatie niet in alle gevallen 

noodzakelijkerwijze rendabel is, doet geen afbreuk aan die vaststelling, vermits, enerzijds, de 

decreetgever de verscheidenheid van toestanden vermag op te vangen in categorieën die met 

de werkelijkheid slechts op vereenvoudigende en benaderende wijze overeenstemmen en, 

anderzijds, het criterium van de afschrijvingstermijn niet het enige criterium is op grond 

waarvan een verlenging van de steunperiode kan worden verkregen. Bovendien is de 

rendabiliteit van een installatie niet alleen afhankelijk van de toe te kennen steun en de 

gehanteerde afschrijvingstermijn, maar eveneens van het beheer van de installatie door de 

betrokken exploitant. 

 

 Dat het criterium van de afschrijvingstermijn pertinent is ten aanzien van de door de 

decreetgever nagestreefde doelstellingen en niet zonder redelijke verantwoording is, blijkt 

overigens uit een gezamenlijk advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
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(SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) van 16 en 17 november 

2011, waarin werd geoordeeld dat het voorheen bestaande stelsel meer kostte dan nodig was, 

onder meer omdat « de certificatentoekenning doorgaat wanneer installaties afgeschreven 

zijn » (Advies van de SERV en de Minaraad van 16 en 17 november 2011, « Hernieuwbare 

Energie », pp. 68-69). 

 

 B.14.  Het eerste onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 is niet gegrond. 

 

 B.15.  In een tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 bekritiseert de 

verzoekende partij het door artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet in het leven 

geroepen verschil in behandeling steunend op het criterium van de datum waarop een extra 

investering werd uitgevoerd. Zoals reeds vermeld, heeft dat onderdeel een gelijksoortige 

draagwijdte als het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561, zodat beide 

onderdelen samen kunnen worden onderzocht. 

 

 B.16.  Krachtens artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet krijgt een productie-

installatie met startdatum vóór 1 januari 2013 aanvullend een aantal groenestroomcertificaten 

gedurende de periode van vijf jaar na het verstrijken van de periode vermeld in het tweede en 

derde lid (dit zijn de reguliere steunperiode en de verlengingsperiode op basis van niet-

gepresteerde vollasturen), op basis van een bandingfactor die is berekend voor het deel van de 

oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het 

moment van het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is 

afgeschreven. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen moeten de extra investeringen 

betrekking hebben op « installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 » en 

moeten die investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, 

tweede en derde lid, is verstreken. De kritiek van de verzoekende partijen betreft die 

voorwaarden. 

 

 B.17.  De voorwaarde betreffende het tijdstip waarop een extra investering wordt 

uitgevoerd, roept een verschil in behandeling in het leven tussen exploitanten die extra 

investeringen uitvoeren, naargelang dat gebeurt binnen de reguliere steunperiode (in beginsel  
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tien jaar na de eerste ingebruikname van de installatie), in voorkomend geval verlengd op 

basis van niet-gepresteerde vollasturen, dan wel buiten die periodes. 

 

 B.18.1.  In zijn advies van 20 juni 2012 betreffende het voorstel van decreet dat heeft 

geleid tot het bestreden decreet heeft de VREG met betrekking tot de in artikel 7.1.1, § 1, 

vierde lid, van het Energiedecreet vervatte maatregel geoordeeld als volgt : 

 

 « De vierde paragraaf van het nieuwe artikel 7.1.1., § 1, van het Energiedecreet zou 
helderder geformuleerd moeten worden. 
 
 De mogelijkheid om de steunperiode te verlengen met vijf jaar voor zover de 
oorspronkelijke en/of de bijkomende investeringen in de installatie nog niet zijn afgeschreven 
is allicht bedoeld om investeerders die in een recent verleden nog investeerden toch een 
gegarandeerd rendement te geven. Er zijn echter heel wat groenestroomproductie-installaties 
die voor 2002 in gebruik werden genomen, maar waarvoor de voorbije jaren nog belangrijke 
investeringen werden uitgevoerd. 
 
 Vb. een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
werd in dienst genomen in 1980. De toekenning van groenestroomcertificaten aan deze 
installatie wordt stopgezet vanaf de inwerkingtreding van het decreet. Dit gezien productie-
installaties met een startdatum voor 1 januari 2013 enkel groenestroomcertificaten ontvangen 
gedurende een periode van 10 jaar na de eerste ingebruikname, en dit overeenkomstig het 
nieuwe artikel 7.1.1, § 1, tweede lid, van het Energiedecreet. Een eenmalige verlenging van 
5 jaar, zoals bedoeld in art. 7.1.1, § 1, vierde lid, zou ingaan na het verstrijken van de 
oorspronkelijke termijn van 10 jaar (in casu dus 1990). Indien de investering pas gebeurd zou 
zijn in 2008, heeft dit natuurlijk geen zin. Hiermee wordt duidelijk niet de bedoelde 
investeringszekerheid geboden. 
 
 In onderstaand voorstel kan de steunperiode zoals bedoeld in art. 7.1.1, § 1, tweede en 
derde lid, nog steeds verlengd worden met een bijkomende periode van 5 jaar. Als alternatief 
wordt er echter de mogelijkheid geboden om een bijkomende periode van 5 jaar steun te 
bekomen die pas begint te lopen vanaf de datum waarop de bijkomende investering in gebruik 
werd genomen (in bovenstaand voorbeeld 2008). 
 
 Gekoppeld hieraan mag bij de berekening van de bandingfactor natuurlijk enkel het deel 
van de investering meegenomen worden dat op het moment van de beslissing van de VREG 
nog niet is afgeschreven (in bovenstaand voorbeeld zal er dus rekening gehouden worden met 
de reeds ontvangen steun voor die investering gedurende de periode 2008-2012). 
 
 Het is geen optie de datum van de aanvraag bij de VREG te hanteren aangezien de 
aanvraag tot 3 jaar voor de beslissing (nl. 2009) kan liggen zodat de ontvangen steun 
gedurende de periode 2009-2012 niet in rekening zou worden gebracht bij de berekening van 
de bandingfactor » (Advies VREG van 20 juni 2012, Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1639/6, pp. 12-13). 
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 B.18.2.  Het voormelde advies van de VREG bevat eveneens een concreet voorstel van 

amendement, naar luid waarvan de verlengingsperiode « start na het verstrijken van de 

periode, vermeld in het tweede of derde lid, tenzij deze datum in het verleden ligt op het 

moment van deze aanvraag ». In dat laatste geval start de bijkomende periode, volgens het 

voorstel van amendement, « op de datum waarop de bijkomende investeringen in de 

installatie in gebruik werden genomen ». Het voorstel van amendement voorziet daarbij niet 

in de bekritiseerde voorwaarde betreffende het tijdstip waarop de extra investering werd 

uitgevoerd. 

 

 B.18.3.  Het voorstel van amendement van de VREG werd vervolgens overgenomen in 

een in het Vlaams Parlement ingediend amendement (amendement nr. 1, Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1639/3, p. 2), dat evenwel niet werd aangenomen. 

 

 Noch uit de parlementaire voorbereiding - die overigens geen verslag bevat van de 

artikelsgewijze bespreking en stemming in de bevoegde commissie van het Vlaams 

Parlement -, noch uit de memories van de Vlaamse Regering, kan worden afgeleid om welke 

redenen de decreetgever het niet opportuun heeft geacht de suggestie van de VREG te volgen. 

 

 B.19.  Vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet konden de exploitanten van 

installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen niet weten dat het 

ogenblik waarop zij een extra investering uitvoeren, bepalend zou worden in het kader van het 

in aanmerking komen, na de inwerkingtreding van het bestreden decreet, voor een verlenging 

van de steunperiode. De in artikel 7.1.1, § 1, tweede en derde lid, van het Energiedecreet 

bedoelde periodes (de reguliere steunperiode en de verlengingsperiode op basis van niet-

gepresteerde vollasturen) waren overigens nog niet gedefinieerd. 

 

 Ten aanzien van de met de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 

bedoelde verlengingsperiode nagestreefde doelstelling om de rendabiliteit van installaties met 

startdatum vóór 1 januari 2013 te waarborgen, is het criterium van het ogenblik waarop een 

extra investering wordt uitgevoerd niet relevant, zodat het daaruit voortvloeiende verschil in 

behandeling niet redelijk is verantwoord. Ofschoon de doelstelling om de kostenefficiëntie 

van het stelsel van de groenestroomcertificaten te verhogen legitiem is, kan die doelstelling 

niet worden aangewend om, zonder objectieve en redelijke verantwoording, verschillen in 
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behandeling in het leven te roepen tussen exploitanten van installaties met startdatum vóór 

1 januari 2013. 

 

 B.20.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5561 bekritiseren in het vijfde onderdeel 

van hun tweede middel eveneens de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 

vervatte voorwaarde, voor het in rekening brengen van extra investeringen, betreffende de 

ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013. 

 

 B.20.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 13 juli 2012 blijkt dat die 

voorwaarde is ingegeven door de zorg te vermijden « dat er na de aankondiging van de in dit 

decreet vervatte maatregelen nog een rush van aanpassingen wordt gedaan met de bedoeling 

het moment van de eindigheid [van de steunverlening] nog uit te stellen », zonder evenwel 

afbreuk te doen aan de « aangegane engagementen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 1639/1, p. 7). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van het in B.10.3 gesitueerde - en te dezen niet 

bestreden - decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie blijkt dat de 

in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet vervatte voorwaarde betreffende de 

ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013 berust op een vergissing, reden waarom 

bij dat decreet de bekritiseerde voorwaarde werd vervangen door de voorwaarde dat de extra 

investeringen moeten zijn uitgevoerd en in gebruik genomen vóór 1 juli 2013. 

 

 B.20.3.  Ofschoon het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

energie in werking is getreden op 28 juni 2013, leidt de bij dat decreet doorgevoerde 

wijziging van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, de facto ertoe dat de in het bestreden decreet 

vervatte voorwaarde betreffende de ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013 geen 

normerende draagwijdte meer heeft en dat extra investeringen in rekening worden gebracht 

voor een verlenging van de steunperiode indien zij zijn uitgevoerd en in gebruik genomen 

vóór 1 juli 2013. 

 

 Voor het overige is het ten aanzien van de doelstelling om de kostenefficiëntie van het 

stelsel van de groenestroomcertificaten te verhogen zonder afbreuk te doen aan de 

« aangegane engagementen », niet zonder redelijke verantwoording dat extra investeringen in  
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rekening worden gebracht indien zij zijn uitgevoerd en in gebruik genomen vóór 1 juli 2013, 

terwijl dat niet het geval is voor investeringen die na die datum worden uitgevoerd en in 

gebruik worden genomen, vermits de exploitanten in het laatste geval op de hoogte zijn van 

het feit dat hun extra investeringen niet in rekening worden gebracht voor de verlenging van 

de steun. De decreetgever vermocht daarbij van oordeel te zijn dat dient te worden voorkomen 

dat de exploitanten van installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen na de aankondiging van de nieuwe regeling maatregelen zouden nemen die de 

door de decreetgever nagestreefde doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen. 

 

 B.21.  In het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 voeren de 

verzoekende partijen eveneens een schending van de vrijheid van handel en nijverheid aan. 

 

 Vermits zij niet uiteenzetten in welke zin de bestreden bepaling onbestaanbaar zou zijn 

met die vrijheid, is dat onderdeel op dat vlak evenwel niet ontvankelijk. 

 

 B.22.  Uit het voorgaande volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak 

nr. 5558 en het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 gegrond zijn in 

zoverre zij betrekking hebben op het criterium volgens hetwelk een extra investering slechts 

in rekening wordt gebracht, in het kader van de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het 

Energiedecreet geregelde verlengingsmogelijkheid, indien die investering is uitgevoerd 

voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid van die bepaling, is verstreken. 

 

 De in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede zin, van het Energiedecreet, zoals vervangen 

bij artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, vervatte woorden « en waarbij de extra 

investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 

verstreken » dienen bijgevolg te worden vernietigd. De desbetreffende woorden werden 

weliswaar overgenomen in het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

energie, maar te dezen heeft de saisine van het Hof geen betrekking op dat decreet. 

 

 B.23.  In het derde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 bekritiseert de 

verzoekende partij het feit dat installaties die langer dan tien jaar vóór de inwerkingtreding 

van het bestreden decreet in gebruik waren genomen op het ogenblik van die 

inwerkingtreding meer steun hebben ontvangen dan installaties met startdatum vóór 1 januari 

2013 die een meer recent karakter hebben. 
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 B.24.1.  Het komt de decreetgever toe te beoordelen in hoeverre het noodzakelijk en in 

voorkomend geval ook dringend is om maatregelen te nemen met het oog op het verhogen 

van de kostenefficiëntie van het stelsel van de groenestroomcertificaten. Het is inherent aan 

een nieuwe regeling dat een onderscheid wordt gemaakt tussen personen die zijn betrokken 

bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de vroegere regeling vallen en 

personen die zijn betrokken bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de 

nieuwe regeling vallen. Een dergelijk onderscheid maakt op zich geen schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet uit. Elke wetswijziging zou immers onmogelijk worden 

indien zou worden aangenomen dat een nieuwe bepaling die grondwetsbepalingen zou 

schenden om de enkele reden dat zij de toepassingsvoorwaarden van de vroegere regeling 

wijzigt. 

 

 B.24.2.  De omstandigheid dat een vroegere regeling aan het toekennen van subsidies 

geen tijdsbeperking verbond, verhindert de decreetgever bijgevolg niet om in een nieuwe 

regeling te voorzien in een beperking in de tijd voor de toekenning van die subsidies. Het 

gegeven dat installaties die langer dan tien jaar vóór de inwerkingtreding van het bestreden 

decreet in gebruik waren genomen, op het ogenblik van die inwerkingtreding meer steun 

hebben ontvangen dan installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die een meer recent 

karakter hebben, vormt een inherent gevolg van de keuze van de decreetgever om de 

toekenning van groenestroomcertificaten te beperken in de tijd, zonder evenwel afbreuk te 

doen aan de certificaten die vóór de inwerkingtreding van het decreet waren toegekend. 

 

 B.25.  Het derde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5558 betreft 

 

 B.26.  Het tweede middel in de zaak nr. 5558 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van 

rechtszekerheid, vertrouwen en de niet-retroactiviteit van de wetten, door artikel 4 van het 

decreet van 13 juli 2012. 
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 De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepaling, door te voorzien in een 

beperking in de tijd van het recht op groenestroomcertificaten voor installaties met startdatum 

vóór 1 januari 2013, in het verleden ontstane situaties en investeringen regelt en aldus de 

beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en de niet-retroactiviteit van de wetten schendt. 

Bovendien meent zij dat de bestreden bepaling retroactief juridische gevolgen verbindt aan 

beslissingen die ondernemingen hebben genomen vóór de inwerkingtreding van het decreet, 

meer bepaald de beslissingen betreffende de afschrijvingstermijn van hun installaties en 

betreffende het uitvoeren van extra investeringen. 

 

 B.27.  In zoverre het middel betrekking heeft op de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede 

zin, van het Energiedecreet vervatte voorwaarde volgens welke extra investeringen slechts in 

rekening worden gebracht in het kader van de erin bedoelde verlenging van de steunperiode 

indien zij zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid van 

artikel 7.1.1, § 1, is verstreken, dient het niet te worden onderzocht, vermits het niet kan 

leiden tot een ruimere vernietiging dan die waartoe werd besloten in B.22. 

 

 B.28.1.  Het decreet van 13 juli 2012 bevat geen bepalingen betreffende de 

inwerkingtreding van het bestreden artikel 4, zodat dat artikel in werking is getreden de tiende 

dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2012. 

 

 B.28.2.  Overeenkomstig de algemene principes die de werking van rechtsnormen in de 

tijd beheersen, is de bestreden bepaling van onmiddellijke toepassing en heeft zij geen 

terugwerkende kracht. De onmiddellijke werking van een norm houdt in dat de norm van 

toepassing is, niet alleen op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar eveneens 

op de gevolgen van de onder de vroegere regeling ontstane toestanden die zich voordoen of 

die voortduren onder vigeur van de nieuwe regeling, voor zover die toepassing geen afbreuk 

doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (zie onder meer Cass., 3 oktober 1994, Arr. 

Cass., 1994, nr. 413, en Cass., 9 januari 1995, Arr. Cass., 1995, nr. 14). 

 

 B.28.3.  De omstandigheid dat de bestreden bepaling gevolgen verbindt aan beslissingen 

die door de exploitanten van installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet waren genomen met 

betrekking tot de afschrijvingstermijn van hun installaties, verleent die bepaling op zich geen 

terugwerkende kracht. Uit het onderzoek van het eerste middel in de zaak nr. 5558 is 
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overigens reeds gebleken dat het criterium van de afschrijvingstermijn van een installatie 

pertinent is ten aanzien van de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.28.4.  De bestreden bepaling doet geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde 

rechten, vermits zij de groenestroomcertificaten die vóór de inwerkingtreding van het decreet 

van 13 juli 2012 waren toegekend, op geen enkele wijze aantast. 

 

 B.29.1.  Indien de decreetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet 

ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een 

verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan 

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

wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 B.29.2.  Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft opgemerkt in haar 

advies bij het voorstel dat heeft geleid tot het bestreden decreet, kan het vertrouwensbeginsel 

op zich niet worden aangevoerd om de handhaving van de voorwaarden van een 

subsidiestelsel te eisen. De decreetgever kan die voorwaarden voor de toekomst wijzigen, zij 

het dat hij rekening dient te houden met de invloed van de wijzigingen op al gedane 

investeringen (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/2, p. 11). 

 

 B.29.3.  Artikel 7.1.14 van het Energiedecreet bepaalt : 

 

 « Om de drie jaar, en voor het eerst vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op de 
inwerkingtreding van dit decreet, legt de Vlaamse Regering, na advies van de VREG, een 
evaluatierapport over de certificatenverplichtingen hernieuwbare energie en kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling voor aan het Vlaams Parlement. Dat rapport evalueert de effecten en 
de kosteneffectiviteit van de certificatenverplichtingen ». 
 

 Uit die bepaling, die volgens de parlementaire voorbereiding teruggaat op de artikelen 23, 

§ 4, en 25bis, laatste lid, van het inmiddels opgeheven decreet van 17 juli 2000 houdende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2165/1, 
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p. 66), volgt dat het stelsel van de groenestroomcertificaten op regelmatige wijze dient te 

worden geëvalueerd, wat betreft de effecten en de « kosteneffectiviteit » ervan. Die bepaling 

doet bijgevolg ervan blijken dat de decreetgever steeds ervan is uitgegaan dat bepaalde 

omstandigheden hem ertoe kunnen noodzaken het stelsel van de groenestroomcertificaten te 

wijzigen en dat het om die reden is aangewezen om te voorzien in een evaluatie van het 

stelsel. 

 

 De belanghebbenden konden aldus uit de decretale regelgeving betreffende de groene 

energie niet afleiden dat de voorwaarden van het stelsel onverkort en voor altijd zouden 

blijven gelden. Dit geldt des te meer voor ondernemingen in de energiesector, vermits zij 

beroepsmatig handelen en in die hoedanigheid zich ervan bewust dienen te zijn dat de 

voorwaarden van het stelsel door de bevoegde overheid voor de toekomst kunnen worden 

gewijzigd wanneer de sociaal-economische gegevens waarop dat stelsel is gestoeld, zijn 

gewijzigd. 

 

 B.29.4.  Overigens heeft de decreetgever rekening gehouden met de impact van de 

genomen maatregelen op de reeds uitgevoerde investeringen, wat onder meer blijkt uit het feit 

dat voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 werd voorzien in een afzonderlijke 

regeling en dit, zoals in herinnering is gebracht in B.10.1, teneinde de aangegane 

engagementen te kunnen eerbiedigen. Ofschoon die regeling voorziet in een beperking in de 

tijd van het recht op groenestroomcertificaten, komt de erin geregelde reguliere steunperiode 

overeen met de reeds in de vroegere regeling bepaalde periode betreffende de minimumsteun. 

Bovendien heeft de decreetgever ernaar gestreefd de steun zoveel mogelijk af te stemmen op 

wat nodig is om een installatie rendabel te maken, wat onder meer tot uiting komt in de in de 

bestreden bepaling vervatte mogelijkheden tot verlenging van de reguliere steunperiode. 

 

 B.29.5.  Het feit dat de bestreden bepaling gevolgen verbindt aan de in het verleden door 

de exploitanten van installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen genomen beslissingen met betrekking tot de afschrijvingstermijn van hun 

installaties, is evenmin onbestaanbaar met het vertrouwensbeginsel, vermits de desbetreffende 

maatregel precies tot doel heeft te voorzien in een verlenging van de reguliere steunperiode in 

de gevallen dat die verlenging is aangewezen om de desbetreffende installatie rendabel te 

maken. Mede gelet op wat is vermeld in B.29.3, konden de exploitanten van installaties die op 

basis van objectieve gegevens - zoals het gegeven dat de installatie is afgeschreven - als 
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rendabel kunnen worden beschouwd, geen wettige verwachtingen hebben met betrekking tot 

het behoud van het recht op groenestroomcertificaten, en dit in het nadeel van de 

distributienetbeheerders en de energieconsumenten. 

 

 B.30.  Het tweede middel in de zaak nr. 5558 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het eerste middel in de zaak nr. 5561 betreft 

 

 B.31.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5561 is afgeleid uit de schending van artikel 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het 

rechtszekerheidsbeginsel, door artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, in zoverre het 

artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet vervangt, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het decreet van 13 juli 2012, dat artikel 7.1.6 van het Energiedecreet wijzigt. 

 

 De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat het eigendomsrecht van de 

exploitanten van biogasinstallaties wordt aangetast door de beperking in de tijd van het recht 

op groenestroomcertificaten. 

 

 B.31.2.  Uit het feit dat het middel artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet tot voorwerp 

heeft, blijkt dat de kritiek van de verzoekende partijen slaat op de regeling voor installaties 

met startdatum vóór 1 januari 2013. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die regeling. 

 

 B.32.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
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 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met 

die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk 

geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn 

toetsing van de bestreden bepalingen, rekening houdt met de eerstgenoemde. 

 

 B.33.  Patrimoniale waarden, zoals vorderingen op grond waarvan de houders ervan 

kunnen beweren minstens een legitieme en redelijke verwachting te hebben dat zij het 

effectieve genot van een eigendomsrecht verkrijgen, zijn « eigendom » in de zin van artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

(EHRM, 27 november 2007, Hamer t. België, § 75; grote kamer, 29 maart 2010, Depalle 

t. Frankrijk, § 63; 18 mei 2010, Plalam S.P.A. t. Italië, § 36), met dien verstande dat die 

verwachting moet berusten op een « voldoende grondslag in het interne recht » (EHRM, grote 

kamer, 28 september 2004, Kopecky t. Slowakije, § 52; grote kamer, 29 maart 2010, Depalle 

t. Frankrijk, § 63). 

 

 B.34.  Zoals reeds is vastgesteld in B.29.3, naar aanleiding van het onderzoek van het 

tweede middel in de zaak nr. 5558, kon de vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet 

bestaande regelgeving niet in die zin worden geïnterpreteerd dat zij bij de producenten van 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een legitieme verwachting in het leven riep met 

betrekking tot het behoud van de voorwaarden betreffende het toekennen van 

groenestroomcertificaten. Uit de omstandigheid dat de voorwaarden van het stelsel voor de 

toekomst worden gewijzigd, kan bijgevolg geen schending van het eigendomsrecht van de 

producenten van groene energie worden afgeleid. Voor het overige tasten de bestreden 

bepalingen de in het verleden toegekende certificaten op geen enkele wijze aan en brengen zij 
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voor de biogasinstallaties met startdatum vóór 1 januari 2013 geen fundamentele wijzingen 

met zich mee op het vlak van de minimumsteunregeling. 

 

 B.35.  Het eerste middel in de zaak nr. 5561 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5561 betreft 

 

 B.36.1.  Het tweede middel in de zaak nr. 5561 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de vrijheid van 

handel en nijverheid, door de artikelen 4, 6 en 8 van het decreet van 13 juli 2012. 

 

 Het middel bestaat uit acht onderdelen. 

 

 B.36.2.  De schending van de vrijheid van handel en nijverheid wordt aangevoerd in het 

derde, vijfde, zesde, zevende en achtste onderdeel van het tweede middel. 

 

 Vermits de verzoekende partijen enkel in het derde onderdeel van het tweede middel 

uiteenzetten in welke zin de bestreden bepalingen onbestaanbaar zouden zijn met de vrijheid 

van handel en nijverheid, zijn het vijfde, het zesde, het zevende en het achtste onderdeel van 

dat middel op dat vlak onontvankelijk, zodat uitsluitend de in die onderdelen aangevoerde 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dient te wordt onderzocht. 

 

 B.37.  In het eerste onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekende partijen de 

gelijke behandeling, wat de beperking in de tijd van het recht op groenestroomcertificaten 

betreft, van enerzijds, de installaties waaraan niet alleen hoge investeringskosten, maar 

eveneens hoge uitbatings- en onderhoudskosten zijn verbonden (zoals de biogasinstallaties) 

en, anderzijds, de installaties waaraan weliswaar hoge investeringskosten zijn verbonden, 

maar geen hoge uitbatings- en onderhoudskosten (zoals de wind- en zonne-energie-

installaties). Zij menen dat die gelijke behandeling niet is verantwoord, gelet op de 

fundamentele verschillen tussen beide categorieën van installaties. 
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 Uit de uiteenzetting van dat onderdeel in het verzoekschrift blijkt dat het betrekking heeft 

op de regeling voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, vervat in artikel 7.1.1, 

§ 1, van het Energiedecreet, zoals vervangen bij artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012. 

 

 B.38.1.  Voor installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 worden 

groenestroomcertificaten in beginsel enkel toegekend gedurende een periode van tien jaar na 

de eerste ingebruikname. 

 

 Wanneer zulk een installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun bedoeld in 

artikel 7.1.6 van het Energiedecreet en de periode waarvoor de minimumsteun geldt, langer is 

dan tien jaar, worden groenestroomcertificaten toegekend gedurende de periode dat de 

installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun (artikel 7.1.1, § 1, tweede lid). Dit is 

onder meer het geval voor installaties voor gft-vergisting met nacompostering, waarvoor is 

voorzien in een minimumsteunperiode van twintig jaar (artikel 7.1.6, § 1, achtste lid, van het 

Energiedecreet). De voor die laatste installaties voorgeschreven minimumsteunperiode gaat 

terug op het decreet van 6 mei 2011 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Bij 

dat decreet werd eveneens het bedrag van de minimumsteun per overgedragen certificaat voor 

de biogassector in heroverweging genomen (artikel 7.1.6, § 1, vierde en vijfde lid, van het 

Energiedecreet). 

 

 De parlementaire voorbereiding van het decreet van 6 mei 2011 vermeldt : 

 

 « De momenteel in het decreet voorziene minimumsteun voor biogasinstallaties en gft-
vergisting geldt voor de nieuwe installaties en houdt onvoldoende rekening met het gegeven 
dat de gestegen prijs voor de biomassa ook een impact heeft op het rendement van de 
bestaande installaties. Daarom wordt de minimumsteun voor de nieuwe en bestaande 
installaties dichter bij elkaar gebracht. Een beperkt onderscheid tussen de bestaande en 
nieuwe installaties kan onder meer verantwoord worden door de mogelijkheid om 
ecologiesteun aan te vragen. 
 
 De verlenging van de periode voor de minimumsteun voor nieuwe en bestaande gft-
installaties met nacompostering is een logisch gevolg van de afschrijfperiode van 20 jaar voor 
deze installaties, waarin ook in de berekening van de onrendabele top zo werd voorzien » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 948/4, p. 7). 
 

 B.38.2.  Daaruit blijkt dat de decreetgever bij het aannemen van het voormelde decreet 

van 6 mei 2011, heeft voorzien in specifieke maatregelen voor biogasinstallaties, en dit onder 
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meer omdat de « prijs voor de biomassa ook een impact heeft op het rendement van de […] 

installaties ». 

 

 De desbetreffende bij het decreet van 6 mei 2011 in het Energiedecreet ingevoerde 

bepalingen werden bij het bestreden decreet niet gewijzigd. 

 

 B.38.3.  De producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen onder 

bepaalde voorwaarden een verlenging van de steunperiode aanvragen bij het Vlaams 

Energieagentschap, waarbij, indien die verlenging wordt verleend op grond van artikel 7.1.1, 

§ 1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet, de steun wordt toegekend op grond van een 

door de Vlaamse Regering vastgestelde onrendabele top. Bij die vaststelling houdt de 

Regering, overeenkomstig artikel 7.1.4/1, § 4, van het Energiedecreet, niet alleen rekening 

met de geraamde investeringskosten, maar ook onder meer en minstens met de 

brandstofkosten en de elektriciteitsprijs. Tijdens die verlengingsperiode dienen bijgevolg 

minstens bepaalde uitbatingskosten in rekening te worden gebracht. 

 

 Uit het - te dezen niet bestreden - decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen 

inzake energie blijkt bovendien dat exploitanten in aanmerking kunnen komen voor een 

verlenging van de reguliere steunperiode « ook indien er geen oorspronkelijke investering of 

extra investeringen zijn die nog niet zijn afgeschreven ». Tijdens de parlementaire 

voorbereiding werd daaromtrent gesteld dat « dit […] relevant [kan] zijn als de 

exploitatiekosten hoger zijn dan de inkomsten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, 

nr. 2031/1, p. 11). 

 

 B.39.  Zoals in herinnering is gebracht in B.5.1, heeft de decreetgever met het bestreden 

decreet de steun aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen willen 

beperken in de tijd, onder meer om de kosten voor de eindgebruikers onder controle te houden 

en het maatschappelijke draagvlak voor hernieuwbare energie te vrijwaren. Ten aanzien van 

die doelstelling, en gelet op het feit dat de decreetgever, zoals blijkt uit het voorgaande, wel 

degelijk rekening heeft gehouden met het gegeven dat aan bepaalde installaties hoge 

exploitatie- en onderhoudskosten zijn verbonden, is de in het eerste onderdeel van het middel 

bekritiseerde gelijke behandeling niet zonder redelijke verantwoording. 
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 Overigens vermag de decreetgever in het kader van een door hem in het leven geroepen 

subsidiestelsel prioriteiten te stellen om, zoals het is verwoord in de parlementaire 

voorbereiding van het bestreden decreet, « te garanderen dat in de eerste plaats het potentieel 

van de goedkoopste technieken volledig wordt benut » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 1639/1, p. 10). Het Hof beschikt op dat vlak niet over eenzelfde 

beoordelingsvrijheid als die waarover de decreetgever beschikt. 

 

 B.40.  Het eerste onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is niet gegrond. 

 

 B.41.  In het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 voeren de 

verzoekende partijen aan dat artikel 7.1.4/1, § 4, van het Energiedecreet, zoals ingevoegd bij 

artikel 6 van het decreet van 13 juli 2012, door geen melding te maken van de uitbatings- en 

onderhoudskosten als parameters waarmee de Vlaamse Regering rekening dient te houden bij 

het bepalen van de methodiek voor de berekening van de onrendabele top, de installaties 

waaraan zowel hoge investeringskosten als hoge uitbatings- en onderhoudskosten zijn 

verbonden, zonder redelijke verantwoording op dezelfde wijze behandelt als de installaties 

waaraan weliswaar hoge investeringskosten zijn verbonden, maar geen hoge uitbatings- en 

onderhoudskosten. 

 

 B.42.  Krachtens artikel 7.1.4/1, § 1, tweede lid, van het Energiedecreet worden de 

onrendabele toppen berekend voor representatieve projectcategorieën die door de Vlaamse 

Regering worden vastgesteld. 

 

 Krachtens artikel 7.1.4/1, § 1, derde en vierde lid, van het Energiedecreet worden de 

onrendabele toppen onder meer berekend voor nieuwe projecten die certificaten kunnen 

ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 2 - dat betrekking heeft op de regeling voor de 

installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 - en voor lopende projecten voor de periode 

dat ze certificaten kunnen ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde 

lid - betrekking hebbend op de verlengingsperiodes voor de installaties met startdatum vóór 

1 januari 2013 -, en dit volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt. 

 

 Krachtens artikel 7.1.4/1, § 4, van hetzelfde decreet dient de Vlaamse Regering bij het 

vastleggen van die methodiek minstens rekening te houden met een aantal parameters, 
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namelijk de investeringskosten, de afschrijvingsperiode, de brandstofkosten en de 

elektriciteitsprijs. 

 

 B.43.1.  Met betrekking tot de vaststelling van de onrendabele toppen vermeldt de 

parlementaire voorbereiding : 

 

 « Voor elke technologie die het beleid wil ondersteunen, wordt jaarlijks een steunpad 
voor een periode van drie jaar geraamd op basis van de onrendabele toppen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het geoptimaliseerde OT-model zodat de vooropgestelde steun zo dicht 
mogelijk aansluit bij de verwachte evoluties van de technologieparameters. De parameters 
van het OT-model worden op een transparante manier vastgelegd. Om een duidelijk 
investeringskader te garanderen, legt de Vlaamse Regering zowel de berekeningsmethode als 
de te hanteren parameters in de berekeningsmethode gedetailleerd vast. Wat deze parameters 
betreft, zal zoveel mogelijk verwezen worden naar algemene en publiek beschikbare 
gegevens, zoals bijvoorbeeld beursindicatoren voor elektriciteit en (fossiele) brandstoffen. 
Enkel waar geen op voorhand definieerbare indicatoren vast te leggen zijn, zal het 
onafhankelijke observatorium op basis van de aanwezige expertise, en zoveel mogelijk 
objectief onderbouwd, nog eigen aannames moeten maken. 
 
 Ook voor lopende projecten waarvoor een bandingfactor moet worden berekend, zal de 
steun jaarlijks bijgestuurd worden afhankelijk van een gewijzigde elektriciteitsprijs indien er 
een wijziging van de bandingfactor is met meer dan 2 % ten opzichte van de geldende 
bandingfactor. De elektriciteitsprijs is immers een belangrijke factor in het bepalen van de 
onrendabele top waarvoor goede indicatoren bestaan. Voor andere factoren die kunnen 
wijzigen tijdens de exploitatieperiode, is het vaak moeilijker prijsevoluties vast te leggen. 
Voor biomassaprijzen zijn bijvoorbeeld veel minder algemeen geldende indicatoren bekend, 
zeker rekening houdend met de brede range verschillende biomassastromen en 
biomassakarakteristieken die op de markt zijn. In dit geval wordt er rekening mee gehouden 
dat biomassa ook een substituut is voor fossiele brandstoffen en dus globaal genomen 
dezelfde tendens volgt, die ook gekoppeld is aan de elektriciteitsprijzen. Daarbij wordt 
geraamd dat duurdere fossiele brandstoffen leiden tot hogere elektriciteitsprijzen (meer 
inkomsten voor groenestroomproducenten) en gepaard gaan met hogere biomassaprijzen 
(meer uitgaven voor groenestroomproducenten), waardoor de totale impact op de onrendabele 
toppen en bandingfactoren beperkt blijft, en een actualisatieoefening zou leiden tot hogere 
administratieve kosten in verhouding tot de efficiëntiewinsten. […] 
 
 Die bijsturing en verfijning van het certificatensysteem vergt heel wat extra initiatieven 
van een cel binnen het Vlaams Energieagentschap, die zal fungeren als observatorium en van 
de VREG. Daarvoor wordt in extra personeel voorzien. 
 
 Het extra takenpakket bestaat uit : 
 
 […] 
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 –  het beheren en toepassen van het model voor de berekening van de onrendabele top 
(het OT-model voor nieuwe en bestaande installaties); 
 
 –  het bepalen van de actuele prijs van elektriciteit, fossiele brandstoffen en biomassa en 
een prognose op korte termijn (groeivoet voor de volgende vijf jaar); 
 
 […] 
 
 –  de impact van het beleid op de Vlaamse economie; 
 
 […] 
 
 –  minstens jaarlijkse rapportering over de parameters en resultaten van de 
onrendabeletopberekeningen; 
 
 –  beleidsvoorstellen uitwerken om de ondersteuning maximaal af te stemmen op de 
onrendabele top; 
 
 –  het behandelen van de aanvragen met betrekking tot het verlengen van de steunperiode 
voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013; 
 
 […] 
 
 De Vlaamse Regering moet voor de ondersteuning van die taken een beroep kunnen doen 
op de expertise van VEA en VREG. Een goede bepaling van de onrendabele top vormt 
immers de basis om een goed ondersteuningsmechanisme uit te bouwen. Een goede en 
gestructureerde controle van het ondersteuningssysteem en de impact ervan moet ervoor 
zorgen dat de ondersteuning maximaal effectief en efficiënt verloopt. 
 
 In concreto zal het te volgen proces voor de vastlegging van de bandingfactoren de 
volgende stappen doorlopen : 
 
 –  het observatorium past in overleg met stakeholders een geoptimaliseerd OT-model toe. 
Dat OT-model, vastgelegd door de Vlaamse Regering, houdt minstens rekening met de 
volgende parameters : investeringskosten, afschrijvingsperiode, brandstofkosten en 
elektriciteitsprijs; 
 
 –  het observatorium controleert alle parameters die een invloed hebben op het resultaat 
van het OT-model van nabij. Minstens jaarlijks (twee keer per jaar voor zonne-energie) stelt 
het observatorium een rapport op met een inschatting van de OT per projecttype voor de 
komende drie jaar. Voor zonne-energie is een frequentere actualisatie noodzakelijk vanwege 
de snellere evolutie van de investeringskosten en de daaruit volgende onrendabele top dan 
voor andere hernieuwbare energiebronnen; 
 
 –  omtrent dit rapport wordt door het observatorium een stakeholderoverleg georgani-
seerd. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende het voorwerp, de methode 
en de deelnemers aan het stakeholderoverleg. Na analyse en eventuele verwerking van de 
ontvangen feedback, wordt het rapport afgerond; 
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 –  het observatorium berekent voor de overgebleven projecttypes de bandingfactoren op 
basis van de berekende onrendabele toppen en de bandingdeler; 
 
 –  op basis van het regelmatige rapport van het observatorium worden de bandingfactoren 
meegedeeld aan de Vlaamse Regering en de minister bevoegd voor Energie » (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, pp. 8-10). 
 

 B.43.2.  Daaruit blijkt dat de decreetgever, wat de toe te kennen steun betreft, rekening 

heeft willen houden met de eigen karakteristieken van diverse projectcategorieën, alsook dat 

hij, wat de te hanteren parameters in de berekeningsmethodiek van de onrendabele toppen 

betreft, ernaar heeft gestreefd zoveel mogelijk te werken met « algemene en publiek 

beschikbare gegevens, zoals bijvoorbeeld beursindicatoren voor elektriciteit en (fossiele) 

brandstoffen ». De decreetgever is daarbij ervan uitgegaan dat niet in alle gevallen « op 

voorhand definieerbare indicatoren » kunnen worden vastgesteld, reden waarom de Vlaamse 

Regering werd gemachtigd om de methodiek voor de berekening van de onrendabele top vast 

te stellen. In de parlementaire voorbereiding wordt nog beklemtoond dat de Vlaamse 

Regering daarbij een beroep kan doen op de in gespecialiseerde instellingen zoals het Vlaams 

Energieagentschap en de VREG aanwezige expertise. 

 

 B.44.  Ten aanzien van de voormelde doelstellingen, en rekening houdend met het 

technisch karakter van de desbetreffende aangelegenheid, is het niet zonder redelijke 

verantwoording dat de decreetgever de Vlaamse Regering heeft gemachtigd om de relevante 

parameters vast te stellen. Hij vermocht daarbij van oordeel te zijn dat een aantal parameters 

dusdanig relevant zijn voor alle projectcategorieën dat de Vlaamse Regering bij het bepalen 

van de methodiek voor de berekening van de onrendabele top minstens rekening dient te 

houden met die - decretaal vastgelegde - parameters. 

 

 De in het decreet vastgelegde parameters, waarmee de Vlaamse Regering « minstens » 

rekening dient te houden, hebben overigens onder meer betrekking op de brandstofkosten en 

de elektriciteitsprijs, die als uitbatingskosten kunnen worden beschouwd. 

 

 B.45.  Het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is niet gegrond. 

 

 B.46.  In het derde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 bekritiseren de 

verzoekende partijen het feit dat voor installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 is 

voorzien in een « gefixeerde steunregeling » zonder een rendabiliteitsgarantie, terwijl voor de 
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installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, en voor de installaties met startdatum vóór 

1 januari 2013 die zich bevinden in een verlengingsperiode, is voorzien in een « variabele 

steunregeling » met een afgetopte rendabiliteitsgarantie. Zij voeren aan dat dit verschil in 

behandeling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid. 

 

 B.47.  Zoals in herinnering is gebracht in B.10.1, heeft de decreetgever in essentie « de 

steunefficiëntie [willen] verhogen door de periode van de certificatensteun te beperken 

zonder, in het kader van de rechtszekerheid, de decretaal aangegane engagementen aan te 

tasten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, p. 6). Om die reden heeft hij 

voorzien in een onderscheiden regeling voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 

2013 en de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013. 

 

 De regeling voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 is gebaseerd op de 

doelstelling om « de hoogte van de steun afhankelijk [te maken] van de rendabiliteit van de 

installaties » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, p. 3). Ten aanzien van die 

doelstelling is het pertinent om te voorzien in een « variabele steunregeling » met een 

rendabiliteitsgarantie. 

 

 Voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 heeft de decreetgever « de 

aangegane engagementen » zoveel mogelijk willen eerbiedigen. Ten aanzien van die 

doelstelling is het eveneens pertinent te voorzien in een « gefixeerde steunregeling », zonder 

een rendabiliteitsgarantie; de vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet bestaande 

regeling voorzag immers ook in zulk een steunregeling. De decreetgever heeft voor de 

installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 echter ook voorzien in een aantal correcties, 

onder meer door te bepalen dat wanneer de investering op het einde van de reguliere 

steunperiode nog niet volledig is afgeschreven, een verlenging van de steunperiode kan 

worden toegekend, tijdens welke een « variabele steunregeling » met een 

rendabiliteitsgarantie geldt. De verlenging van de steunperiode met de periode waarin een 

« variabele steunregeling » met een rendabiliteitsgarantie geldt, is gebaseerd op een 

onderscheidingscriterium dat, zoals reeds in B.13.2 is vastgesteld naar aanleiding van het 

onderzoek van het eerste middel in de zaak nr. 5558, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11  
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van de Grondwet. Gelet op de doelstelling die ten grondslag ligt aan de in het decreet 

bepaalde verlengingsperiodes - doelstelling die in essentie erop neerkomt dat bijkomende 

steun dient te worden geboden indien, op basis van objectieve gegevens (zoals het nog niet 

afgeschreven zijn van een installatie), wordt vastgesteld dat een installatie nog niet als 

rendabel kan worden beschouwd - is het niet zonder redelijke verantwoording dat de regels 

betreffende de tijdens de bedoelde verlengingsperiode toe te kennen steun worden afgestemd 

op de systematiek van de regels die gelden voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 

2013. 

 

 B.48.  Het in het derde onderdeel van het tweede middel bekritiseerde verschil in 

behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.49.1.  De verzoekende partijen voeren in het derde onderdeel van het tweede middel 

eveneens een schending aan van de vrijheid van handel en nijverheid. 

 

 B.49.2.  De vrijheid van handel en nijverheid kan niet worden opgevat als een absolute 

vrijheid. Zij belet niet dat het decreet de economische bedrijvigheid van personen en 

ondernemingen regelt. De decreetgever zou alleen dan de vrijheid van handel en nijverheid 

schenden indien hij die vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak bestaat of 

indien die beperking kennelijk onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel. 

 

 B.49.3.  Zonder dat het nodig is te onderzoeken of de bestreden maatregelen kunnen 

worden gekwalificeerd als beperkingen van de vrijheid van handel en nijverheid, blijkt uit 

hetgeen voorafgaat voldoende dat die maatregelen redelijk zijn verantwoord door de door de 

decreetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.50.  Het derde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is niet gegrond. 

 

 B.51.  In het vierde onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekende partijen het feit 

dat voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die zich bevinden in de in 

artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet bedoelde verlengingsperiodes en 

die een maximale steun kunnen genieten, is bepaald dat de bandingfactor maximaal gelijk is 

aan 1 of aan « Btot », terwijl voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 die 
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gedurende de oorspronkelijke steunperiode een maximale steun kunnen genieten, erin is 

voorzien dat de bandingfactor maximaal gelijk is aan 1,25. 

 

 B.52.  Volgens artikel 7.1.4/1, § 1, vijfde en achtste lid, van het Energiedecreet berekent 

het Vlaams Energieagentschap op basis van de onrendabele toppen telkens ook de 

overeenstemmende bandingfactoren, en dient die instantie het rapport met de berekening van 

de onrendabele toppen en overeenstemmende bandingfactoren jaarlijks mee te delen aan de 

Vlaamse Regering en aan de minister. De Vlaamse Regering legt de procedure vast voor 

aanpassing van de nieuwe bandingfactoren op basis van het rapport (artikel 7.1.4/1, § 1, 

negende lid). Krachtens artikel 7.1.4/1, § 4, vierde lid, van het Energiedecreet kan de Vlaamse 

Regering in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 

maximumwaarden opleggen voor de te hanteren parameters of voor de bandingfactor. 

Volgens artikel 7.1.4/1, § 4, laatste lid, van dat decreet bedraagt de bandingfactor nooit meer 

dan 1,25. 

 

 Volgens artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet, betrekking 

hebbend op de verlenging van de steunperiode voor installaties met startdatum vóór 1 januari 

2013, is de bandingfactor maximaal gelijk aan 1 of, in geval van een tweede verlenging, aan 

« Btot voor het lopende kalenderjaar zoals bepaald in artikel 7.1.10, § 2 ». 

 

 B.53.1.  Met betrekking tot de bandingfactor vermeldt de parlementaire voorbereiding : 

 

 « De Vlaamse Regering legt de methodologie vast die moet worden gevolgd, en kan 
bepalen dat bepaalde parameters niet boven een vastgelegde maximumwaarde mogen 
uitstijgen. Zo kan bijvoorbeeld de stijging van de biomassaprijs, of de bandingfactor in zijn 
geheel worden beperkt omdat de Vlaamse Regering van oordeel is dat het boven een bepaalde 
plafondprijs niet meer in haar beleidsvisie past om de groenestroomproductie te ondersteunen. 
 
 […] 
 
 De verdere procedure voor aanpassing van de bandingfactoren zal worden vastgelegd bij 
de verdere uitwerking van de voorliggende hervorming in een wijziging van het 
Energiebesluit, met uitzondering van de aanpassing aan lopende projecten, die van kracht 
wordt 1 maand na de publicatie van het rapport. Het rapport dat het observatorium meedeelt 
aan de Vlaamse Regering, zal vervolgens door de minister, bevoegd voor de energie, 
bekrachtigd worden via een ministerieel besluit. Als de minister, bevoegd voor de energie, wil 
afwijken van de aangepaste bandingfactoren die zijn opgenomen in het rapport, legt de 
minister een voorstel tot beslissing voor aan de Vlaamse Regering die motiveert waarom ze 
afwijkt van het rapport. 
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 Indien door het observatorium wordt vastgesteld dat er een structureel overschot of tekort 
aan certificaten ontstaat en de verwachte marktprijs voor het certificaat structureel afwijkt van 
de gemaakte inschatting op basis van boeteprijs en marktevenwicht, wordt dat gerapporteerd 
aan de Vlaamse Regering en kunnen op basis daarvan aanvullende maatregelen genomen 
worden zodat de markt weer in evenwicht komt, bijvoorbeeld door voor nieuwe installaties de 
bandingfactoren bij te sturen of de quotadoelstellingen aan te passen. 
 
 […] 
 
 Door het invoeren van banding zal in de toekomst voor nieuwe installaties de druk van 
minimumsteun op de tarieven verdwijnen. Een performant bandingsysteem zal er immers 
voor zorgen dat het niet nodig zal zijn om een beroep te doen op de minimumsteun » (Parl. 
St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, pp. 10-11). 
 

 B.53.2.  Daaruit blijkt dat de decreetgever een systeem in het leven heeft willen roepen 

dat toelaat om bij de toekenning van groenestroomcertificaten rekening te houden met 

wijzigingen op de certificatenmarkt. Om die reden werd de Vlaamse Regering gemachtigd om 

de bandingfactoren vast te stellen, regelmatig te evalueren en, in voorkomend geval aan te 

passen. De decreetgever heeft aldus aan de Vlaamse Regering een ruime 

beoordelingsbevoegdheid toegekend, maar heeft daarbij eveneens voorzien in maximale 

grenzen voor de bandingfactoren, wat, gelet op de met het bestreden decreet nagestreefde 

doelstelling betreffende het verhogen van de kostenefficiëntie van het stelsel, niet zonder 

redelijke verantwoording is. 

 

 B.54.  Zoals reeds vastgesteld in B.47, naar aanleiding van het onderzoek van het derde 

onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561, is het ten aanzien van de doelstelling 

van de decreetgever om de kostenefficiëntie van het stelsel te verhogen door de periode van 

de certificatensteun te beperken, zonder, in het kader van de rechtszekerheid, de decretaal 

aangegane engagementen aan te tasten, niet zonder redelijke verantwoording dat de regeling 

betreffende de toe te kennen steun verschilt naargelang een installatie wordt opgestart vóór, 

dan wel vanaf 1 januari 2013. 

 

 De exploitanten van installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 en de exploitanten 

van installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 bevinden zich overigens ten aanzien van 

het bekritiseerde verschil in behandeling in verschillende situaties, doordat de maximale 

bandingfactor voor de eerstgenoemden slechts geldt na het verlopen van de reguliere 
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steunperiode. Zij hebben bijgevolg reeds gedurende die steunperiode groenestroomcertificaten 

ontvangen en hebben hun investeringen reeds gedeeltelijk kunnen afschrijven. 

 

 B.55.  Het vierde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is niet gegrond. 

 

 B.56.  Het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is reeds onderzocht 

in B.15-B.22. 

 

 B.57.  In het zesde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 bekritiseren de 

verzoekende partijen het feit dat de installaties met startdatum vóór 1 januari 2013 die een 

capaciteitsuitbreiding wensen te doen, geen steun kunnen genieten, tenzij is voldaan aan de 

voorwaarden die artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet bepaalt met betrekking 

tot extra investeringen, terwijl installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 die eenzelfde 

capaciteitsuitbreiding doen, wel steun kunnen genieten. 

 

 B.58.  Zoals reeds meermaals is vastgesteld, is het ten aanzien van de door de 

decreetgever nagestreefde doelstellingen niet zonder redelijke verantwoording dat de regeling 

betreffende de toe te kennen steun verschilt naargelang een installatie wordt opgestart vóór, 

dan wel vanaf 1 januari 2013. De regeling voor de installaties met startdatum vóór 1 januari 

2013 is gestoeld op beginselen die fundamenteel verschillen van de beginselen die ten 

grondslag liggen aan de regeling voor de installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, 

waardoor die regelingen, wat geïsoleerde aspecten ervan betreft, niet zinvol kunnen worden 

vergeleken. De in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet vervatte voorwaarden 

waaronder een extra investering in rekening wordt gebracht voor installaties met startdatum 

vóór 1 januari 2013, spelen uitsluitend een rol in het kader van de beoordeling van een 

mogelijke verlenging van de reguliere steunperiode, terwijl voor de installaties met startdatum 

vanaf 1 januari 2013 niet decretaal is voorzien in een verlenging van de steunperiode. 
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 B.59.  In zoverre in het zesde onderdeel het verschil in behandeling tussen installaties met 

startdatum vóór en installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt bekritiseerd, is het 

niet gegrond. 

 

 B.60.  In zoverre het zesde onderdeel van het middel ook betrekking heeft op de in 

artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet vervatte voorwaarden waaronder een 

extra investering in rekening wordt gebracht in het kader van een verlenging van de 

steunperiode, valt het onderzoek van dat onderdeel gedeeltelijk samen met het onderzoek van 

het zevende onderdeel van dat middel, dat betrekking heeft op de in artikel 7.1.1, § 1, vierde 

lid, derde zin, a), van het Energiedecreet vervatte voorwaarde, en met het onderzoek van het 

vijfde onderdeel van dat middel, dat betrekking heeft op de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, 

tweede zin, van dat decreet vervatte voorwaarden, onderdeel dat reeds werd onderzocht in 

B.15-B.22. 

 

 Wat de overige voorwaarden betreft, zetten de verzoekende partijen niet uiteen in welke 

zin zij onbestaanbaar zouden zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat het zesde 

onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 op dat vlak niet ontvankelijk is. 

 

 B.61.  In het zevende onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 bekritiseren de 

verzoekende partijen het feit dat extra investeringen van minimum 100 000 euro voor 

essentiële componenten van installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, die evenwel geen 

20 pct. van de oorspronkelijke investering uitmaken, niet in rekening worden gebracht in het 

kader van de in artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet bedoelde 

verlengingsperiodes. 

 

 B.62.  Krachtens artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet wordt de waarde 

van een extra, nog niet volledig afgeschreven investering, in het kader van de verlenging van 

de steunperiode, enkel in rekening gebracht indien ze minstens 20 pct. van de oorspronkelijke 

investering bedraagt, minstens 100 000 euro bedraagt en uitsluitend essentiële componenten 

betreft met het oog op groenestroomproductie. 

 



60 

 B.63.1.  De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de drempel betreffende het 

percentage van 20 pct. van de oorspronkelijke investering niet evenredig is ten aanzien van de 

door de decreetgever nagestreefde doelstelling, bestaande in het beperken van de 

administratieve lasten. 

 

 B.63.2.  De parlementaire voorbereiding vermeldt : 

 

 « Er wordt, om de administratieve last te beperken, een drempel ingevoerd zodat nog niet 
afgeschreven investeringen met een beperkte omvang […] niet in aanmerking komen » (Parl. 
St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, p. 7). 
 

 B.63.3.  Ofschoon het beperken van de administratieve lasten die gepaard gaan met, 

enerzijds, de behandeling van de aanvragen tot verlenging van de steunperiode en, anderzijds, 

het toekennen van groenestroomcertificaten tijdens die verlengingsperiode, een legitieme 

doelstelling vormt, kan de drempel betreffende het percentage van 20 pct. van de 

oorspronkelijke investering niet worden beschouwd als een maatregel die evenredig is ten 

aanzien van die doelstelling. 

 

 Gelet op de hoge investeringskosten verbonden aan installaties tot opwekking van 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, sluit die drempel immers substantiële extra 

investeringen uit van de steunregeling. 

 

 B.63.4.  Weliswaar dient eveneens rekening te worden gehouden met de 

hoofddoelstelling van het bestreden decreet, bestaande in het verhogen van de 

kostenefficiëntie van het stelsel van de groenestroomcertificaten. Gelet op het gegeven dat de 

decreetgever de in artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet bedoelde verlengingsperiodes 

precies heeft ingevoerd met het oog op het zoveel mogelijk waarborgen van de rendabiliteit 

van installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, blijkt de drempel van 20 pct. ook ten 

aanzien van de doelstelling om de kostenefficiëntie van het stelsel te verhogen evenwel 

onevenredig. 

 

 B.64.  Het zevende onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 is gegrond. 
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 In artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, derde zin, van het Energiedecreet, zoals vervangen door 

artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, dienen de woorden « 20 % van de oorspronkelijke 

investering » te worden vernietigd. 

 

 B.65.  In het achtste onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 bekritiseren de 

verzoekende partijen het feit dat niet is voorzien in een rendabiliteitsgarantie op basis van een 

berekening van de onrendabele top tijdens de in artikel 7.1.1, § 1, derde lid, van het 

Energiedecreet bedoelde verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen, 

terwijl dat wel het geval is tijdens de in artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van datzelfde 

decreet bedoelde verlengingsperiodes op basis van niet-afgeschreven investeringen. 

 

 B.66.1.  Krachtens artikel 7.1.1, § 1, derde lid, van het Energiedecreet kan voor de 

installaties met startdatum vóór 1 januari 2013, onder bepaalde voorwaarden, een verlenging 

van de reguliere steunperiode worden aangevraagd voor de periode die nodig is om het aantal 

groenestroomcertificaten te ontvangen dat overeenstemt met het aantal 

groenestroomcertificaten, toe te kennen volgens het aantal vollasturen dat voor de betreffende 

projectcategorie en overeenstemmend met het initieel geïnstalleerde nominaal vermogen uit 

hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd. 

 

 Krachtens artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van datzelfde decreet kan een installatie 

met startdatum vóór 1 januari 2013 aanvullend een aantal groenestroomcertificaten krijgen 

gedurende een bijkomende periode van vijf jaar - in voorkomend geval nogmaals te verlengen 

met vijf jaar - na het verstrijken van de reguliere steunperiode en van de verlengingsperiode 

op basis van niet-gepresteerde vollasturen, en dit op basis van een bandingfactor die berekend 

is voor het deel van de oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen in de 

installatie, dat op het moment van het verstrijken van de voormelde periodes nog niet is 

afgeschreven. 

 

 B.66.2.  Krachtens artikel 7.1.4/1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet, ingevoegd bij 

artikel 6 van het decreet van 13 juli 2012, worden de onrendabele toppen onder meer 

berekend voor de lopende projecten voor de periode dat ze certificaten kunnen ontvangen op 

grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, van dat decreet, betrekking hebbend op de 

voormelde verlengingsmogelijkheden op basis van niet-afgeschreven investeringen. Voor de  



62 

verlengingsmogelijkheid op basis van niet-gepresteerde vollasturen, is niet uitdrukkelijk in het 

Energiedecreet bepaald dat de groenestroomcertificaten worden toegekend in functie van een 

berekening van de onrendabele top. 

 

 B.67.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de steun in het kader van de 

verlengingsmogelijkheid op basis van niet-gepresteerde vollasturen wel degelijk wordt 

toegekend op grond van de rendabiliteit van de installaties en dat uit de parlementaire 

voorbereiding van het bestreden decreet blijkt dat dit ook de bedoeling is geweest van de 

decreetgever. 

 

 B.67.2.  De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « In geval 1 en 2 [bedoeld worden de installaties met startdatum voor 1 januari 2013 die 
niet in aanmerking zijn gekomen voor een minimumsteungarantie en de installaties met 
startdatum vóór 1 januari 2013 die wel in aanmerking zijn gekomen voor een 
minimumsteungarantie] kan een exploitant een verlenging van de steun aanvragen voor de 
periode die hij nodig heeft om het aantal certificaten te verkrijgen dat volgens de 
onrendabeletopberekening (OT-berekening) noodzakelijk is om de rendabiliteit te bereiken 
die in de berekening is vooropgesteld. Daarbij zal de verlenging gebeuren totdat het aantal 
vollasturen is bereikt dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het 
initieel geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd 
gehanteerd. 
 
 […] 
 
 Op die manier blijft de rendabiliteit voor bestaande installaties gegarandeerd. Wel zal de 
installatie geïnstalleerd moeten zijn volgens de regels van de kunst om voor de steun in 
aanmerking te komen. Op die wijze wordt vermeden dat slecht geïnstalleerde installaties de 
aanvullende steun kunnen genieten. Voorts moet het tekort een minimaal percentage 
bedragen ten opzichte van de oorspronkelijk te verwachten steun. Op die manier wordt 
voorkomen dat de VREG en het observatorium een zware administratieve last opgelegd 
krijgen omdat ze voor installaties een heel beperkt aantal certificaten aanvullend moeten 
toekennen. Voor zonnepanelen geldt die verlenging niet omdat de exploitant zelf 
verantwoordelijk was voor een voldoende optimale plaatsing om het rendement te bereiken 
dat hij voldoende achtte, en de productie daarbij nauwkeurig kan worden ingeschat. 
 
 In geval 1 en 2 kan een exploitant na de eerste steunperiode ook verdere steun aanvragen 
indien die noodzakelijk is. Daarbij wordt een steunniveau bepaald op basis van een OT-
berekening die rekening houdt met de oorspronkelijke investeringen of extra investeringen 
die nog niet zijn afgeschreven » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, 
pp. 6-7). 
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 B.67.3.  Daaruit blijkt dat de decreetgever de bedoeling heeft gehad om de 

groenestroomcertificaten zowel tijdens de verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde 

vollasturen als tijdens de verlengingsperiode op basis van niet-afgeschreven investeringen, toe 

te kennen op grond van een berekening van de onrendabele top. 

 

 B.68.  Overeenkomstig de parlementaire voorbereiding, dient artikel 7.1.1, § 1, derde lid, 

van het Energiedecreet aldus in die zin te worden geïnterpreteerd dat de erin bedoelde 

groenestroomcertificaten worden toegekend op grond van een berekening van de onrendabele 

top, zodat ook in het kader van de steun verleend tijdens de verlengingsperiode op basis van 

niet-gepresteerde vollasturen is voorzien in een « rendabiliteitsgarantie ». 

 

 Voor het overige zetten de verzoekende partijen niet uiteen in welke zin de steun 

verleend tijdens de verlengingsperiode op basis van niet-gepresteerde vollasturen nadeliger 

zou zijn dan de steun verleend tijdens de verlengingsperiode op basis van niet-afgeschreven 

investeringen. 

 

 B.69.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.68, is het achtste onderdeel 

van het middel niet gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 1.  vernietigt : 

 

 -  de woorden « en waarbij de extra investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, 

vermeld in het tweede en derde lid, is verstreken » in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede zin, 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 « houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid », in de versie ervan zoals vervangen bij artikel 4 van het 

decreet van 13 juli 2012 « houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 

betreft de milieuvriendelijke energieproductie », maar vóór de wijziging ervan bij artikel 3 

van het decreet van 28 juni 2013 « houdende diverse bepalingen inzake energie »; 

 

 -  de woorden « 20 % van de oorspronkelijke investering » in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, 

derde zin, van het voormelde decreet van 8 mei 2009, in de versie ervan zoals vervangen bij 

artikel 4 van het voormelde decreet van 13 juli 2012, maar vóór de wijziging ervan bij 

artikel 3 van het voormelde decreet van 28 juni 2013; 

 

 2.  onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.68, verwerpt de beroepen voor het 

overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5559, 5560, 5568, 5569 

en 5570 
 
 

Arrest nr. 9/2014 
van 23 januari 2014 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 64 van het 

Vlaamse decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

(vervanging van artikel 194) en/of artikel 59 van het Vlaamse decreet van 29 juni 2012 tot 

wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (vervanging van artikel 187), 

ingesteld door Frieda Lauwers en anderen, door de vzw « Ademloos » en anderen, door Greet 

Bergmans en anderen, en door Marc Van Damme. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 21 januari 2013 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 22 januari 2013, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld respectievelijk van artikel 64 van het Vlaamse decreet van 29 juni 2012 
tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (vervanging van artikel 194), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2012, en van artikel 59 van het 
Vlaamse decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Provinciedecreet van 
9 december 2005 (vervanging van artikel 187), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
3 augustus 2012, door Frieda Lauwers, wonende te 2180 Ekeren, Klein Hagelkruis 75, Eric 
Neyrinck, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 478/71, Jan Stevens, 
wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 91-101, Luc Melis, wonende te 2960 Brecht, 
Canadalaan 34, Hugo Bogaerts, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 38, Kristien 
Roelants, wonende te 2018 Antwerpen, Grote Beerstraat 67, Diederick Van Woensel, 
wonende te 2600 Berchem, Cogels Osylei 49, Denis Malcorps, wonende te 9130 Doel, 
Camermanstraat 11, Jan Creve, wonende te 9130 Kieldrecht, Oud Arenberg 111, Dieuwertje 
Dierick, wonende te 9130 Kieldrecht, Oud Arenberg 111, Peter Kuipers, wonende te 9130 
Kieldrecht, Westzeestraat 5, Hans Versmissen, wonende te 9130 Doel, Zoetenberm 23, 
Annick Thibaut, wonende te 9130 Doel, Zoetenberm 23, Marina Apers, wonende te 
9130 Doel, Scheldemolenstraat 61, Guido Van de Walle, wonende te 9130 Doel, 
Scheldemolenstraat 61, Maurice Vergauwen, wonende te 9130 Kieldrecht, Dorpsstraat 92, 
Jeroen Van Ranst, wonende te 9130 Kieldrecht, Oud Arenberg 116, Jolanka Decrick, 
wonende te 1671 Elingen, Zwartemolenstraat 9, Johan De Vriendt, wonende te 9190 Stekene, 
Kerkstraat 118, Paul Van Capellen, wonende te 1850 Grimbergen, 
Wolvertemsesteenweg 180, Reinout Buys, wonende te 3000 Leuven, Constantin 
Meunierstraat 62, Karel Sterckx, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Grootveldweg 17, Kevin 
De Laet, wonende te 2060 Antwerpen, Muizenstraat 5/3, en de vzw « Aktiekomitee Red de 
Voorkempen », met zetel te 2900 Schoten, Karel Selsstraat 37. 
 
 b.  Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 1 en 4 februari 2013 
ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 4 en 6 februari 2013, zijn 
beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 64 van het voormelde Vlaamse 
decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ingesteld 
respectievelijk door de vzw « Ademloos », met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, de 
vzw « Straatego », met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 6, Wilhelmus van Hees, 
wonende te 2050 Antwerpen, De Heemlaan 1, Linda Van den Bulck, wonende te 
2140 Borgerhout, Weerstandlaan 77, Marc Leloup, wonende te 2140 Borgerhout, 
Weerstandlaan 77, Irène Cardinaels, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelstraat 11, 
Gilbert Cant, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Perstraat 88, Christine Bekaert, wonende 
te 2100 Deurne, Oudedonklaan 178, Hubert Van Lier, wonende te 2050 Antwerpen, Gustaaf 
Wappersstraat 11, Guido Verbeke, wonende te 2070 Burcht, Dorpstraat 36/2, Peter Nyssen, 
wonende te 2050 Antwerpen, Paul Van Ostaijenlaan 41, Eva van Tulden, wonende te 
2600 Berchem, Fruithoflaan 110/46, Bart Vyvey, wonende te 2180 Ekeren, 
Kannekenslaan 14, Karolien Van de Put, wonende te 2140 Borgerhout, Vrijgeleide 8, Philippe 
Vorsters, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 10, Helena Peeters, wonende te 
2100 Antwerpen, Eksterlaar 13, Marieke Van Coppennolle, wonende te 2550 Kontich, 
Vekenveld 11, Herman Van Roey, wonende te 2060 Antwerpen, Geullincxstraat 21, Lidy 
Schillemans, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 10, Jessica Vorsters, wonende te 
2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 10, Abygail Vorsters, wonende te 2000 Antwerpen, 
Sint-Jacobsmarkt 10, Marcel Peeters, wonende te 2018 Antwerpen, Plantijn en 
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Moretuslei 115, en Frieda Philips, wonende te 2018 Antwerpen, Plantijn en Moretuslei 115, 
en door Greet Bergmans, wonende te 2070 Zwijndrecht, Fortlaan 17, en Steven Vervaet en 
Leen De Wilde, beiden wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 20. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 februari 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 februari 2013, is beroep tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van artikel 64 van het voormelde Vlaamse decreet van 29 juni 2012 
tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ingesteld door Marc Van Damme, 
wonende te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Bessembindersstraat 12. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5559, 5560, 5568, 5569 en 5570 van de rol 
van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven, in de zaken nrs. 5568, 
5569 en 5570; 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren, in de zaken 
nrs. 5568, 5569 en 5570; 
 
 -  de Vlaamse Regering, in de zaken nrs. 5559 en 5560 en in de zaken nrs. 5568, 5569 en 
5570. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5559 en 5560; een aanvullende memorie van 
antwoord, ingediend door deze partijen, is bij beschikking van het Hof van 8 mei 2013 
onontvankelijk verklaard en uit de debatten geweerd; 
 
 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 5568; 
 
 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 5569; 
 
 -  de verzoekende partij in de zaak nr. 5570. 
 
 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven, in de zaken nrs. 5568, 
5569 en 5570; 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren, in de zaken 
nrs. 5568, 5569 en 5570; 
 
 -  de Vlaamse Regering, in de zaken nrs. 5559 en 5560 en in de zaken nrs. 5568, 5569 en 
5570. 
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 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende 
partijen in de zaken nrs. 5559 en 5560; 
 
 .  Mr. J. Toury, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. S. Verbist, advocaat bij de balie 
te Antwerpen, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5568; 
 
 .  Greet Bergmans en Steven Vervaet, verzoekende partijen in de zaak nr. 5569, in eigen 
persoon; 
 
 .  Marc Van Damme, verzoekende partij in de zaak nr. 5570, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. L. Peeters loco Mr. B. Beelen, advocaten bij de balie te Leuven, voor de stad 
Leuven; 
 
 .  Mr. G. De Bock, advocaat bij de balie te Dendermonde, voor de gemeente Beveren; 
 
 .  Mr. E. Maes loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 betreft 
 
 A.1.1.  In het eerste middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending aan 
van de artikelen 39, 77, 125, 128, 129, 134, 160 en 161 van de Grondwet en van de artikelen 4, 5, 6, § 1, 7 en 10 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsmede een schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 77, 160 en 161 van de Grondwet. 
 
 De Vlaamse decreetgever zou de voormelde bevoegdheidverdelende regels hebben geschonden, doordat hij 
met de bestreden bepalingen procesrechtelijke regels voor de gewone en administratieve rechtscolleges zou 
hebben aangenomen, terwijl het aannemen van dergelijke regels tot de bevoegdheid van de federale wetgever 
zou behoren. De verzoekende partijen wijzen erop dat de Vlaamse decreetgever zowel het instellen van een 
vordering namens de gemeente als het afhandelen ervan, zou hebben geregeld. Zij verwijzen naar de 
zekerheidstelling om de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling wegens tergend en 
roekeloos geding, naar de voorafgaande kennisgeving en de wachttermijn van tien dagen, en naar de 
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onbevoegdheid van de gemeente om een dading aan te gaan of afstand van geding te doen. Meer algemeen zou 
de doelstelling van de bestreden bepalingen, te weten het onmogelijk maken van een actio popularis, tot de 
federale bevoegdheden behoren. 
 
 Bijgevolg zouden de verzoekende partijen tevens op discriminerende wijze zijn beroofd van de waarborg 
vervat in de artikelen 77, 160 en 161 van de Grondwet, namelijk dat de federale wetgever het procesrecht 
bepaalt. Daarnaast zou in dit opzicht sprake zijn van een discriminatie tussen inwoners van het Nederlandse 
taalgebied en inwoners van de andere taalgebieden, aangezien de Waalse decreetgever en de ordonnantiegever 
geen inbreuk hebben gemaakt op de federale bevoegdheid inzake procesrecht. 
 
 A.1.2.  Volgens de verzoekende partijen kan de bestreden bevoegdheidsoverschrijding niet worden 
verantwoord door een beroep te doen op de impliciete bevoegdheden. De noodzaak om in te grijpen in de 
federale bevoegdheden zou niet blijken en bovendien zou niet zijn aangetoond dat de materie in kwestie zich 
leent tot een gedifferentieerde regeling. 
 
 Bovendien zou niet kunnen worden volgehouden dat de weerslag van de betrokken bepalingen op de aan de 
federale overheid voorbehouden materie slechts marginaal zou zijn, nu de Vlaamse Regering zelf toegeeft dat de 
bestreden bepalingen beoogden een omvangrijk en niet te overzien contentieux in te dammen.  
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de Vlaamse decreetgever bevoegd was om de bestreden 
bepalingen aan te nemen, aangezien de gewesten krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bevoegd zijn om de samenstelling, de organisatie, de 
bevoegdheid en de werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen te regelen. 
 
 Zij wijst erop dat krachtens een vaste rechtspraak van het Hof een bevoegdheid moet worden geacht in haar 
geheel te zijn overgedragen, tenzij de Grondwetgever of de bijzondere wetgever daar anders over hebben 
beschikt. 
 
 Bovendien zou niet het doel, maar de inhoud van een maatregel determinerend zijn om uit te maken over 
welke aangelegenheid het gaat en bijgevolg welke wetgever bevoegd is. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is er inzake de wijze waarop gemeenten en provincies in rechte kunnen 
optreden, geen enkele bevoegdheid voorbehouden aan de federale wetgever, zodat de gewesten te dezen volledig 
bevoegd zouden zijn om de uitoefening van dat recht aan enkele vormvereisten te onderwerpen en om de 
naleving van die vormvereisten op straffe van nietigheid voor te schrijven. Een dergelijke regeling zou geenszins 
neerkomen op het regelen van de procedure voor de gewone en administratieve rechtscolleges, maar slechts op 
het bestraffen van de niet-naleving van een decretale bepaling. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde voert de Vlaamse Regering aan dat de bestreden bepalingen voldoen aan de 
voorwaarden om toepassing te maken van de impliciete bevoegdheden, bedoeld in artikel 10 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980. 
 
 Het zou noodzakelijk zijn geweest om op beperkte wijze te raken aan de federale bevoegdheid inzake het 
bepalen van de procedure voor de gewone en administratieve rechtscolleges, aangezien het beperken van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de inwoner beoogde de gemeente c.q. de provincie in kennis te stellen van 
het voornemen van de inwoner om namens de gemeente of provincie in rechte op te treden. Tevens zou het de 
bedoeling zijn om misbruik van artikel 194 van het Gemeentedecreet en van artikel 187 van het 
Provinciedecreet, in samenhang gelezen met de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 
bescherming van het leefmilieu (hierna : Milieustakingswet), onmogelijk te maken, aangezien de combinatie van 
die procedures als gevolg zou hebben dat projecten die door de gemeente en de provincie worden gesteund, 
worden aangevochten door de gemeente en de provincie, zoals vertegenwoordigd door een milieuvereniging, en 
waarbij de gemeente en de provincie bovendien procedureel worden uitgeschakeld. 
 
 Die bevoegdheidsoverschrijding zou slechts een marginale weerslag op de federale bevoegdheden inzake 
procesrecht hebben, aangezien zij is beperkt tot de vorderingen die krachtens artikel 194 van het 
Gemeentedecreet of krachtens artikel 187 van het Provinciedecreet zijn ingesteld. In dit opzicht wijst de 
Vlaamse Regering erop dat het niet de op te lossen problematiek, maar de oplossing is waarvan de weerslag op 
de betreden materie marginaal dient te zijn. 
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 Die materie zou overigens voor differentiatie vatbaar zijn, zoals het Grondwettelijk Hof reeds zou hebben 
erkend, onder meer in zijn arresten nrs. 19/2001 en 91/2010. 
 
 A.2.3.  Wat de aangevoerde discriminatie betreft, merkt de Vlaamse Regering allereerst op dat een verschil 
in behandeling in aangelegenheden waar de gewesten over eigen bevoegdheden beschikken, niet op zich strijdig 
kan worden geacht met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien anders de autonomie van de 
deelstaten geen betekenis zou hebben. 
 
 Overigens zouden artikel 194 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het Provinciedecreet geen 
essentiële regel van procesrecht bevatten, hetgeen zou blijken uit het feit dat een dergelijke regeling niet bestaat 
op federaal niveau, noch op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten.  
 
 
 Wat het tweede middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 betreft 
 
 A.3.  In het tweede middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending aan 
van de artikelen 10, 11, 23 en 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 11 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 3, lid 9, van het Verdrag van Aarhus. 
 
 De Vlaamse decreetgever zou het recht van rechtspersonen om namens hun gemeente op te treden ten 
onrechte hebben beperkt tot rechtspersonen die hun zetel hebben in de gemeente waarin de gewraakte handeling 
zich voordoet. Bijgevolg zou elke milieuvereniging slechts in één gemeente toepassing kunnen maken van 
artikel 194 van het Gemeentedecreet en zou elke milieuvereniging slechts in één provincie toepassing kunnen 
maken van artikel 187 van het Provinciedecreet. Aldus zouden de bestreden bepalingen milieuverenigingen in 
strijd met de vrijheid van vereniging dwingen om zich op te splitsen in evenveel subverenigingen als er 
onderscheiden gemeentelijke of provinciale grondgebieden worden vermeld in hun statuten.  
 
 Die verplichting zou tevens in strijd zijn met de artikelen 3, lid 9, en 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, 
krachtens welke milieuverenigingen het recht zouden hebben om in rechte op te treden op het gehele 
grondgebied bepaald in hun statuten en krachtens welke zij een recht op toegang tot de rechter zouden hebben 
dat zonder discriminatie op grond van de plaats van hun statutaire zetel zou moeten worden gewaarborgd. 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bestreden bepalingen geenszins het toepassingsgebied ratione 
loci van de Milieustakingswet wijzigen. Zij zouden immers geen zetelvereiste invoeren, aangezien ook in de 
oude versie van artikel 194 van het Gemeentedecreet en van artikel 187 van het Provinciedecreet was bepaald 
dat de rechtspersoon die namens de gemeente of de provincie wil optreden, zijn zetel moet hebben in de 
gemeente of de provincie waar de handeling zich voordoet. Bijgevolg zou er geen sprake kunnen zijn van een 
standstill-bepaling. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is het evident te vereisen dat degene die een vordering instelt namens de 
gemeente of de provincie, een band heeft met die gemeente of provincie.  
 
 Bovendien zouden de milieuverenigingen nog steeds uit eigen naam een milieustaking kunnen vorderen. 
Die mogelijkheid, die niet beperkt is tot de gemeente of de provincie waarin de vereniging haar zetel heeft, zou 
door de bestreden bepalingen niet worden aangetast. 
 
 A.4.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bestreden bepalingen evenmin het toepassingsgebied ratione 
materiae van de Milieustakingswet wijzigen. Artikel 1 van de Milieustakingswet zou immers ongewijzigd elke 
kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, 
ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu viseren. De bestreden 
bepaling doet niets anders dan bepalen in welke gevallen en onder welke modaliteiten inwoners namens de 
gemeente of de provincie in rechte kunnen treden.  
 
 
 Wat het derde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 betreft 
 
 A.5.1.  In het derde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending aan 
van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 7bis en 159 
van de Grondwet en met de artikelen 1, 2, 3 en 9 van het Verdrag van Aarhus. Zij verwijten de Vlaamse 
decreetgever vier verschillen in behandeling.  
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 A.5.2.1.  Het eerste verschil in behandeling heeft betrekking op de aard van de schade : het stilzitten van de 
gemeente of de provincie zou slechts aanleiding kunnen geven tot een vordering namens de gemeente of de 
provincie in zoverre het schade aan het leefmilieu als gevolg heeft, maar niet indien het een ander gevolg heeft. 
 
 De doelstelling om het optreden in rechte namens de gemeente of de provincie in te perken, zou 
ongeoorloofd zijn, aangezien het onttrekken van dossiers aan de rechterlijke macht haaks zou staan op de 
grondwettelijke opdracht van de rechtscolleges.  
 
 Aangezien de overheid de hoeder van de wet is, is zij verplicht om in rechte op te treden indien de 
gemeentelijke of provinciale belangen in het gedrang komen. De gevallen waarin de inwoners namens de 
gemeente of de provincie in rechte optreden, zouden gevallen zijn waarin de gemeente of de provincie dit zelf 
had moeten doen. 
 
 Bovendien zou een eventueel misbruik van de combinatie van de Milieustakingswet met de mogelijkheid 
om in rechte op te treden namens de gemeente of de provincie niet kunnen verantwoorden dat van de 
mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden geen gebruik meer zou kunnen 
worden gemaakt door een inwoner, wiens actie mogelijkerwijze zelfs de economische of andere belangen van de 
gemeente of de provincie dient. Als typevoorbeeld verwijzen de verzoekende partijen naar het dagvaarden van 
een schuldenaar van de gemeente of de provincie. 
 
 Tot slot wijzen de verzoekende partijen erop dat misbruik van het recht om namens de gemeente of de 
provincie in rechte op te treden wordt bestraft doordat de betrokken inwoner de kosten van het geding moet 
dragen en moet instaan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding 
of hoger beroep die kan worden uitgesproken. Dit zou op zich volstaan om de nagestreefde doelstelling te 
bereiken. 
 
 A.5.2.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat de beperking om namens de gemeente of de provincie in rechte 
op te treden, is ingegeven door het feit dat de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in rechte op 
te treden, werd misbruikt om projecten die door de gemeente of de provincie werden gesteund, aan te vechten en 
daarbij de gemeente en de provincie procedureel uit te schakelen, aangezien zij na de wijziging in de rechtspraak 
van de Raad van State in 2011 niet eens kunnen vragen dat de vordering van de inwoner onontvankelijk of 
ongegrond zou worden verklaard. Bovendien zou de combinatie van die procedure met de Milieustakingswet de 
facto een actio popularis mogelijk hebben gemaakt, aangezien de gemeente of de provincie, zoals 
vertegenwoordigd door een milieuvereniging, geen belang hoeft aan te tonen. 
 
 Het gehanteerde criterium zou objectief en pertinent zijn, aangezien het precies in de materie ruimtelijke 
ordening was dat het misbruik zich voordeed. Bovendien zou de maatregel evenredig zijn met het nagestreefde 
doel. 
 
 A.5.3.1.  Het tweede verschil in behandeling heeft betrekking op de definitie van het begrip « leefmilieu » : 
schade aan het leefmilieu sensu stricto zou wel in aanmerking komen voor een optreden namens de gemeente of 
de provincie, terwijl schade aan andere aspecten van het leefmilieu sensu lato, met name de ruimtelijke ordening, 
niet meer in aanmerking komt. 
 
 De verzoekende partijen beklemtonen dat het grondwettelijke begrip « bescherming van een gezond 
leefmilieu » niet alleen de natuurbescherming betreft, maar ook onder meer de bestrijding van de vervuiling van 
het water, de lucht en de bodem, een goede ordening van de ruimte, landbouw en veeteelt en het aanmoedigen 
van milieuvriendelijke technieken in industrie en verkeer. Ook het begrip « leefmilieu » in de Milieustakingswet 
zou een ruime draagwijdte hebben, die, onder meer op grond van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, de 
ruimtelijke ordening zou omvatten. 
 
 Doordat de combinatie van het optreden in rechte namens de gemeente of de provincie met de 
milieustakingsvordering niet meer mogelijk is buiten de schade aan het leefmilieu sensu stricto, zou de Vlaamse 
decreetgever impliciet ook de Milieustakingswet zelf hebben gewijzigd. 
 
 De beperking van de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden tot het 
leefmilieu sensu stricto zou niet te verantwoorden zijn in het licht van het Verdrag van Aarhus, dat van een 
ruime definitie van het begrip leefmilieu zou uitgaan. Dat dat Verdrag betrekking zou hebben op de stedenbouw, 
zou onder meer blijken uit de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
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2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, die werd 
aangenomen met uitdrukkelijke verwijzing naar het Verdrag van Aarhus. Krachtens dat Verdrag zouden alle 
leden van het publiek nochtans toegang tot de rechter hebben om het handelen en nalaten van privépersonen of 
overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van het nationale recht betreffende het milieu. 
 
 De verzoekende partijen beklemtonen dat zowel de wetgeving inzake ruimtelijke ordening als de wetgeving 
inzake milieuzaken sensu stricto worden gehandhaafd met strafbepalingen. Daarnaast vermelden zij dat het 
Grondwettelijk Hof eraan heeft herinnerd dat de essentie van de bevoegdheden van de rechtbanken erin bestaat 
onwettige handelingen te voorkomen of te doen ophouden. De doelstelling van de Milieustakingswet zou er 
precies in bestaan te voorkomen dat de overtreder iedereen voor voldongen feiten kan stellen met 
medeplichtigheid van de gemeentelijke of de provinciale overheid, die vaak bewust nalaat om op te treden. 
 
 A.5.3.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet de bevoegdheid van 
de gewesten om te bepalen op welke wijze de gemeenten en de provincies in rechte kunnen optreden, niet 
beperkt. De belanghebbende burger kan immers onverkort uit eigen naam een rechtsmiddel instellen. In 
ondergeschikte orde wijst de Vlaamse Regering erop dat het bestaande niveau van bescherming bijgevolg niet in 
aanzienlijke mate wordt afgebouwd. 
 
 De Vlaamse Regering betoogt daarnaast dat uit artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus slechts een 
recht op toegang tot de rechter voortvloeit voor de leden van het publiek die voldoen aan de eventuele in het 
nationale recht neergelegde criteria. Die bepaling zou bijgevolg de criteria die de bestreden bepaling toevoegt, 
toelaten. In geen geval zou het Verdrag van Aarhus overigens bepalen dat inwoners van een gemeente namens 
die gemeente in rechte zouden mogen optreden. 
 
 A.5.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het in het objectief contentieux niet relevant is of er al 
dan niet rechten zijn toegekend aan de partijen, omdat de wettigheid van een norm wordt beoordeeld. De 
verzoekende partijen bestrijden precies dat één van de procedures van het objectief contentieux thans wordt 
beperkt tot het leefmilieu sensu stricto. 
 
 Daarnaast beklemtonen de verzoekende partijen dat de gemeenten verplicht zijn om elke onwettige situatie 
te (laten) beëindigen. Bijgevolg zou het evident zijn dat, indien de gemeente dit nalaat, de inwoners het betwiste 
vorderingsrecht kunnen aanwenden. 
 
 Wat het Verdrag van Aarhus betreft, beklemtonen de verzoekende partijen dat artikel 9, lid 2, van dat 
Verdrag van toepassing is op de leden van het betrokken publiek, terwijl artikel 9, lid 3, van hetzelfde Verdrag 
van toepassing is op de leden van het publiek. Het betrokken publiek moet krachtens artikel 2, punt 5, van dat 
Verdrag worden gedefinieerd als het publiek dat gevolgen ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt, van, of 
belanghebbende is bij milieubesluitvorming; bovendien stipuleert die bepaling dat milieubeschermings-ngo’s 
ambtshalve worden geacht belanghebbend te zijn. Hoewel de bevoegde nationale overheid criteria kan aannemen 
waaraan het publiek moet voldoen om toegang te hebben tot bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures, zou 
artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus een dubbele resultaatsverbintenis inhouden : enerzijds, zou die 
procedure aanvullend moeten zijn ten opzichte van de procedure bedoeld in artikel 9, lid 2, van hetzelfde 
Verdrag en, anderzijds, zou het publiek toegang moeten hebben tot die procedure zonder te doen blijken van een 
belang of een recht. De bestreden bepaling zou evenwel als gevolg hebben dat er in bepaalde omstandigheden 
geen enkele aanvullende toegang bestaat. 
 
 Ook beklemtonen de verzoekende partijen dat de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in 
rechte op te treden, ook bestond buiten het domein van het leefmilieu sensu stricto en de stedenbouw. Zo kon zij 
onder meer worden aangewend om discussies over het gebruik van openbare wegen te beslechten, om 
mistoestanden bij openbare werken aan te klagen, en om zich burgerlijke partij te stellen bij de strafvervolging 
van gemeentelijke mandatarissen. De wil om de combinatie, door milieuverenigingen, van de 
milieustakingsvordering en het in rechte optreden namens de gemeente te beperken inzake stedenbouw, zou niet 
kunnen verantwoorden waarom in die andere materies de mogelijkheid van particuliere inwoners om namens de 
gemeente in rechte op te treden, moest worden beperkt. 
 
 A.5.4.1.  Het derde verschil in behandeling heeft betrekking op het causaal verband tussen het stilzitten van 
de gemeente en de schade aan het leefmilieu : alleen indien de schade aan het leefmilieu ontstaat door het 
stilzitten van de gemeente, zouden inwoners in rechte kunnen optreden namens de gemeente, maar niet indien de 
schade niet het gevolg is van het stilzitten van de gemeente.  
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 De verzoekende partijen betogen dat in de meeste gevallen waarin de gemeente nalaat in rechte op te 
treden, de schade ook bestaat zonder het stilzitten van de gemeente. Bijgevolg zou zelfs voor schade aan het 
leefmilieu sensu stricto de mogelijkheid om in rechte op te treden namens de gemeente voortaan vaak 
uitgesloten zijn, aangezien de schade vaak niet te wijten is aan de gemeente, maar aan de overtreder. Vanuit het 
oogpunt van de handhaving van het leefmilieu zou dat verschil in behandeling echter onverantwoord zijn. De 
doelstelling van die procedurele mogelijkheid zou immers worden uitgehold indien zij niet zou kunnen worden 
aangewend wanneer het stilzitten van de overheid niet de oorzaak van de schade is. 
 
 A.5.4.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat het derde verschil in behandeling feitelijke grondslag mist, 
aangezien de woorden « gevolg van dit stilzitten » geen inperking van het toepassingsgebied van de bestreden 
bepaling zouden inhouden. Het zou steeds gaan om schade die door een derde aan het leefmilieu wordt 
toegebracht en die vervolgens, door het procedurele stilzitten van de gemeente, wordt bestendigd. 
 
 A.5.5.1.  Het vierde verschil in behandeling heeft betrekking op het afbouwen van de rechtsbescherming : 
terwijl voor een optreden namens de gemeente en de provincie vroeger geen beperking tot schade aan het 
leefmilieu sensu stricto gold en terwijl die vordering niet aan een aantal op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvoorschriften was onderworpen, zou dit onder de gewijzigde regeling wel het geval zijn. 
 
 Die vermindering van de rechtsbescherming zou in strijd zijn met de standstill-verplichting in artikel 23 
van de Grondwet, aangezien in de parlementaire voorbereiding geen reden van dwingend belang zou terug te 
vinden zijn om die vermindering te rechtvaardigen. De wil om stedenbouwdossiers waarin de gemeente nalaat 
om op te treden, te onttrekken aan het rechterlijk toezicht, zou immers haaks staan op de grondwettelijke 
opdracht van de rechtscolleges. 
 
 Die afbouw van de rechtsbescherming zou eveneens in strijd zijn met de standstill-verplichting in artikel 9, 
lid 3, van het Verdrag van Aarhus. Krachtens die bepaling zouden alle leden van het publiek in de mogelijkheid 
moeten worden gesteld om het handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties te betwisten indien 
dat handelen of nalaten strijdig is met de bepalingen van nationaal recht inzake leefmilieu. 
 
 A.5.5.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat het middel onontvankelijk is in zoverre een verschil in 
behandeling tussen het verleden en het heden wordt aangevoerd. Elke wetswijziging zou immers onmogelijk 
worden indien het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zou verbieden dat een nieuwe regeling afwijkt 
van de vorige regeling. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Vlaamse Regering dat artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus geen 
standstill-verplichting inhoudt. Overigens zouden artikel 194 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het 
Provinciedecreet niet hebben voorzien in een procedure in de zin van artikel 9, lid 2, van het Verdrag van 
Aarhus, aangezien die bepalingen geen betrekking hebben op rechtsingang voor de burger, maar op rechtsingang 
voor de gemeente en de provincie. Tot slot zou artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus de verdragspartijen 
toelaten het recht op toegang tot de rechter te regelen in overeenstemming met de eisen van nationaal recht. De 
rechtsingang zou alsnog zeer ruim zijn, althans indien de inwoners van de gemeente of de betrokken 
rechtspersonen uit eigen naam zouden optreden. 
 
 
 Wat het vierde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 betreft 
 
 A.6.  In het vierde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending aan 
van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, doordat, in zoverre het toepassingsgebied ratione materiae van 
de Milieustakingswet niet werd gewijzigd, de term « leefmilieu » een verschillende betekenis heeft in, enerzijds, 
de Milieustakingswet en, anderzijds, artikel 194 van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het 
Provinciedecreet. 
 
 Zij wijzen erop dat de gemeente of de provincie als administratieve overheden wel verplicht zijn om in 
voorkomend geval een beroep te doen op de Milieustakingswet, maar dat de inwoners of rechtspersonen het in 
geval van hun stilzitten maar in hun plaats kunnen doen voor een gedeelte van de inbreuken die onder de 
Milieustakingswet vallen, namelijk de inbreuken met betrekking tot het leefmilieu sensu stricto, met uitsluiting 
van de stedenbouw. 
 
 A.7.  Volgens de Vlaamse Regering is het vierde middel niet meer dan een herhaling van het derde middel. 
Bijgevolg verwijst zij naar de verantwoording die zij in antwoord op dat middel heeft gegeven. 
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 Wat het vijfde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 betreft 
 
 A.8.  In het vijfde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending aan 
van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het Verdrag van Aarhus, doordat de 
procedurele vormvereisten die met de bestreden bepaling zijn ingevoerd, de rechtsbescherming zouden 
afbouwen. Zij verwijzen naar de vereiste om de gedinginleidende akte te betekenen aan de overheid, alsook naar 
de vereiste om voorafgaandelijk het schepencollege of de deputatie in gebreke te stellen en een wachttermijn van 
tien dagen in acht te nemen. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat noch in de tekst van artikel 194 van het Gemeentedecreet of van 
artikel 187 van het Provinciedecreet, noch in de parlementaire voorbereiding werd aangegeven wat de termen 
« betekening », « ingebrekestelling » en « gedinginleidende akte » precies betekenen. Zij merken tevens op dat 
de gemeente of de provincie die na de ingebrekestelling alsnog zou beslissen in rechte te treden, niet verplicht is 
de betrokken inwoner hierover in te lichten. Bijgevolg zou de betrokken inwoner voorzichtigheidshalve hoe dan 
ook een analoge akte moeten inleiden, terwijl de daaraan verbonden kosten overbodig zijn. 
 
 Daarnaast merken de verzoekende partijen op dat er geen enkele waarborg bestaat dat de gemeente of de 
provincie die alsnog zelf in rechte optreden, dit op ontvankelijke wijze doen, noch dat zij kansrijke middelen 
ontwikkelen. De betrokken inwoner zou hierop geen controle kunnen uitoefenen. Tevens kan de gemeente of de 
provincie die wel zelf in rechte treedt, zonder controle van de betrokken inwoner een nadelige dading aangaan of 
afstand van geding doen. Het risico op dergelijke gedragingen zou niet onbestaande zijn, gelet op de 
achterliggende beweegredenen van het stilzitten van de gemeentelijke of provinciale overheid, die vaak op 
dezelfde golflengte zal zitten als de overtreder. 
 
 Minstens had de Vlaamse decreetgever volgens de verzoekende partijen moeten bepalen dat de vordering 
ingeleid door de betrokken inwoner namens de gemeente of de provincie, in geval van overlapping met een 
alsnog door de gemeente of de provincie ingeleide vordering, pas onontvankelijk mag worden verklaard nadat de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de alsnog door de gemeente of de provincie ingeleide vordering zijn 
onderzocht. Eveneens had hij volgens hen moeten bepalen dat de gemeente of de provincie slechts een dading 
kan aangaan of afstand van geding kan doen met instemming van degene die haar in gebreke heeft gesteld. 
 
 A.9.  De Vlaamse Regering betoogt dat de in het middel aangevoerde toetsingsnormen onmogelijk kunnen 
worden geschonden door de loutere omstandigheid dat een bepaling onduidelijk zou zijn. Bovendien zou het 
middel onontvankelijk zijn doordat de verzoekende partijen zouden nalaten aan te geven welke categorieën van 
personen onderscheiden zouden worden behandeld. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Vlaamse Regering dat de vereiste dat de gemeente of de provincie eerst 
in kennis wordt gesteld van het voornemen om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden, 
redelijkerwijze kan worden verantwoord doordat niet de inwoner, maar het college van burgemeester en 
schepenen respectievelijk de deputatie de geëigende organen zijn om de gemeente respectievelijk de provincie te 
vertegenwoordigen. 
 
 
 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5568, 5569 en 5570 betreft 
 
 A.10.1.  In het eerste middel in de zaken nrs. 5568, 5569 en 5570 voeren de verzoekende partijen de 
schending aan van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, doordat de bestreden bepalingen de mogelijkheid 
voor inwoners om juridische procedures te voeren in plaats van de stilzittende gemeenten of provincies, drastisch 
zouden bemoeilijken of beperken. De bestreden bepaling zou een onderscheid maken tussen, enerzijds, inwoners 
die wensen te ageren tegen het feit dat door het stilzitten van hun lokale overheid aan het leefmilieu schade 
wordt toegebracht of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat, en, anderzijds, inwoners die 
wensen te ageren tegen het stilzitten van hun lokale overheid in geval van andere schadeverwekkende 
gedragingen, onrechtmatigheden en onwettigheden.  
 
 Wat die laatste categorie betreft, verwijzen zij bij wijze van voorbeeld naar een burgerlijkepartijstelling van 
de gemeente tegen een frauderende ambtenaar, een vordering tot schadevergoeding tegen een schuldenaar van de 
gemeente die niet wordt uitgeoefend, een regresvordering tegen de bestuurders die ten nadele van de 
gemeentekas dwangsommen hebben laten oplopen door een rechterlijk bevel niet uit te voeren, een gebrek aan 
optreden tegen financiële instellingen wegens oplichting en marktmanipulatie, een gebrek aan optreden tegen 
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een hinderlijk gebruik van het openbaar domein of een gebruik ervan in strijd met de concessievoorwaarden, een 
gebrek aan optreden tegen nutsmaatschappijen of tegen intercommunales voor huisvuilophaling die in gebreke 
blijven, of een gebrek aan optreden inzake ruimtelijke ordening. Wat dat laatste betreft, verwijzen zij naar een 
bouwwerk dat wederrechtelijk wordt opgericht, een herstelvordering met betrekking tot een ingrijpende 
stedenbouwkundige inbreuk die dreigt te verjaren, en de onvergunde functiewijziging van een bestaande 
constructie.   
 
 Beide categorieën van personen zouden voldoende vergelijkbaar zijn, aangezien zij allebei een 
schadeverwekkende handeling in hun gemeente of provincie vaststellen, waartegen de lokale overheden niet 
optreden. In beide gevallen zou het gemeentelijk of provinciaal belang in het geding zijn. 
 
 A.10.2.  De bestreden bepalingen zouden zijn ingegeven door de wil om een eind te maken aan een 
onbedoeld wapen tegen de lokale besturen, meer bepaald het onderuit halen van door het lokale bestuur 
gesteunde bouwprojecten door aan een juridische procedure namens de gemeente of de provincie een inhoud te 
geven waarover dat lokale bestuur geen controle heeft. Die doelstelling zou feitelijke grondslag missen, 
aangezien de inwoner die namens het lokale bestuur in rechte treedt, de plicht zou hebben om het algemeen 
(gemeentelijk of provinciaal) belang te verdedigen en de rechtscolleges zouden een procedure gebaseerd op het 
substitutierecht afwijzen indien zij door private belangen is ingegeven. Aangezien de doelstelling feitelijke 
grondslag zou missen, zou zij per definitie ongeoorloofd zijn. De doelstelling zou des te meer ongeoorloofd zijn, 
doordat zij tegen de essentie van de rechtsstaat zou ingaan. Men zou moeten vertrouwen op het oordeel van de 
rechter, die de vordering zal afwijzen indien zij ongegrond is; het substitutierecht zou dus slechts een wapen 
kunnen zijn in de mate waarin de gemeentelijke of provinciale overheid tekortschiet in het uitoefenen van haar 
taken. 
 
 Ook de andere doelstellingen die in de parlementaire voorbereiding werden vermeld, zouden feitelijke 
grondslag missen. De bewering dat het substitutierecht achterhaald zou zijn omdat de gemeenteraden thans 
representatief zijn samengesteld, zou haaks staan op de overname, bevestiging en aanvulling van het 
substitutierecht in het Gemeentedecreet en in het Provinciedecreet en op de latere wijzigingen daarvan. Uit de 
parlementaire voorbereiding van het decreet van 14 maart 2008 zou overigens blijken dat de Vlaamse 
decreetgever het substitutierecht op dat ogenblik nog steeds zag als bescherming tegen belangenvermenging 
binnen de gemeentelijke overheid (Parl. St., Vlaams Parlement, 2007-2008, nr. 1548-1, p. 2). De bewering dat 
het substitutierecht achterhaald is, zou overigens contradictorisch zijn met de vaststelling dat er te vaak gebruik 
van wordt gemaakt. 
 
 De bewering dat de inwoners over vele andere middelen zouden beschikken, zou onjuist zijn, aangezien de 
burger voor het overige slechts in rechte kan optreden indien zijn persoonlijke subjectieve rechten in het gedrang 
komen of indien hij een rechtstreeks, actueel en persoonlijk belang heeft. Zo zouden de inwoners naast het 
substitutierecht over geen enkel rechtsmiddel beschikken indien de gemeentelijke of provinciale financiën, de 
mobiliteit of de dienstverlening in het gedrang komen. 
 
 Ook het argument dat het substitutierecht de gemeente of de provincie zou benadelen aangezien zij niet kan 
participeren aan of tussenkomen in een procedure die namens haar wordt gevoerd door een inwoner, zou niet 
opgaan, nu het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 29/2011 heeft geoordeeld dat die omstandigheid het beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie niet schendt, nu het college van burgemeester en schepenen het recht heeft 
om zelf een raadsman aan te stellen. Het feit dat de gemeente of de provincie de vrije beschikking verliest over 
de rechten die het voorwerp van het geschil uitmaken, zou overigens de logische consequentie zijn van haar 
eigen nalaten. 
 
 Het feit dat de burgers steeds meer een beroep doen op het substitutierecht, zou tot slot veeleer aantonen dat 
die procedure inderdaad nuttig is, dan dat zij zou moeten worden afgeschaft of ingeperkt. 
 
 Overigens zou de Vlaamse decreetgever, die in 2008 nog stelde dat de verplichting tot zekerheidstelling als 
gevolg heeft dat weinig inwoners het substitutierecht gebruiken, geen cijfers geven die toelaten te begrijpen 
waarom hij in 2012 plots van oordeel is dat hetzelfde substitutierecht een veelvuldig en oneigenlijk gebruikt 
wapen tegen de gemeente zou zijn. Evenmin zou de Vlaamse decreetgever hebben aangegeven waarin, buiten 
het domein van de ruimtelijke ordening, het misbruik van het substitutierecht dan wel zou bestaan. 
 
 A.10.3.  Het criterium van onderscheid bestaat volgens de verzoekende partijen in het al dan niet bestaan 
van schade aan het leefmilieu of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu. Zij geven toe dat het om een 
objectief criterium gaat, maar betwisten de pertinentie ervan om de door de Vlaamse decreetgever nagestreefde 
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doelstelling te bereiken. De beperking van de vordering in kwestie tot het leefmilieu zou niet in verband staan 
met de doelstelling om het misbruik ervan uit te sluiten : enerzijds, zou het substitutierecht eveneens kunnen 
worden misbruikt binnen het kader van het leefmilieu, en, anderzijds, kan het misbruik, als dat al zou bestaan, in 
het kader van de stedenbouw, er niet toe leiden dat het substitutierecht ook wordt afgeschaft in materies die niets 
met leefmilieu en stedenbouw te maken hebben. Ook op het vlak van de schade zou het onderscheid tussen 
milieuschade en andere schade niet te verantwoorden zijn, aangezien milieuschade niet per definitie dringender 
en ernstiger is dan andere vormen van schade aan de gemeentelijke of provinciale belangen. 
 
 Overigens zou het onderscheid des te bevreemdender zijn nu de gemeente of de provincie, wanneer zij 
buiten het kader van de Milieustakingswet in rechte wil optreden, steeds een belang in de zin van artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek zou dienen aan te tonen. De drempel om van het substitutierecht gebruik te maken, zou 
buiten het domein van het leefmilieu dus hoger liggen dan binnen dat domein. 
 
 Bovendien zou, gelet op een grondwetsconforme interpretatie van het begrip « leefmilieu », die ook de 
sfeer van de ruimtelijke ordening omvat, de bestreden bepaling niet eens de nagestreefde doelstelling bereiken, 
aangezien het substitutierecht inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw onverkort kan worden toegepast. 
 
 Tot slot zou niet kunnen worden verantwoord dat de Vlaamse decreetgever, die in de parlementaire 
voorbereiding vooral het gecombineerde gebruik van de milieustakingsvordering en het substitutierecht als 
problematisch beschouwt, het substitutierecht precies beperkt tot de sfeer van het leefmilieu, maar dat recht 
afschaft buiten die sfeer.  
 
 A.10.4.  De bestreden bepaling zou overigens niet evenredig zijn met de nagestreefde doelstelling, 
aangezien een zeer verregaande maatregel als de onmogelijkheid om die procedure nog aan te wenden buiten het 
kader van de milieuschade, niet nodig is om die doelstelling te bereiken. De Vlaamse decreetgever had volgens 
de verzoekende partijen kunnen kiezen voor minder verregaande oplossingen, zoals strengere 
ontvankelijkheidsvoorwaarden. Lichtzinnigheid en misbruik zouden overigens worden bestraft doordat de 
inwoner een zekerheidstelling moet aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan 
voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding die kan worden 
uitgesproken.  
 
 Het wantrouwen ten aanzien van actieve, waakzame inwoners zou overigens als gevolg hebben dat de 
bescherming van de algemene, duurzame lokale belangen afhankelijk wordt gemaakt van vriendjespolitiek, 
absolute meerderheden en partijpolitieke overwegingen. Ook zou er een groter risico bestaan op het gedogen van 
misdrijven en het in stand houden van onwettigheden, die mogelijkerwijze schade kunnen veroorzaken. 
Overigens zou de gevestigde rechtspraak de meeste misbruiken reeds uitschakelen, en zou de overheid hoe dan 
ook niets te vrezen hebben indien er geen gegronde juridische bezwaren of schadeverwekkende handelingen 
bestaan, aangezien de gewone en de administratieve rechter de voorgelegde geschillen beoordelen, conform hun 
essentiële taak in een democratische rechtsstaat. 
 
 Tot slot zou niet kunnen worden verantwoord waarom een burger niet ten behoeve van het gemeentelijk of 
provinciaal belang zou kunnen optreden tegen onwettige toestanden, die door de passiviteit van het bestuur in 
stand worden gehouden, wanneer die geen betrekking hebben op (dreigende) schade aan het leefmilieu, terwijl 
hij dat wel kan als de onwettige toestand wel betrekking heeft op milieuschade. 
 
 A.11.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bestreden bepalingen slechts regelen op welke wijze een 
gemeente of een provincie in rechte kan worden vertegenwoordigd. De bestaande mogelijkheid zou zijn 
misbruikt om projecten die door de gemeente werden gesteund, namens de gemeente aan te vechten en daarbij 
de gemeente procedureel uit te schakelen. Om die reden heeft de decreetgever het toepassingsgebied ervan 
beperkt tot (dreigende) schade aan het leefmilieu en heeft hij de vertegenwoordigingsbevoegdheid afhankelijk 
gemaakt van een aantal vormvereisten. 
 
 De Vlaamse decreetgever zou de democratische controlerechten van de inwoners niet hebben beperkt, 
aangezien die rechten slechts vereisen dat op regelmatige basis vrije en geheime verkiezingen worden gehouden 
en dat de mandatarissen verantwoording moeten afleggen aan een democratisch verkozen orgaan. Het recht op 
een democratische controle zou geen substitutierecht van de inwoners voor gerechtelijke procedures namens de 
gemeente of de provincie vereisen. 
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 Bovendien zou de Vlaamse decreetgever niet raken aan de rechtsstaat of de bescherming van het algemeen 
belang afhankelijk maken van vriendjespolitiek, absolute meerderheden of partijpolitieke redenen, aangezien de 
burger die zijn rechten geschonden ziet, steeds uit eigen naam een gerechtelijke procedure zou kunnen starten. 
 
 De beperking van het substitutierecht tot het leefmilieu, exclusief de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw, zou overigens pertinent zijn, aangezien de Vlaamse decreetgever had vastgesteld dat met name in 
het domein van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw het voormelde misbruik opdook. 
 
 Tot slot zou het niet kennelijk onredelijk zijn te oordelen dat de inwoner aan de gemeente of de provincie 
eerst kennis moet geven van zijn voornemen om in rechte op te treden of van de gedinginleidende akte.  
 
 
 Wat het tweede middel in de zaken nrs. 5568 en 5569 betreft 
 
 A.12.  In het tweede middel in de zaken nrs. 5568 en 5569 voeren de verzoekende partijen de schending 
aan van de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 4°, van de Grondwet. Aangezien de term « leefmilieu » in die 
bepaling wel degelijk de ruimtelijke ordening zou omvatten, zoals het Hof heeft bevestigd in zijn arrest 
nr. 2/2011 en zoals tevens zou blijken uit een arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 1996, zou de 
bestreden bepaling, die uitgaat van een engere definitie van « leefmilieu », die de ruimtelijke ordening niet 
omvat, voor dat domein het vroegere beschermingsniveau ten onrechte afbouwen. 
 
 De verzoekende partijen wijzen erop dat onder de vorige versie van artikel 194 van het Gemeentedecreet en 
van artikel 187 van het Provinciedecreet de combinatie van het substitutierecht met de milieustakingsvordering 
mogelijk was, ook in het domein van de ruimtelijke ordening. Die combinatie zou de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die in het domein van de ruimtelijke ordening in rechte traden, hebben ontslagen van de vereiste 
van een persoonlijk en rechtstreeks belang, zoals bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. 
De restrictieve interpretatie van het belangvereiste door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en door de Raad 
van State zou impliceren dat de combinatie van de milieustakingsvordering en het substitutierecht de enige 
manier is om in rechte op te treden tegen onwettigheden in grote bouwprojecten die een grote impact hebben op 
de gemeentelijke leefomgeving. Inspraakmogelijkheden zouden geen voldoende alternatief zijn, aangezien men 
in het kader van artikel 194 van het Gemeentedecreet en van artikel 187 van het Provinciedecreet net zou worden 
geconfronteerd met een nalatige overheid. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen blijkt dat de Vlaamse decreetgever 
beoogde het domein van de ruimtelijke ordening uit te sluiten van het toepassingsgebied van het substitutierecht. 
Die uitsluiting zou een aanzienlijke achteruitgang betekenen ten aanzien van het vorige beschermingsniveau.  
 
 Voor die uitsluiting zouden geen overtuigende redenen van algemeen belang voorhanden zijn. De 
overweging dat het substitutierecht een onbedoeld wapen zou zijn tegen lokale overheden, doordat projecten die 
door de gemeente worden gesteund, aan de hand van het substitutierecht namens de gemeente kunnen worden 
aangevochten, zou geen steek houden, aangezien die overweging zou ingaan tegen de essentie van de rechtsstaat. 
Het zou in een rechtsstaat onaanvaardbaar zijn dat een overheid het in rechte optreden van particulieren tegen 
onrechtmatige handelingen gepleegd door of met medeweten van diezelfde overheid onmogelijk maakt. De 
rechtsstaat houdt immers in dat ook de overheid door het recht is gebonden. 
 
 In het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5568 voeren de verzoekende partijen ook aan 
dat de toevoeging van bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden aan het substitutierecht het beschermingsniveau 
op aanzienlijke wijze zou verminderen. De verzoekende partijen wijzen erop dat onder de vorige versie van 
artikel 194 van het Gemeentedecreet en van artikel 187 van het Provinciedecreet enkel een zekerheidstelling 
werd gevraagd. Onder de nieuwe versie van die bepalingen moet bovendien vooraf een ingebrekestelling aan de 
gemeente of de provincie worden betekend en moet de betrokkene een wachttermijn van tien dagen in acht 
nemen vooraleer hij de vordering namens de gemeente of de provincie kan instellen. Niets zou beletten dat de 
passieve overheid tijdens die wachttermijn pro forma een rechtsvordering instelt, waarvan zij later afstand doet 
of waarin zij bewust geen kansrijke middelen ontwikkelt. Aangezien die ontvankelijkheidsvoorwaarde aldus de 
effectiviteit van het substitutierecht volledig zou uithollen, zou sprake zijn van een aanzienlijke achteruitgang 
van het bestaande beschermingsniveau. Voor die achteruitgang zouden geen redenen van algemeen belang 
aanwezig zijn, aangezien de gemeentelijke of provinciale overheid geen ander belang zou kunnen nastreven dan 
de bestrijding van onwettigheden op haar grondgebied. 
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 A.13.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bescherming van het recht op een gezond leefmilieu niet wordt 
verminderd, aangezien de belanghebbende burger nog steeds uit eigen naam een rechtsmiddel zou kunnen 
aanwenden. Overigens zou artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet niets uit te staan hebben met de 
bevoegdheid van de gewesten om te bepalen wanneer en hoe de gemeenten en de provincies in rechte kunnen 
optreden. Nog minder zou die bepaling vereisen dat de gemeente en de provincie in voorkomend geval 
procedureel buitenspel kunnen worden gezet.  
 
 Overigens zou de wetgever nooit de bedoeling hebben gehad om particulieren toe te staan een 
milieustakingsvordering in te stellen; dit zou slechts mogelijk worden door de combinatie met artikel 194 van het 
Gemeentedecreet en artikel 187 van het Provinciedecreet, die door de rechtspraak is aanvaard. Artikel 23, derde 
lid, 4°, van de Grondwet zou echter niet het bestaan van een actio popularis vereisen.  
 
 Voor het geval dat het Hof zou oordelen dat artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet zulks toch zou 
vereisen, betoogt de Vlaamse Regering dat er in casu geen aanzienlijke achteruitgang van het bestaande 
beschermingsniveau is. In ondergeschikte orde voert zij aan dat de achteruitgang wordt gerechtvaardigd door 
redenen die verband houden met het algemeen belang, te weten de doelstelling om een einde te maken aan 
situaties waarin een inwoner namens de gemeente of de provincie in rechte treedt tegen projecten die door de 
gemeente of de provincie worden gesteund of vergunningen die door de gemeente of de provincie zijn uitgereikt 
en waarbij de gemeente of de provincie slechts kan tussenkomen om de vordering die namens haar is ingesteld, 
te ondersteunen. 
 
 Ook het opleggen van aanvullende vormvereisten zou niet tot een aanzienlijke vermindering van het 
beschermingsniveau leiden, en in elk geval zouden hiervoor redenen van algemeen belang aanwezig zijn, 
aangezien de Vlaamse decreetgever vermocht te oordelen dat het college van burgemeester en schepenen en de 
deputatie de geëigende organen zijn om namens de gemeente en de provincie in rechte op te treden.  
 
 
 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5570 betreft 
 
 A.14.  In het tweede middel in de zaak nr. 5570 voert de verzoeker de schending aan van artikel 13 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14, lid 1, van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met het algemeen rechtsbeginsel van de 
toegang tot de rechter, doordat de bestreden bepalingen de inwoners van een gemeente of een provincie die zich 
beklagen over andere onwettigheden dan diegene inzake het leefmilieu, op discriminerende wijze de toegang tot 
de rechter zouden ontzeggen. 
 
 De verzoeker wijst erop dat het Hof in zijn arrest nr. 195/2009 heeft geoordeeld dat artikel 13 van de 
Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens analoge grondrechten waarborgen. 
Het recht op toegang tot de rechter zou een onderdeel zijn van het recht op een eerlijk proces en zou een 
fundamenteel aspect van de rechtsstaat uitmaken. Een verschil in behandeling inzake de toegang tot de rechter 
zou slechts toelaatbaar zijn indien het redelijkerwijze kan worden verantwoord. 
 
 Volgens de verzoeker beperken de bestreden bepalingen het recht op toegang tot de rechter in andere zaken 
dan milieuzaken sensu stricto op discriminerende wijze. Zij zouden een vermindering van de toegang tot de 
rechter inhouden en aldus in strijd zijn met het algemeen rechtsbeginsel van de toegang tot de rechter. 
 
 A.15.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de aangehaalde toetsingsnormen het recht van de Vlaamse 
decreetgever om te bepalen op welke wijze een gemeente of een provincie in rechte kan optreden, niet beperken. 
Bovendien zouden de bestreden bepalingen de toegang tot de rechter niet beperken. Voor het overige zou het 
middel samenvallen met het eerste middel in de zaken nrs. 5568, 5569 en 5570. 
 
 
 Wat het derde middel in de zaak nr. 5570 betreft 
 
 A.16.  In het derde middel in de zaak nr. 5570 voert de verzoeker de schending aan van artikel 23, derde 
lid, 5°, van de Grondwet, doordat het afnemen van een bestaand vorderingsrecht het recht op maatschappelijke 
ontplooiing zou schenden. Het recht op maatschappelijke ontplooiing zou betrekking hebben op alle 
mogelijkheden die men kan krijgen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen, zoals vergaderzalen, 
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infrastructuur en openbaar vervoer, alsook de deelname aan een sociale organisatie die zelfontplooiing mogelijk 
maakt.  
 
 Volgens de verzoeker omvat het recht op maatschappelijke ontplooiing ook het recht om een openbare 
overheid zoals een gemeente te controleren en eventueel namens haar een rechtsvordering in te stellen. Dat recht 
zou in het gedrang komen doordat de huidige versie van artikel 194 van het Gemeentedecreet een lager niveau 
van rechtsbescherming zou bieden dan de versie die van kracht was op 12 februari 1994, het ogenblik waarop 
artikel 23 van de Grondwet in werking trad. De relevante versie zou bijgevolg artikel 271, § 1, van de Nieuwe 
Gemeentewet van 24 juni 1988 zijn. Voor die aanzienlijke achteruitgang zouden geen redenen van algemeen 
belang bestaan, gelet op de illegitieme doelstelling van de Vlaamse decreetgever. 
 
 A.17.  De Vlaamse Regering voert aan dat het recht op maatschappelijke ontplooiing niets uit te staan heeft 
met de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden. Die mogelijkheid zou 
overigens geen deelname aan het maatschappelijk leven inhouden. 
 
 
 Wat het derde middel in de zaak nr. 5568 betreft 
 
 A.18.  In het derde middel in de zaak nr. 5568 voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 3, 25, onder a), en 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten doordat de bestreden bepalingen de directe 
deelname van de burgers aan de behandeling van publieke aangelegenheden zouden afschaffen. Een dergelijke 
participatie zou meestal via delegatie geschieden, maar zou tevens kunnen plaatsvinden in de vorm van de 
implementatie van het beleid op alle bestuursniveaus. De implementatie van het beleid zou ook het uitvoeren van 
het beleid van andere overheden omvatten, zoals de handhaving door de lokale overheden van het 
leefmilieubeleid door het instellen van een milieustakingsvordering.   
 
 De bestreden bepalingen zouden aan een bepaalde categorie van burgers de waarborg van directe deelname 
aan een publieke aangelegenheid door middel van een substituerende rechtsvordering ontzeggen. Inzake de 
pertinentie van het criterium van onderscheid en de evenredigheid verwijzen zij naar het eerste middel in de 
zaken nrs. 5568, 5569 en 5570. 
 
 A.19.  De Vlaamse Regering betoogt dat de aangevoerde toetsingsnormen niets uit te staan hebben met de 
mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie een vordering in te stellen. De burger zou over voldoende 
democratische instrumenten beschikken om de gemeente of de provincie te controleren, waaronder het in rechte 
optreden uit eigen naam. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Vóór de vervanging bij de eerste bestreden bepaling luidde artikel 194 van het 

Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005 als volgt : 

 

 « Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad niet in rechte 
optreden, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij 
onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te 
staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding 
of hoger beroep die kan worden uitgesproken. 
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 Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de 
gemeente is gevestigd. 
   
 De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder 
instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd ». 
 

 Vóór de vervanging bij de tweede bestreden bepaling luidde artikel 187 van het Vlaamse 

Provinciedecreet van 9 december 2005 als volgt : 

 

 « Als de deputatie of de provincieraad niet in rechte optreedt, kunnen een of meer 
inwoners in rechte optreden namens de provincie, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden 
om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot 
schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan 
worden uitgesproken. 
   
 Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de 
provincie is gevestigd. 
   
 De provincie kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder 
instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd ». 
 

 B.1.2.  Artikel 194 van het Gemeentedecreet gaat terug op artikel 271, § 1, van de 

Nieuwe Gemeentewet en op artikel 150 van de Gemeentewet van 30 maart 1836. 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding van artikel 150 van de Gemeentewet van 

30 maart 1836 beoogde die bepaling het geval waarbij de gemeente weigert op te treden en 

inbreuken laat geschieden ten koste van bepaalde inwoners (Pasin., 1836, p. 388). Aldus 

worden de belangen van de gemeente beschermd tegen het stilzitten van haar eigen bestuur. 

 

 Toen de Vlaamse decreetgever met artikel 187 van het Provinciedecreet de inwoners van 

de provincies toeliet om namens de provincie waarvan zij inwoner zijn, in rechte op te treden, 

verwees hij naar het overeenkomstige recht dat op gemeentelijk vlak reeds bestond (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2005-2006, nr. 473/1, p. 81).  

 

 B.1.3.  Een inwoner van een gemeente of een provincie die op grond van artikel 194 van 

het Gemeentedecreet of op grond van artikel 187 van het Provinciedecreet in rechte optreedt, 

treedt niet op uit eigen naam, maar enkel uit naam en als vertegenwoordiger van de gemeente 

of de provincie. De vordering dient te steunen op een recht van de gemeente of van de 
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provincie en heeft tot doel een collectief belang te verdedigen. Bijgevolg vermag een inwoner 

van een gemeente of van een provincie slechts namens haar in rechte op te treden voor zover 

de gemeente of de provincie in kwestie zelf een ontvankelijke vordering kan instellen. 

 

 B.1.4.  De omstandigheid dat de handeling waartegen de gemeente of de provincie in 

rechte optreedt, in overeenstemming is met een beslissing, een vergunning of een advies van 

de gemeente of van de provincie of er zelfs een uitvoering van is, verhindert niet dat zij er in 

rechte tegen optreedt. Artikel 159 van de Grondwet belet een administratieve overheid 

immers niet de onwettigheid aan te voeren van een besluit dat zij zelf heeft genomen. 

 

 Een inwoner kan dus de vorderingen waarover de gemeente of de provincie beschikt, 

namens de gemeente of de provincie instellen, zelfs indien de betwiste handeling in 

overeenstemming is met de beslissingen van de gemeente of van de provincie. 

 

 B.1.5.  Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente of de provincie in rechte 

optreden, verliest het orgaan dat in de regel bevoegd is om de gemeente of de provincie in 

rechte te vertegenwoordigen, de vrije beschikking over de rechten die het voorwerp van de 

vordering uitmaken. Dat orgaan behoudt wel de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

procedure teneinde de vordering van de inwoners te ondersteunen, of om die vordering voort 

te zetten of te hervatten indien die inwoners in gebreke blijven om de belangen van de 

gemeente of van de provincie adequaat te verdedigen. 

 

 B.2.1.  Het recht om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden, werd de 

laatste jaren frequenter gebruikt, met name in combinatie met de milieustakingsvordering 

bedoeld in de artikelen 1 tot 3 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht 

inzake bescherming van het leefmilieu, die als volgt luiden : 

 

 « Artikel 1.  Onverminderd de bevoegdheid van andere rechtscolleges op basis van 
andere wetsbepalingen, stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van 
de procureur des Konings, van een administratieve overheid of van een rechtspersoon zoals 
omschreven in artikel 2, het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende 
handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op 
één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten 
betreffende de bescherming van het leefmilieu. 
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 Hij kan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of 
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan 
het leefmilieu. Voor elk debat over de grond van de zaak moet een verzoeningspoging 
plaatshebben. 
 
 De voorzitter kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan de opgelegde 
maatregelen te voldoen. 
 
 Art. 2.  De rechtspersoon bedoeld in artikel 1 moet een vereniging zonder winstoogmerk 
zijn, die onderworpen is aan de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder 
winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt 
verleend. Hij moet alle voorschriften van die wet nageleefd hebben, de bescherming van het 
leefmilieu tot doel hebben en in zijn statuten het grondgebied omschreven hebben tot waar 
zijn bedrijvigheid zich uitstrekt. 
 
 De rechtspersoon moet, op de dag waarop hij de vordering tot staking instelt, sedert ten 
minste drie jaar rechtspersoonlijkheid bezitten. 
 
 Hij moet door overlegging van zijn activiteitenverslagen of van enig ander stuk, bewijzen 
dat er een werkelijke bedrijvigheid is die overeenstemt met zijn statutair doel en dat die 
bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief milieubelang dat hij beoogt te beschermen. 
  
 Art. 3.  De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding overeenkomstig 
de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Zij kan eveneens ingesteld worden bij verzoekschrift. Dit wordt in vier exemplaren 
neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of aan deze griffie verzonden bij 
een ter post aangetekende brief. 
 
 De griffier van de rechtbank verwittigt onverwijld de tegenpartij bij gerechtsbrief en 
nodigt haar uit te verschijnen ten vroegste drie dagen en ten laatste acht dagen na het 
verzenden van de gerechtsbrief, waarbij een exemplaar van het inleidend verzoekschrift is 
gevoegd. 
 
 Op straffe van nietigheid vermeldt het verzoekschrift : 
 
 1.  de dag, de maand en het jaar; 
 
 2.  de benaming en de zetel van de vereniging; 
 
 3.  de naam en het adres van de rechtspersoon of van de natuurlijke persoon tegen wie de 
vordering wordt ingesteld; 
 
 4.  het onderwerp en de uiteenzetting van de middelen van de vordering; 
 
 5.  de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
 
 Over de vordering wordt uitspraak gedaan niettegenstaande enige strafvervolging 
uitgeoefend wegens dezelfde feiten. 
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 De uitspraak over de strafvordering die betrekking heeft op feiten waartegen een 
vordering tot staking is ingesteld, wordt uitgesteld totdat inzake de vordering tot staking een 
beslissing is gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan. 
 
 Tijdens het uitstel wordt de verjaring van de strafvordering geschorst. 
 
 Er kan ook uitspraak worden gedaan over een tegenvordering wegens tergend en 
roekeloos geding ». 
 

 B.2.2.  Een goede ordening van de ruimte maakt deel uit van het te beschermen 

leefmilieu in de zin van de wet van 12 januari 1993 (arrest nr. 168/2004 van 28 oktober 2004, 

B.1.1; Cass., 8 november 1996, Arr. Cass., 1996, nr. 426; Cass., 31 maart 2008, Arr. Cass., 

2010, nr. 198). 

 

 B.2.3.  Artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 verleent een vorderingsrecht 

inzake de bescherming van het leefmilieu aan onder meer een « administratieve overheid ». 

Tot de administratieve overheden bedoeld in artikel 1 van de wet behoren de gemeenten en de 

provincies. Bijgevolg kan een gemeente of een provincie op grond van die bepaling een 

vordering tot staking instellen ter bescherming van het leefmilieu of ter voorkoming van een 

ernstige dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied voor zover die bescherming van dat 

aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort (Cass., 14 februari 2002, Arr. Cass., 

2002, nr. 104). De gemeente of de provincie wordt geacht in een dergelijk geval een belang te 

hebben (Cass., 10 maart 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 163). 

 

 B.3.1.  De eerste bestreden bepaling heeft artikel 194 van het Gemeentedecreet op drie 

punten gewijzigd. Allereerst beperkt zij het toepassingsgebied van het recht om namens de 

gemeente in rechte op te treden tot de gevallen waarin als gevolg van het stilzitten van het 

college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad het leefmilieu schade wordt 

toegebracht of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat. Vervolgens wordt 

dat recht afhankelijk gesteld van een voorafgaande ingebrekestelling van het college van 

burgemeester en schepenen wegens het niet-optreden en een wachttermijn van tien dagen na 

de betekening van die ingebrekestelling, waarbinnen het gemeentebestuur zelf in rechte kan 

optreden. Ten slotte dienen de personen die namens de gemeente in rechte optreden, de 

gedinginleidende akte te betekenen aan het college van burgemeester en schepenen. De twee 

laatstgenoemde voorwaarden zijn op straffe van onontvankelijkheid gesteld. 
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 Het aldus vervangen artikel 194 van het Gemeentedecreet bepaalt : 

 

 « Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad nalaten in rechte op 
te treden, en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een 
ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat, kunnen een of meer inwoners in rechte 
optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de 
kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of 
boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken. 
 
 Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de 
gemeente is gevestigd. 
 
 De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder 
instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd. 
 
 Op straffe van onontvankelijkheid kunnen personen vermeld in het eerste en tweede lid 
slechts namens de gemeente in rechte optreden indien zij de gedinginleidende akte aan het 
college van burgemeester en schepenen hebben betekend en, daaraan voorafgaand, het college 
van burgemeester en schepenen wegens het niet-optreden in gebreke hebben gesteld en na een 
termijn van tien dagen na de betekening van deze ingebrekestelling geen optreden in rechte 
vanwege het gemeentebestuur heeft plaatsgevonden. In geval van hoogdringendheid is geen 
voorafgaande ingebrekestelling vereist ». 
 

 B.3.2.  De in B.3.1 vermelde wijzigingen werden in de parlementaire voorbereiding als 

volgt verklaard :  

 

 « De milieustakingsvordering staat in principe alleen open voor verenigingen, maar via 
de omweg van artikel 194 van het Gemeentedecreet kan elke inwoner namens de gemeente 
procederen als de gemeente dit wel kan maar om een bepaalde reden niet wenst te doen. De 
combinatie heeft niet-bedoelde effecten die een gemeente niet enkel in verlegenheid kan 
brengen (bijvoorbeeld door de vernietiging van een door de gemeente zelf verleende 
vergunning), maar ook een aansprakelijkheidsrisico voor de gemeente oplevert. Bovendien 
worden de rechten van diegene die het voorwerp is van de milieustakingsvordering in gevaar 
gebracht. 
 
 […] 
 
 Dit voorstel wenst zeker het kind met het badwater niet weg te gooien. Het recht op 
inspraak van de burger is een verworven recht dat boven elke twijfel verheven is. Het is ook 
duidelijk dat de burger gebruik moet kunnen maken van een aantal instrumenten en middelen 
indien zijn of haar belang geschonden wordt, teneinde zijn rechten te doen gelden en de 
betwisting voor te leggen aan instanties die aangeduid zijn om hierover te oordelen. Deze 
verworvenheid mag echter, door een ongelukkige combinatie van twee regelgevingen, geen 
aanleiding geven tot situaties waarbij een gemeentebestuur onbedoeld in het nadeel wordt 
gesteld, of waarbij onevenredige vertraging wordt opgelopen bij het uitvoeren van 
broodnodige infrastructuurwerken. 
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 De tegenstelling tussen het algemeen en individueel belang is vaak een moeilijke lijn om 
te trekken en in vele gevallen ook een subjectieve beoordeling. De kunst van een goede 
regelgeving is een evenwicht tussen beide te vinden, en er zorg voor te dragen dat werken of 
maatregelen die het geheel van de burgers ten goede komen, niet op een onevenredige wijze 
op procedurele wijze door een individu kunnen worden vertraagd of belet, zonder hierbij de 
rechten op verhaal van het individu te schenden » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1467/4, p. 3). 
 

 « Artikel 194 van het Gemeentedecreet is de voortzetting van artikel 271, § 1, van de 
Nieuwe Gemeentewet en dateert reeds van 1836. De toenmalige bedoeling was om de 
belangen van de gemeente te beschermen tegen het stilzitten van haar eigen bestuur. Dat is 
inmiddels achterhaald. Gemeenteraden zijn nu representatief samengesteld en het college 
wordt niet meer benoemd door de regering (zoals dat in 1836 wel het geval was). Bovendien 
hebben inwoners een hele reeks andere middelen om tegen in gebreke blijvende overheden op 
te treden (administratieve beroepsmogelijkheden, inspraakmogelijkheden enzovoort). 
 
 Rechtspraak maakt van artikel 194 van het Gemeentedecreet een door de wetgever 
onbedoeld wapen tegen de gemeente. Het artikel zou immers betekenen dat inwoners ook 
namens de gemeente kunnen optreden tegen de gemeente, namelijk om een project dat 
uitdrukkelijk door het college en de gemeenteraad gesteund wordt, aan te vallen. Rechtspraak 
van het Hof van Cassatie bepaalt dat wanneer een inwoner namens de gemeente een vordering 
heeft ingesteld het college, dat in de regel bevoegd is om de gemeente in rechte te 
vertegenwoordigen, de vrije beschikking verliest over de rechten die het voorwerp van de 
vordering uitmaken. Noch het college, noch de gemeenteraad hebben dan nog het recht om in 
te gaan tegen de standpunten van de inwoner over wat het gemeentelijk belang is. 
 
 Om de ongewilde gevolgen van dit artikel in te perken, wordt de draagwijdte ervan 
beperkt tot milieuschade » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1467/7, p. 10). 
 

 Uit die parlementaire voorbereiding volgt dat de Vlaamse decreetgever van oordeel was 

dat de combinatie van artikel 194 van het Gemeentedecreet met de milieustakingsvordering 

tot misbruiken leidt in het domein van de ruimtelijke ordening. Die combinatie zou inwoners 

toelaten om namens de gemeente een milieustakingsvordering in te stellen tegen beslissingen 

van de gemeente, zonder een belang te moeten aantonen. Bovendien zou het college van 

burgemeester en schepenen niet in de procedure kunnen tussenkomen om de eigen visie op 

het gemeentelijk belang uiteen te zetten. 

 

 B.3.3.  De tweede bestreden bepaling heeft mutatis mutandis dezelfde wijzigingen 

aangebracht in artikel 187 van het Provinciedecreet. Tijdens de parlementaire voorbereiding 

werd verklaard dat die wijzigingen op dezelfde motieven berusten als de wijzigingen in 

artikel 194 van het Gemeentedecreet (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1493/4, 

p. 10).  
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 Het aldus vervangen artikel 187 van het Provinciedecreet bepaalt : 

 

 « Als de deputatie of de provincieraad nalaten in rechte op te treden, en als gevolg van dit 
stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een ernstige dreiging op schade aan het 
leefmilieu ontstaat, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de provincie, 
mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen 
en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en 
roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken. 
 
 Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de 
provincie is gevestigd. 
 
 De provincie kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder 
instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd. 
 
 Op straffe van onontvankelijkheid kunnen personen, vermeld in het eerste en het tweede 
lid, slechts namens de provincie in rechte optreden indien zij het gedinginleidende stuk aan de 
deputatie hebben betekend, en, daaraan voorafgaand, de deputatie wegens het niet-optreden in 
gebreke hebben gesteld en na een termijn van tien dagen na de betekening van deze 
ingebrekestelling geen optreden in rechte vanwege het provinciebestuur heeft plaatsgevonden. 
In geval van hoogdringendheid is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist ». 
 

 B.3.4.  In de parlementaire voorbereiding werd nog beklemtoond dat het begrip 

« leefmilieu » in het vervangen artikel 194 van het Gemeentedecreet en in het vervangen 

artikel 187 van het Provinciedecreet restrictief dient te worden geïnterpreteerd, in die zin dat 

het domein van de ruimtelijke ordening ervan is uitgesloten : 

 

 « De heer […] voegt nog toe dat het gaat om bescherming tegen milieumisdrijven, maar 
dat het niet de bedoeling is om het te hanteren in het kader van stedenbouwkundige 
overtredingen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1467/14, p. 35). 
 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.4.1.  In het eerste middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen 

aan dat de bestreden bepalingen de artikelen 10, 11, 39, 77, 125, 128, 129, 134, 160 en 161 

van de Grondwet en de artikelen 4, 5, 6, § 1, 7 en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen schenden, doordat de Vlaamse decreetgever het 

procesrecht voor de rechtscolleges zou hebben geregeld, terwijl die bevoegdheid zou zijn 

voorbehouden aan de federale wetgever. 
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 B.4.2.  Met de inperking van het toepassingsgebied van artikel 194 van het 

Gemeentedecreet en van artikel 187 van het Provinciedecreet heeft de Vlaamse decreetgever 

niet de procedureregels voor de rechtscolleges geregeld, maar heeft hij slechts bepaald in 

welke aangelegenheden een inwoner van een gemeente of een provincie namens die gemeente 

of provincie in rechte mag optreden. Die maatregel heeft betrekking op de werking van de 

provinciale en gemeentelijke instellingen, die krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot de bevoegdheid van 

de gewesten behoort. 

 

 B.4.3.  De verplichting, voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid, om de 

gedinginleidende akte aan het college van burgemeester en schepenen of aan de deputatie te 

betekenen en, daaraan voorafgaand, het college van burgemeester en schepenen of de 

deputatie wegens het niet-optreden in gebreke te hebben gesteld en vervolgens een termijn 

van tien dagen in acht te nemen alvorens namens de gemeente of de provincie in rechte op te 

treden, heeft daarentegen betrekking op de bevoegdheid van de federale wetgever om de 

procedureregels voor de rechtscolleges vast te stellen. 

 

 Luidens artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen kunnen de decreten evenwel rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden 

waarvoor de Gewestparlementen niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid. Krachtens artikel 19, § 1, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 kunnen de gewesten een beroep doen op artikel 10 om de door de 

Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden te regelen. Daartoe is 

vereist dat de aangenomen regeling noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van 

de bevoegdheden van het gewest, dat die aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde 

regeling leent en dat de weerslag van de bestreden bepalingen op die aangelegenheid slechts 

marginaal is. 

 

 De Vlaamse decreetgever heeft kunnen oordelen dat de manier waarop een inwoner van 

een gemeente of van een provincie namens die gemeente of provincie in rechte mag optreden, 

slechts op een evenwichtige wijze kan worden geregeld indien de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de inwoner afhankelijk wordt gemaakt van enkele 

ontvankelijkheidsvoorwaarden, die beogen de gemeente of de provincie in kennis te stellen 

van het voornemen van de inwoner om namens de gemeente of de provincie in rechte op te 
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treden, alsook van de gedinginleidende akte. Op die manier kan het nalatige college van 

burgemeester en schepenen of de nalatige deputatie immers ertoe worden aangezet om alsnog 

in rechte op te treden.  

 

 De aangelegenheid leent zich tot een gedifferentieerde regeling en de weerslag van de 

bestreden bepalingen op de federale bevoegdheid is marginaal vermits de voormelde 

ontvankelijkheidsvoorwaarden slechts van toepassing zijn in het kader van een optreden in 

rechte op grond van artikel 194 van het Gemeentedecreet of op grond van artikel 187 van het 

Provinciedecreet.  

 

 Aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen is voldaan, zodat de Vlaamse decreetgever zijn 

bevoegdheid niet heeft overschreden. 

 

 Het eerste middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de inperking van het toepassingsgebied ratione materiae 

 

 B.5.1.  In het derde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 en in het eerste middel in de 

zaken nrs. 5568, 5569 en 5570 voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepalingen inzonderheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, doordat zij een 

onverantwoord verschil in behandeling in het leven zouden roepen tussen, enerzijds, personen 

die namens de gemeente of de provincie in rechte optreden in een zaak die betrekking heeft 

op het leefmilieu sensu stricto, en, anderzijds, personen die namens de gemeente of de 

provincie in rechte optreden in een zaak die betrekking heeft op de ruimtelijke ordening of in 

een zaak die niets met het leefmilieu sensu lato te maken heeft. 

 

 B.5.2.  Uit de in B.3.2 vermelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de Vlaamse 

decreetgever met de bestreden bepalingen met name beoogde om, in het domein van de 

ruimtelijke ordening, de combinatie van het recht om namens de gemeente of de provincie in 

rechte op te treden met de milieustakingsvordering bedoeld in de wet van 12 januari 1993 aan 

banden te leggen, omdat hij oordeelde dat van die combinatie misbruik werd gemaakt en dat 

het college van burgemeester en schepenen en de deputatie in die procedure worden 
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benadeeld, doordat zij niet in het geding kunnen tussenkomen om hun visie op het 

gemeentelijk of het provinciaal belang uiteen te zetten of om aan te voeren dat de namens de 

gemeente of de provincie ingestelde vordering onontvankelijk of ongegrond moet worden 

verklaard. 

 

 B.5.3.  In de materies die tot de gemeentelijke of de provinciale bevoegdheden behoren, 

komt het aan de gemeentelijke en de provinciale overheden toe om onwettige handelingen te 

doen ophouden of te voorkomen en om daartoe desnoods in rechte op te treden. Artikel 194 

van het Gemeentedecreet en artikel 187 van het Provinciedecreet beogen de inwoners van een 

gemeente of van een provincie in de mogelijkheid te stellen om namens de gemeente of de 

provincie in rechte op te treden indien het college van burgemeester en schepenen of de 

deputatie dat ten onrechte nalaten. 

 

 Het komt daarbij aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, toe om de 

vordering of het beroep onontvankelijk te verklaren indien de inwoners die namens de 

gemeente of de provincie in rechte optreden, geen collectief, maar een louter persoonlijk 

belang zouden nastreven. Bovendien zal de rechter de vordering of het beroep ongegrond 

verklaren indien geen onwettigheid werd begaan. 

 

 De omstandigheid dat het college van burgemeester en schepenen of de deputatie daarbij 

de vrije beschikking verliezen over de rechten die het voorwerp van de vordering uitmaken, is 

het gevolg van het stilzitten van die organen. 

 

 B.5.4.  De in de parlementaire voorbereiding uitgedrukte motieven kunnen bovendien 

niet verantwoorden waarom de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in 

rechte op te treden, tevens wordt uitgesloten voor andere materies dan de ruimtelijke 

ordening. In materies die geen betrekking hebben op het leefmilieu sensu lato kan de inwoner 

immers geen milieustakingsvordering instellen namens de gemeente of de provincie. 

Niettemin kan ook in dergelijke zaken het algemeen belang van de gemeente of van de 

provincie – met inbegrip van de gemeentelijke of de provinciale financiën – in het gedrang 

komen door het stilzitten van het college van burgemeester en schepenen of van de deputatie. 
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 Zonder dat het Hof zich dient uit te spreken over de juistheid van de perceptie van de 

decreetgever dat de combinatie van de milieustakingsvordering met het optreden in rechte 

namens de gemeente of de provincie tot misbruik leidde, moet worden vastgesteld dat de in de 

parlementaire voorbereiding uitgedrukte motieven evenmin kunnen verantwoorden waarom 

de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in rechte op te treden, tevens wordt 

uitgesloten in zaken die binnen het domein van de ruimtelijke ordening zijn gesitueerd, maar 

waarin geen misbruik van artikel 194 van het Gemeentedecreet of van artikel 187 van het 

Provinciedecreet wordt gemaakt. Het kan daarbij gaan om zaken waarin de 

vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd of om zaken betreffende werken die zonder 

vergunning worden uitgevoerd, maar evenzeer om zaken waarin de onwettigheid van een door 

de gemeente of de provincie uitgereikte vergunning in het geding is.  

 

 Het komt aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, toe om een eventueel 

misbruik begaan door de inwoners te bestraffen. Daartoe vereisen artikel 194 van het 

Gemeentedecreet en artikel 187 van het Provinciedecreet overigens dat de inwoner die 

namens de gemeente of de provincie in rechte optreedt, een zekerheidstelling moet aanbieden 

om persoonlijk de kosten van het geding - waartoe ook de rechtsplegingsvergoeding behoort – 

te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en 

roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken. 

 

 B.5.5.  Bovendien heeft de decreetgever, in de mate waarin de combinatie van de 

milieustakingsvordering met de mogelijkheid om namens de gemeente of de provincie in 

rechte op te treden, tot misbruik zou hebben geleid, niet onderzocht of dat misbruik kon 

worden tegengegaan aan de hand van minder ingrijpende maatregelen dan de afschaffing, in 

alle materies die geen betrekking hebben op het leefmilieu sensu stricto, van de mogelijkheid 

van de inwoners om het algemeen belang van hun gemeente of provincie te beschermen tegen 

het onverantwoorde stilzitten van hun bestuur. 

 

 B.5.6.  De middelen zijn gegrond. Bijgevolg dienen in de bestreden bepalingen de 

woorden « en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een 

ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat, » te worden vernietigd. 
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 De overige middelen dienen niet te worden onderzocht in zoverre zij betrekking hebben 

op de inperking van het toepassingsgebied van artikel 194 van het Gemeentedecreet en 

artikel 187 van het Provinciedecreet tot het leefmilieu sensu stricto. 

 

 

 Ten aanzien van de vrijheid van vereniging 

 

 B.6.1.  In het tweede middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende 

partijen aan dat de bestreden bepalingen de artikelen 10, 11, 23 en 27 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 3, lid 9, van het Verdrag van Aarhus, schenden doordat zij de 

mogelijkheid voor milieuverenigingen zouden afschaffen om een milieustakingsvordering in 

te stellen tegen handelingen die plaatsvinden in een gemeente waarin zij niet hun statutaire 

zetel hebben. 

 

 B.6.2.  De bestreden bepalingen hebben evenwel geen wijziging aangebracht in de wet 

van 12 januari 1993. Rechtspersonen die voldoen in de voorwaarden bepaald in artikel 2 van 

die wet, kunnen onverkort een milieustakingsvordering instellen tegen handelingen die 

plaatsvinden in elke gemeente die zich bevindt in het grondgebied omschreven in de statuten. 

 

 Het tweede middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de procedureregels 

 

 B.7.1.  In het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5568 voeren de 

verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, en in 

het vijfde middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 voeren de verzoekende partijen de schending 

aan van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 1, 

2, 3 en 9 van het Verdrag van Aarhus, doordat de vereisten van de voorafgaande betekening 

van een ingebrekestelling, de wachttermijn van tien dagen na die betekening en de betekening 

van de gedinginleidende akte aan het college van burgemeester en schepenen of aan de 

deputatie de mogelijkheden van de inwoners om namens de gemeente of de provincie in 
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rechte op te treden, te zeer zouden bemoeilijken, terwijl de gemeente of de provincie die na de 

ingebrekestelling alsnog in rechte zou treden, die gedinginleidende akte niet aan de inwoner 

dient te betekenen. Bovendien zou misbruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid om 

alsnog zelf in rechte op te treden, doordat er geen controle bestaat op de ernst en de relevantie 

van de door de gemeente of de provincie ontwikkelde middelen en doordat de gemeente of de 

provincie die zelf in rechte optreedt, vervolgens wel afstand van geding kan doen of een 

dading kan aangaan. 

 

 B.7.2.  De middelen zijn niet gegrond in zoverre zij betrekking hebben op artikel 23 van 

de Grondwet en op de artikelen 1, 2, 3 en 9 van het Verdrag van Aarhus. Die bepalingen staan 

geen redelijke beperkingen van procedurele aard in de weg. 

 

 B.7.3.  De verplichting om de gedinginleidende akte te betekenen aan het college van 

burgemeester en schepenen of aan de deputatie is redelijkerwijze verantwoord, aangezien die 

organen, zelfs indien zij nalaten om zelf in rechte op te treden, dienen te beschikken over een 

overzicht van alle zaken die het belang van de gemeente of van de provincie aangaan, met 

inbegrip van de procedures die namens de gemeente of de provincie zijn opgestart en van de 

middelen die daarin zijn aangevoerd. 

 

 B.7.4.  De verplichting om, behoudens dringende noodzakelijkheid, het college van 

burgemeester en schepenen of de deputatie in gebreke te stellen en om vervolgens een 

wachttermijn van tien dagen in acht te nemen, strekt ertoe de normale vertegenwoordiger van 

de gemeente of de provincie de kans te geven om alsnog in rechte op te treden.  

 

 In zoverre die verplichting het college van burgemeester en schepenen of de deputatie 

toelaat om alsnog in rechte op te treden, met als doel het initiatief van de inwoners alle 

effectiviteit te ontnemen, bijvoorbeeld door een onontvankelijke vordering in te stellen, door 

na te laten de meest relevante middelen te ontwikkelen of door vervolgens afstand van geding 

te doen of een voor de belangen van de gemeente of de provincie nadelige dading te sluiten, 

gaat zij evenwel verder dan noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te bereiken en 

ondergraaft zij de doelstelling van artikel 194 van het Gemeentedecreet en van artikel 187 van 

het Provinciedecreet. 
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 B.7.5.  Het nieuwe artikel 194, vierde lid, van het Gemeentedecreet en het nieuwe 

artikel 187, vierde lid, van het Provinciedecreet dienen evenwel aldus te worden 

geïnterpreteerd dat de inwoners alsnog in rechte kunnen optreden indien de gemeente of de 

provincie na de ingebrekestelling slechts een rechtsvordering pro forma instellen. Het komt 

aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, toe de door de inwoners ingestelde 

vordering pas onontvankelijk te verklaren nadat hij heeft vastgesteld dat de door het college 

van burgemeester en schepenen of door de deputatie ingestelde vordering ontvankelijk is en 

relevante middelen bevat of dat het college van burgemeester en schepenen of de deputatie 

niet abusievelijk afstand van geding heeft gedaan of een nadelige dading heeft gesloten.  

 

 Aldus geïnterpreteerd schenden de bestreden bepalingen de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 B.7.6.  Het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5568 en het vijfde 

middel in de zaken nrs. 5559 en 5560 zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 -  vernietigt in artikel 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in 

artikel 187 van het Vlaamse Provinciedecreet van 9 december 2005, vervangen bij decreten 

van 29 juni 2012, de woorden « en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade 

toegebracht wordt of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat, »; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld 

in B.7.5. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5563 

 
 

Arrest nr. 10/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, § 3, tweede lid, van het Wetboek 

van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter J. Spreutels, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 12 december 2012 in zake de Belgische Staat tegen André D’Haese en in 
zake de Belgische Staat tegen de bvba « Avenue », waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 24 januari 2013, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 42, § 3, tweede lid, WBTW, in zoverre het aan de minister van 
Financiën of aan de fiscale administratie de bevoegdheid delegeert om de perken en 
voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling, voorzien in artikel 42, § 3, eerste lid, 1° 
en 3° WBTW te bepalen, de artikelen 10, 11, 170, § 1, 172, tweede lid, van de Grondwet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Avenue », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 156, en André D’Haese, 
wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 156; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Kell loco Mr. L. Vanheeswijck, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
bvba « Avenue » en André D’Haese; 
 
 .  Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 André D’Haese en de bvba « Avenue », waarvan André D’Haese de zaakvoerder is, baten een restaurant en 
een traiteurszaak uit. Zij leveren maaltijden aan ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen. 
 
 Na een fiscale controle werd de btw-vrijstelling voor de levering en de diensten aan ambassades, consulaten 
en internationale instellingen, waarin is voorzien in artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 3°, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek), die André D’Haese voor sommige 
verrichtingen had toegepast, verworpen, omdat André D’Haese de in aanschrijving nr. 1 van 3 januari 1978 
bedoelde documenten nr. 450 niet had voorgelegd. Naar aanleiding van de verwerping werden twee 
dwangbevelen uitgevaardigd. 
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 De rechtbank van eerste aanleg heeft de dwangbevelen, waartegen verzet was aangetekend door André 
D’Haese en de bvba « Avenue », vernietigd. Tegen die uitspraken werd door de fiscale administratie hoger 
beroep aangetekend. 
 
 In hoger beroep wordt door André D’Haese en bvba « Avenue » tegengeworpen dat artikel 42, § 3, tweede 
lid, van het BTW-Wetboek een ongrondwettige bevoegdheidsdelegatie inhoudt, gelet op het fiscaal 
wettigheidsbeginsel vervat in de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet. 
 
 Het Hof van Beroep te Brussel stelt de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Allereerst merkt de Ministerraad op dat artikel 42, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) de omzetting in het Belgisch recht betreft van het 
vroegere artikel 15, punt 10, van de zesde btw-richtlijn (77/388/EEG) van 17 mei 1977 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen, thans artikel 151, lid 1, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. 
 
 Artikel 151, lid 1, van de richtlijn 2006/112 bepaalt dat de vrijstellingen waarin die bepaling voorziet, van 
toepassing zijn met inachtneming van de door de lidstaat van ontvangst vastgestelde beperkingen, totdat een 
uniforme belastingregeling is vastgesteld. Artikel 131 van diezelfde richtlijn bepaalt dat de vrijstellingen, van 
onder meer artikel 151, van toepassing zijn onder de voorwaarden die de lidstaten stellen om een juiste en 
eenvoudige toepassing van die vrijstellingen te verzekeren en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te 
voorkomen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad citeert ook rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waaruit kan 
worden afgeleid dat de bepalingen inzake belastingvrijstellingen strikt geïnterpreteerd dienen te worden omdat 
dergelijke vrijstellingen afwijkingen zijn van het algemene beginsel waarbij wordt gesteld dat die belasting moet 
worden geheven op elke levering van goederen en op elke dienstverrichting die door een belastingplichtige onder 
bezwarende titel wordt gedaan. 
 
 A.1.3.  Om de draagwijdte van de vrijstellingen ingesteld door artikel 42, § 3, eerste lid, van het BTW-
Wetboek en de voorwaarden waaraan die vrijstellingen zijn onderworpen, te bepalen, preciseert de Ministerraad 
dat tevens rekening dient te worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek 
verkeer van 18 april 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 24 april 1963. 
 
 De artikelen 47 en 72 van de voormelde verdragen houden een wederkerigheidsvoorwaarde in; in de 
ontvangende staat of in de verblijfstaat worden slechts fiscale voordelen of vrijstellingen toegekend in zoverre de 
zendstaat overeenkomstige fiscale voordelen of vrijstellingen verleent aan (Belgische) diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordigingen gevestigd in die zendstaat. De vrijstellingen kunnen verschillen van land tot 
land en zijn gebaseerd op dat principe van wederkerigheid. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad voert aan dat het gebruik van algemene bewoordingen in artikel 42, § 3, tweede lid, 
van het BTW-Wetboek en de concretisering ervan in een aanschrijving een snelle toepassing toelaten van de 
vrijstelling ten gevolge van diplomatieke overeenkomsten tussen Staten of in geval van diplomatieke 
onenigheden. 
 
 Om de vrijstelling inzake belasting over de toegevoegde waarde, ingevoerd door artikel 42, § 3, eerste lid, 
van het BTW-Wetboek, te kunnen toepassen, wordt in aanschrijving nr. 1 toegelicht op welke wijze de afnemer 
van een goed en/of ontvanger van een dienstverrichting moet bewijzen dat hij voldoet aan de criteria om van de 
vrijstelling, beoogd door diplomatieke en/of consulaire betrekkingen, te kunnen genieten. De aanschrijving nr. 1 
is onder meer bedoeld om misbruiken te voorkomen, om de rechtszekerheid voor de afnemer en de leverancier te 
vergroten en om de opvolging door de belastingadministratie mogelijk te maken. 
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 Zo wordt in de aanschrijving nr. 1 uiteengezet wat moet worden begrepen onder « diplomatieke en 
consulaire betrekking » en middels welke stukken de toepassing van de wettelijke vrijstelling kan worden 
aangetoond en ongestoord kan worden genoten. Dit houdt geen invoering of beknotting in van de 
belastingvrijstelling, maar vormt enkel een praktische richtlijn. 
 
 A.2.2.  Wat betreft de subdelegatie in artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek aan de 
belastingadministratie, stelt de Ministerraad dat de uitvoerende macht, waartoe de administratie behoort, beschikt 
over verordenings- en uitvoeringsbevoegdheden om de wet uit te voeren. Hierbij kan de administratie 
vormvoorwaarden of welbepaalde modaliteiten uitvaardigen waaraan het bewijs is onderworpen dat is voldaan 
aan de wettelijke voorwaarden om de vrijstelling te kunnen genieten. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad wijst overigens op de internationale verdragen die ten grondslag liggen aan de 
vrijstellingen van artikel 42, § 3, van het BTW-Wetboek. Die verdragen worden bekrachtigd bij wet, op basis 
van artikel 172 van de Grondwet. Die vrijstellingsbepalingen opnieuw opnemen in het BTW-Wetboek lijkt 
zinloos. Het zou het BTW-Wetboek daarenboven onleesbaar maken. Bovendien zou bij een wijziging van het 
internationaal verdrag dit steeds een wijziging met zich meebrengen van het BTW-Wetboek. 
 
 A.3.  De Ministerraad stelt vervolgens dat het wettigheidsbeginsel betekent dat het optreden van de 
overheid een juridische grondslag moet vinden in de wet of in de Grondwet. Het wettigheidsbeginsel mag echter 
niet al te beperkend worden uitgelegd; in fiscale zaken moet niet alles tot in de kleinste details en bijzonderheden 
door de wet worden geregeld. Dergelijke detailregelingen, waaronder ook maatregelen om misbruiken te 
voorkomen, vallen binnen de regelende bevoegdheid van de uitvoerende macht. In casu is er geen sprake van 
een invoeren, wijzigen, vrijstellen, beperken of opheffen van enige belasting. 
 
 Artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek biedt de mogelijkheid dat door of vanwege de minister 
van Financiën maatregelen worden genomen met het oog op de materiële toepassing en de controle van de 
beoogde vrijstellingsregeling. Het zijn in feite maatregelen die worden genomen met het oog op de 
fraudebestrijding en tot waarborg van het wederkerigheidsbeginsel inzake diplomatieke betrekkingen of van de 
toepassing van de internationale bepalingen. Met andere woorden, het betreft hier geen verordenende 
bevoegdheid omtrent essentiële maatregelen, maar louter organisatorische detailmaatregelen. 
 
 Bovendien wijzen sommige internationale verdragen of zetelakkoorden de minister van Financiën of zelfs 
de administratie rechtstreeks aan als uitvoerder van de fiscale bepalingen van het verdrag. De Ministerraad 
vraagt zich af of artikel 42, § 3, van het BTW-Wetboek wel anders kan worden geformuleerd, zonder strijdig te 
zijn met die internationale verdragen die reeds bekrachtigd zijn door een wet. 
 
 A.4.1.  De verwerende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat de wetgevingsdelegatie, 
zoals daarin is voorzien in artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek, niet in overeenstemming is met het 
fiscaal wettigheidsbeginsel; de delegatie heeft immers betrekking op een belastingvrijstelling, waarbij dient te 
worden aangenomen dat vrijstellingen behoren tot de wezenlijke bestanddelen van een belasting. Het fiscaal 
wettigheidsbeginsel vereist dat de wet nauwkeurige en duidelijke criteria bevat aan de hand waarvan kan worden 
uitgemaakt welke belastingplichtige de vrijstelling al dan niet kan genieten. 
 
 Een bevoegdheidsdelegatie met betrekking tot een belastingvrijstelling is enkel dan verzoenbaar met het 
fiscaal wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende duidelijk is omschreven en enkel betrekking 
heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 
wetgever zijn vastgesteld. De delegatie, zoals omschreven in artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek, 
voldoet niet aan die voorwaarden. 
 
 A.4.2.  De verwerende partijen voor de verwijzende rechter trachten aan te tonen dat de administratieve 
delegatie ongrondwettig is. 
 
 Ten eerste is de delegatie algemeen. De wettelijke bepaling kent aan de minister van Financiën de 
bevoegdheid toe « de perken en de voorwaarden » van de vrijstelling te bepalen. Die delegatie biedt de minister 
de mogelijkheid om de vrijstelling te beperken en er voorwaarden aan te koppelen. Dat algemene karakter wordt 
bevestigd door het woordgebruik in de betrokken bepaling : de minister kan « onder meer » bepalen dat de 
vrijstelling bij wijze van teruggaaf wordt verleend. De bevoegdheid die aan de minister wordt toegekend is dus 
geenszins beperkt tot de tenuitvoerlegging van een bepaald toepassingscriterium dat voorafgaandelijk door de 
wetgever is vastgesteld. De minister dient geen enkel criterium in acht te nemen bij het bepalen van de perken en 
de voorwaarden van de vrijstelling. 
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 Ten tweede bestaan geen bijzondere omstandigheden die zouden kunnen verantwoorden waarom de 
wetgever het noodzakelijk vond zijn bevoegdheid aan de minister van Financiën te delegeren. 
 
 Ten derde laat artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek niet alleen toe dat de perken en 
voorwaarden van de vrijstelling worden bepaald bij ministerieel besluit, maar eveneens dat dit gebeurt door 
middel van een administratieve aanschrijving. Een dergelijke aanschrijving kan weliswaar geen bijkomende 
voorwaarden voor een btw-vrijstelling opleggen; zij biedt niettemin niet dezelfde garanties inzake 
rechtszekerheid als een ministerieel besluit (er bestaat voor aanschrijvingen geen wettelijke regeling inzake de 
bekendmaking ervan). Ook het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat aanschrijvingen geen 
geschikt middel zijn om een richtlijn in nationaal recht om te zetten, omdat die aanschrijvingen de administratie 
juridisch niet kunnen binden en bovendien niet toelaten dat de belastingplichtigen hun verplichtingen exact 
kennen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 42, § 3, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde (hierna : BTW-Wetboek) bepaalt : 

 

 « Door of vanwege de Minister van Financiën worden de perken en de voorwaarden voor 
de toepassing van deze paragraaf bepaald. Er kan onder meer worden bepaald dat de in deze 
paragraaf bedoelde vrijstellingen worden verleend bij wijze van teruggaaf ». 
 

 B.1.2.  Artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 3°, van het BTW-Wetboek, zoals van toepassing 

op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, bepaalt : 

 

 « Van de belasting zijn vrijgesteld : 
 
 1°  de leveringen en de invoeren van goederen en de diensten in het kader van de 
diplomatieke en consulaire betrekkingen; 
 
 […] 
 
 3°  de leveringen en de invoeren van goederen en de diensten bestemd voor de 
internationale instellingen en daaraan verbonden ambtenaren, voor zover in zulke vrijstelling 
is voorzien door een overeenkomst waarbij België toegetreden is; 
 
 […] ». 
 

 B.1.3.  Artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 3°, van het BTW-Wetboek stelt bepaalde 

goederenleveringen en diensten vrij van belasting wanneer die zijn verricht in het kader van 

diplomatieke en consulaire betrekkingen of wanneer die zijn bestemd voor de internationale 
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instellingen en daaraan verbonden ambtenaren, voor zover in zulk een vrijstelling is voorzien 

door een overeenkomst waarbij België is toegetreden. 

 

 De beperkingen van de vrijstellingen bedoeld in artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 3°, van 

het BTW-Wetboek en de voorwaarden waaronder ze van toepassing zijn, zijn, ter uitvoering 

van artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-Wetboek, gepreciseerd in aanschrijving 

nr. 1/1978, gepubliceerd op de website van de FOD Financiën. 

 

 B.2.1.  Artikel 42, § 3, van het BTW-Wetboek vormt de omzetting in het Belgisch recht 

van het vroegere artikel 15, punt 10, van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 

17 mei 1977 « betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 

omzetbelasting », thans opgeheven en vervangen door artikel 151, lid 1, van de 

richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. 

 

 B.2.2.  Oorspronkelijk bepaalde artikel 42, § 2 (thans § 3), van het BTW-Wetboek, 

ingevoerd bij de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde : 

 

 « De vrijstelling van de belasting geldt ook ten aanzien van de nagenoemde handelingen, 
wanneer deze plaatshebben onder de door of vanwege de Minister van Financiën te stellen 
voorwaarden en, ten aanzien van 1°, binnen de door of namens hem te bepalen perken : 
 
 1°  de leveringen en diensten aan en de invoer door ambassades, consulaten en 
diplomatieke of consulaire ambtenaren; 
 
 2°  de leveringen en diensten aan en de invoer door internationale instellingen of daaraan 
verbonden buitenlandse ambtenaren, voor zover in de vrijstelling is voorzien door een 
overeenkomst waarbij België toegetreden is; 
 
 […] ». 
 

 Het BTW-Wetboek vloeide voort uit de verplichting, opgelegd door de Europese 

Economische Gemeenschap, om uiterlijk op 1 januari 1970 de stelsels van omzetbelasting in 

de EEG-landen te vervangen door een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde. In de parlementaire voorbereiding wordt aangegeven dat : 
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 « […] vrijstellingen zoveel mogelijk [dienden te worden] geweerd, omdat ze een 
verhoging van het normale tarief vereisen, de toepassing van het stelsel compliceren en 
verstoringen veroorzaken » (Parl. St., Kamer, 1968, nr. 88/1, p. 11). 
 

 « De vrijstellingen die zijn opgesomd in artikel 42, § 2, en die hun bestaansreden vinden 
in door België medeondertekende internationale overeenkomsten of in de biezondere aard van 
de bestemming der goederen en der diensten, bestaan reeds in de huidige wetgeving. Zoals 
thans, wordt het aan de Minister van Financiën of aan zijn afgevaardigde overgelaten de 
voorwaarden te bepalen die moeten worden nageleefd om misbruiken te voorkomen » (ibid., 
pp. 39-40). 
 

 B.2.3.  Bij artikel 22 van de wet van 27 december 1977 « tot wijziging van het Wetboek 

van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde 

taksen en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten », werd artikel 42 van het 

BTW-Wetboek aangepast aan de zesde richtlijn 77/388/EEG. 

 

 B.3.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 42, § 3, tweede lid, 

van het BTW-Wetboek de artikelen 10, 11, 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet 

schendt in zoverre het aan de minister van Financiën (« door ») of aan de 

belastingadministratie (« vanwege ») de bevoegdheid delegeert om de perken en de 

voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling zoals bepaald in artikel 42, § 3, eerste lid, 

1° en 3°, van het BTW-Wetboek vast te stellen. 

 

 B.4.  Artikel 170, § 1, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet ». 
 

 Artikel 172, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een 
wet ». 
 

 B.5.  Uit de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid 

dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van belasting 

kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 

vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die te 

dezen door de Grondwet aan de wet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die betrekking 
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heeft op het bepalen van één van de essentiële elementen van de belasting, in beginsel 

ongrondwettig is. 

 

 De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de wetgever ertoe 

zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan 

een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

wetgever zijn vastgesteld. 

 

 Tot de essentiële elementen van een belasting behoren de aanwijzing van de 

belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de 

eventuele belastingvrijstellingen. 

 

 B.6.  Te dezen bepaalt artikel 42, § 3, eerste lid, van het BTW-Wetboek welke leveringen 

en invoeren van goederen en diensten een belastingvrijstelling kunnen genieten. 

 

 De delegatie aan de minister van Financiën, in artikel 42, § 3, tweede lid, van het BTW-

Wetboek, heeft betrekking op de bevoegdheid voor het bepalen van « de perken en 

voorwaarden » van die vrijstellingen, « om misbruiken te voorkomen » (Parl. St., Kamer, 

1968, nr. 88/1, pp. 39-40), hetgeen door de belastingadministratie is gebeurd in de 

aanschrijving nr. 1 van 3 januari 1978; die aanschrijving bepaalt wat moet worden verstaan 

onder « diplomatieke en consulaire betrekking » en de documenten middels welke de 

toepassing van de wettelijke vrijstelling kan worden aangetoond en genoten. Aanschrijving 

nr. 1 vormt voor de belastingplichtigen enkel een praktische leidraad. 

 

 Derhalve houdt de aan de minister van Financiën of de belastingadministratie 

gedelegeerde bevoegdheid niet in nieuwe vrijstellingen in te voeren of de vrijstellingen 

waarin artikel 42, § 3, eerste lid, voorziet, te beperken, op te heffen of enigszins te wijzigen. 

De in het geding zijnde delegatie van de bevoegdheid beoogt enkel de uitwerking en de 

tenuitvoerlegging van door de wetgever bepaalde essentiële elementen. 
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 Hieruit vloeit voort dat de wetgever, door aan de minister van Financiën of de 

belastingadministratie de bevoegdheid te delegeren om de perken en voorwaarden van de 

vrijstellingen van artikel 42, § 3, eerste lid, 1° en 3°, van het BTW-Wetboek te bepalen, geen 

afbreuk heeft gedaan aan het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken, zoals gewaarborgd bij de 

artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet. 

 

 B.7.  Voor het overige staat het aan de bevoegde rechter om te oordelen of de minister 

van Financiën de doelstellingen van de in het geding zijnde bepaling en de perken van de erin 

vervatte delegatie in acht heeft genomen. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 42, § 3, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde schendt de artikelen 10, 11, 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5582 

 
 

Arrest nr. 11/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 12 februari 2013 in zake A.B. tegen Securex (Gemeenschappelijke kas 
voor de verzekering tegen arbeidsongevallen), waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 21 februari 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schenden de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken de artikelen 10, 11 of 30 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, in zoverre zij de sociaal verzekerden die in rechte treden tegen een 
socialezekerheidsinstelling, verbieden om hun rechtsvordering in te stellen en voort te zetten 
in een taal die behoort tot de talen waarin het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is 
gemaakt, zitting kan houden en die werd gebruikt in hun administratieve betrekkingen met de 
genoemde instelling, zoals dat wordt toegestaan bij de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 
op het gebruik van de talen in bestuurszaken ? 
 
 2.  Schendt artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, in zoverre het de vergelijkbare categorieën van personen, namelijk, 
enerzijds, de sociaal verzekerden die woonachtig zijn in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad en voor de Brusselse rechtscolleges in rechte treden tegen een 
socialezekerheidsinstelling die in een eentalig gebied is gevestigd, die zijn verplicht om hun 
rechtsvordering in de taal van dat laatste gebied in te stellen en voort te zetten - ook al hebben 
zij in hun administratieve betrekkingen een andere taal gebruikt overeenkomstig de 
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - en, 
anderzijds, de sociaal verzekerden die woonachtig zijn in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad en eveneens voor de Brusselse rechtscolleges in rechte treden maar ten 
aanzien van een socialezekerheidsinstelling die in datzelfde gebied is gevestigd, die hun 
vordering zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen instellen en voortzetten, 
verschillend behandelt ? 
 
 Dient, in voorkomend geval, het antwoord op die vraag verschillend te zijn naargelang de 
instelling door de betrokken sociaal verzekerde kan worden gekozen of naargelang zij hem 
wordt opgelegd, zoals dat het geval is met de arbeidsongevallenverzekeraar van zijn 
werkgever ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  is verschenen : Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 
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 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 A.B. verzoekt de Arbeidsrechtbank te Brussel voor recht te zeggen dat het ongeval waarvan hij op 
17 september 2010 het slachtoffer is geweest, een arbeidsongeval is en vordert de veroordeling van Securex tot 
het vergoeden van alle gevolgen van dat ongeval. 
 
 Securex acht de vordering onontvankelijk wegens de schending van artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, dat bepaalt dat de gedinginleidende akte in het Nederlands wordt 
opgesteld indien de verweerder in het Nederlandse taalgebied woonachtig is, hetgeen het geval is voor Securex. 
 
 De Arbeidsrechtbank te Brussel merkt op dat de bevoegdheid van de Rechtbank niet wordt verantwoord 
door een plaats die zich in Vlaanderen bevindt, hetgeen de toepassing van artikel 3, tweede lid, van de wet van 
15 juni 1935 zou inhouden, aangezien de woonplaats van de eiser in een gemeente van de Brusselse 
agglomeratie is gelegen. Het is dus artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 dat van toepassing is. De 
dagvaarding had in het Nederlands moeten worden opgesteld en de rechtspleging had in die taal moeten worden 
voortgezet. 
 
 De Arbeidsrechtbank te Brussel is evenwel van oordeel dat rekening moet worden gehouden met het arrest 
nr. 98/2010 van het Grondwettelijk Hof van 16 september 2010. Dat arrest kan te dezen echter niet zonder meer 
worden overgenomen aangezien de onderhavige rechtspleging geen betrekking heeft op een vordering van een 
werknemer ten aanzien van een werkgever, maar op die van een sociaal verzekerde ten aanzien van een 
socialezekerheidsinstelling. Dat neemt niet weg dat « de lering ervan bij die van de voorliggende zaak lijkt aan te 
leunen ». Enerzijds en op algemene wijze, aangezien dat arrest in die zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat 
het toestaat zich in rechte te bedienen van de taal die in de betrekkingen vóór het geschil is gebruikt, met name in 
zoverre de beslissing in dat arrest wordt verantwoord door de vereisten met betrekking tot de goede werking van 
het gerecht. Anderzijds en concreet, aangezien het voorliggende geval een aantal gelijkenissen vertoont met de 
situatie die aan het Grondwettelijk Hof was voorgelegd : de eiser zet uiteen enkel Franstalig te zijn; hij is 
woonachtig in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; hij werkt er en is er het slachtoffer van een 
arbeidsongeval geweest; hij werkte voor een vennootschap die er op wettige wijze is gevestigd en die krachtens 
artikel 52, § 1, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken dus 
ertoe is gehouden te zijnen aanzien het Frans te gebruiken; ten slotte en bovenal heeft hij de mogelijkheid om 
aan de arbeidsongevallenverzekeraar van zijn werkgever, hoewel hij in het Nederlandse taalgebied is gevestigd, 
te vragen in zijn administratieve betrekkingen het Frans te gebruiken, overeenkomstig de artikelen 41, § 1, 42 en 
46, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, die krachtens artikel 1, § 1, 
2°, van die wetten op de arbeidsongevallenverzekeraars van toepassing zijn; en hij heeft geen contractuele relatie 
met de wetsverzekeraar van zijn werkgever, die uitsluitend door die laatste is gekozen, zodat hij dus niet de 
mogelijkheid had zelf te kiezen voor een medecontractant die in het tweetalige gebied of in het eentalig Franse 
taalgebied is gevestigd. 
 
 De Rechtbank beslist bijgevolg de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.  De Ministerraad betwist allereerst de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag die betrekking heeft 
op de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 juni 1935. Hij doet gelden dat artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van de 
wet van 15 juni 1935 elkaar uitsluiten. Te dezen, zodra de territoriale bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank te 
Brussel overeenkomstig artikel 628, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald door de woonplaats van 
de eiser en die laatste zich in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bevindt, is enkel artikel 4, § 1, 
van de wet van 15 juni 1935 van toepassing, zoals de verwijzende rechter trouwens opmerkt. 
 
 A.2.  De Ministerraad is vervolgens van mening dat de prejudiciële vragen geen antwoord behoeven in 
zoverre zij betrekking hebben op artikel 4 van de wet van 15 juni 1935. De Ministerraad doet gelden dat het 
voormelde arrest nr. 98/2010 van het Grondwettelijk Hof, zoals de verwijzende rechter opmerkt, in de 
onderhavige zaak kan worden overgenomen gezien de feitelijke gegevens waarop in het vonnis is gewezen. De 
Ministerraad is van oordeel dat de prejudiciële vragen, aangezien dat arrest te dezen mutatis mutandis kan 
worden overgenomen, geen antwoord behoeven omdat de verwijzende rechter krachtens artikel 26, § 2, 2°, van 
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof niet ertoe was gehouden ze te stellen. 
 
 A.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vragen een interpretatie 
behoeven die een ontkennend antwoord inhoudt. Steunend op het voormelde arrest nr. 98/2010, merkt de 
Ministerraad op dat het Grondwettelijk Hof in dat arrest voorrang heeft gegeven aan een pragmatische 
interpretatie van de in het geding zijnde bepaling, die het de partijen mogelijk maakt de gerechtelijke procedure 
in te stellen in de taal die is gebruikt in de administratieve betrekkingen die aan het proces voorafgaan. Hoewel 
in het proces, te dezen, geen werknemer tegenover zijn werkgever staat, maar een sociaal verzekerde tegenover 
een socialezekerheidsinstelling die eenzijdig door zijn werkgever is gekozen, neemt zulks niet weg dat het 
voormelde arrest is gebaseerd op het beginsel van de inachtneming van de rechten van de verdediging en op de 
goede werking van het gerecht, die niet rekbaar zijn en alle rechtzoekenden op identieke wijze moeten 
beschermen, ongeacht de behandelde materie. De in het arrest nr. 98/2010 gesuggereerde interpretatie kan te 
dezen dus eveneens in aanmerking worden genomen, in plaats van een vaststelling van ongrondwettigheid. Op 
de zetel van de wetsverzekeraar heeft immers geen enkele concrete relatie feitelijk plaatsgevonden. 
Daarenboven, hoewel de verwijzende rechter vaststelt dat er geen contractuele relatie tussen de eiser en de 
verweerder bestaat, merkt hij op dat er toch betrekkingen tussen die twee partijen bestaan : de gecoördineerde 
wetten van 18 juli 1966 maken het de eiser mogelijk om van de wetsverzekeraar van zijn werkgever te eisen dat 
hij het Frans is gebruikt, zelfs indien de zetel van de verweerder in het Nederlandse taalgebied is gelegen; het 
ongeval is aangegeven in het Frans op een door de wetsverzekeraar opgesteld formulier dat door de eiser in het 
Frans is aangevuld; in rubriek 12 van dat formulier wordt gepreciseerd dat het Frans de taal is van de 
correspondentie van de wetsverzekeraar met de eiser; bijgevolg is de voor de verwijzende rechter betwiste 
administratieve beslissing van de wetsverzekeraar opgesteld in het Frans. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vragen ontkennend moeten worden beantwoord, door voorrang 
te geven aan een interpretatie van artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 die bestaanbaar is met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Die interpretatie zou kunnen worden geformuleerd op een wijze die 
analoog is aan die welke het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 98/2010 in aanmerking heeft genomen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken, zoals zij van toepassing waren op het geschil voor de verwijzende rechter, 

bepalen :  
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 « Art. 2.  Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste 
aanleg, en de arbeidsrechtbanken die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, wordt de gehele 
rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd. 
 
 Art. 3.  De bij artikel 2 vastgestelde regel geldt insgelijks voor de vredegerechten en, 
wanneer de vordering het bedrag, vastgesteld in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet overschrijdt, voor de politierechtbanken van het arrondissement Brussel die zitting 
houden in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van hetzelfde Wetboek en wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse gemeenten bestaat gelegen buiten de Brusselse 
agglomeratie. 
 
 Hij is eveneens van toepassing op de vorderingen die worden ingesteld voor de rechtbank 
van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en, wanneer de 
vordering het bedrag vastgesteld in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek overschrijdt, de 
politierechtbanken die zitting houden in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, wanneer 
een zaak voor de rechtbank aanhangig wordt gemaakt op grond van een territoriale 
bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich op het grondgebied van een van voormelde 
gemeenten bevindt. 
 
 Art. 4. § 1.  Behoudens de gevallen van artikel 3 wordt het gebruik der talen voor geheel 
de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het 
arrondissement Brussel is gevestigd, en, wanneer de vordering het bedrag vastgesteld in 
artikel 590 van het Gerechtelijk wetboek overschrijdt, voor de politierechtbank van Brussel 
die zitting houdt in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van hetzelfde Wetboek 
geregeld als volgt : 
 
 De akte tot inleiding van het geding wordt in het Fransch gesteld, indien de verweerder 
woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlandsch, indien de verweerder woonachtig 
is in het Nederlands taalgebied; in het Fransch of in het Nederlandsch, ter keuze van den 
eischer, indien de verweerder woonachtig is in eene gemeente van de Brusselsche 
agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft.  
 
 De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding, tenzij 
de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet. 
 
 § 2.  De bij de vorige alinea voorziene aanvraag wordt mondeling gedaan door den 
verweerder die in persoon verschijnt; zij wordt schriftelijk ingediend, wanneer de verweerder 
bij lasthebber verschijnt. Het geschrift moet van de hand zijn van verweerder en door hem 
zelf onderteekend; het blijft aan het vonnis gehecht.  
 
 De rechter doet op staanden voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder eene toereikende kennis bezit der 
taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding. De beslissing van den 
rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep vatbaar. Zij is 
uitvoerbaar op de minuut en voor registratie, zonder andere rechtspleging noch 
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vormvereischten; de uitspraak van de beslissing, zelfs in afwezigheid van partijen, geldt als 
beteekening. 
 
 § 3.  Dezelfde aanvraag tot voortzetting in de andere taal mag, onder dezelfde 
voorwaarden, worden gedaan door de verweerders die gedomicilieerd zijn in een der volgende 
gemeenten : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-
Oppem ». 
 

 B.2.  De eerste prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de artikelen 2, 3 en 4 

van de in het geding zijnde wet met de artikelen 10, 11 en 30 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre zij de sociaal verzekerden die in rechte treden tegen een socialezekerheidsinstelling, 

verbieden om hun rechtsvordering in te stellen en voort te zetten in een taal die behoort tot de 

talen waarin het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zitting kan houden en 

die werd gebruikt in hun administratieve betrekkingen met de genoemde instelling, zoals dat 

wordt toegestaan bij de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken. 

 

 De tweede prejudiciële betreft de bestaanbaarheid van artikel 4, § 1, tweede lid, van de in 

het geding zijnde wet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het 

de vergelijkbare categorieën van personen, namelijk, enerzijds, de sociaal verzekerden die 

woonachtig zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en voor de Brusselse 

rechtscolleges in rechte treden tegen een socialezekerheidsinstelling die in een eentalig 

taalgebied is gevestigd, die zijn verplicht om hun rechtsvordering in de taal van dat laatste 

taalgebied in te stellen en voort te zetten - ook al hebben zij in hun administratieve 

betrekkingen een andere taal gebruikt overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 18 juli 

1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - en, anderzijds, de sociaal verzekerden die 

woonachtig zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en eveneens voor de Brusselse 

rechtscolleges in rechte treden maar ten aanzien van een socialezekerheidsinstelling die in 

datzelfde taalgebied is gevestigd, die hun vordering zowel in het Frans als in het Nederlands 

kunnen instellen en voortzetten, verschillend behandelt. 

 

 B.3.  Uit de elementen van de zaak en uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt 

dat de eiser voor de verwijzende rechter Franstalig is, dat hij in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad woont, dat hij er werkt voor een onderneming die in dat taalgebied is 
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gevestigd, dat hij het slachtoffer van een arbeidsongeval is geweest en dat de door zijn 

werkgever gekozen wetsverzekeraar in het Nederlandse taalgebied is gevestigd. Het Hof 

beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad is de eerste prejudiciële vraag onontvankelijk in zoverre 

zij betrekking heeft op de artikelen 2 en 3 van de in het geding zijnde wet. 

 

 B.4.2.  Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt dat de oorsprong van het 

verschil in behandeling waarover aan het Hof een vraag wordt gesteld, zich bevindt in 

artikel 4, § 1, tweede en derde lid, van de in het geding zijnde wet, in zoverre die bepaling 

erin voorziet dat de gedinginleidende akte in het Nederlands wordt opgesteld indien de 

verweerder in het Nederlandse taalgebied woonachtig is en dat de rechtspleging wordt 

voortgezet in de taal van de gedinginleidende akte, tenzij de verweerder, vóór alle verweer en 

alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt 

voortgezet. 

 

 In zoverre zij betrekking heeft op de artikelen 2, 3 en 4, §§ 2 en 3, van de in het geding 

zijnde wet, is de eerste prejudiciële vraag onontvankelijk. 

 

 B.5.1.  Volgens de Ministerraad behoeven de prejudiciële vragen geen antwoord in 

zoverre zij betrekking hebben op artikel 4 van de in het geding zijnde wet, aangezien de 

verwijzende rechter niet ertoe was gehouden ze te stellen en het arrest nr. 98/2010 van 

16 september 2010 in de onderhavige zaak kon overnemen. 

 

 B.5.2.  Vermits de prejudiciële vraag die het Hof bij zijn vermeld arrest nr. 98/2010 heeft 

beantwoord niet een identiek onderwerp had als de prejudiciële vragen die in onderhavige 

zaken zijn gesteld, dient de exceptie te worden verworpen.  
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 Ten gronde 

 

 B.6.  Bij de regeling van het taalgebruik in gerechtszaken dient de wetgever de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige om zich van de taal van zijn keuze te bedienen 

te verzoenen met de goede werking van de rechtsbedeling. Bovendien dient de wetgever 

daarbij rekening te houden met de taalverscheidenheid die is verankerd  in artikel 4 van de 

Grondwet, dat vier taalgebieden vastlegt, waarvan er één tweetalig is. Hij vermag dan ook de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige ondergeschikt te maken aan de goede werking 

van de rechtsbedeling. 

 

 B.7.  Dat neemt niet weg dat, wanneer de wetgever, ter uitvoering van artikel 30 van de 

Grondwet, het gebruik van de talen regelt voor gerechtszaken, hij hierbij het in de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dient te 

eerbiedigen. 

 

 B.8.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat de 

regel volgens welke enkel de verweerder, krachtens artikel 4, § 1, derde lid, van de in het 

geding zijnde wet, kan vragen om de taal te veranderen van de rechtspleging voor een gerecht 

van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, in het 

verlengde ligt van artikel 4, § 1, tweede lid, van dezelfde wet krachtens hetwelk de akte tot 

inleiding van het geding voor een dergelijk rechtscollege in het Frans wordt gesteld indien de 

verweerder in het Franse taalgebied woont en in het Nederlands indien de verweerder in het 

Nederlandse taalgebied woont. Zodoende geeft de wetgever « voorrang aan de taal van den 

verweerder. Deze moet dus vóór alles weten wat men van hem vergt » (Parl. St., Senaat, 

1934-1935, nr. 86, p. 14; Hand., Senaat, 11 april 1935, p. 516). 

 

 B.9.1.  Het gebruik van de talen maakt evenwel het voorwerp uit van bijzondere 

bepalingen inzake de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel. 

 

 B.9.2.  Met toepassing van artikel 52, § 1, van de wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken gebruiken de werkgevers, voor de akten en bescheiden die bij de wet en de 

reglementen zijn voorgeschreven en voor die welke zijn bestemd voor hun personeel, de taal 

van het gebied waar « hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels » zijn gevestigd, 
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waarbij die bescheiden, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in het Frans of in het 

Nederlands worden gesteld naargelang het personeel voor wie zij bestemd zijn, Frans of 

Nederlands spreekt. 

 

 B.10.  Met toepassing van de artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, van diezelfde wetten, die 

krachtens artikel 1, § 1, 2°, van die wetten op de wetsverzekeraars van toepassing zijn, dient 

het Frans of het Nederlands waarvan een in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonende 

particulier zich bedient of het gebruik vraagt, te worden gebruikt. 

 

 B.11.  Indien artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken in die zin moet worden geïnterpreteerd dat, wanneer de verweerder een 

rechtspersoon is, de taal van het gedinginleidende exploot wordt bepaald op grond van zijn 

maatschappelijke zetel, zelfs in de geschillen met betrekking tot een arbeidsongeval, terwijl 

het slachtoffer van het arbeidsongeval die taal noch in zijn betrekkingen met de werkgever die 

de wetsverzekeraar heeft gekozen, noch in zijn betrekkingen met die wetsverzekeraar heeft 

gebruikt, brengt het, ten nadele van de werknemers die het slachtoffer zijn van een 

arbeidsongeval en die hun prestaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verrichten, 

een verschil in behandeling teweeg dat niet redelijk is verantwoord. 

 

 Wanneer de wetsverzekeraar door de werkgever wordt gekozen en, indien die werkgever 

in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woonachtig is, het Frans of het Nederlands moet 

kunnen gebruiken met de sociaal verzekerden, zoals bij de artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, van 

de voormelde gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 wordt vereist, is het immers niet 

verantwoord dat het proces waarin een werknemer die het slachtoffer is van een 

arbeidsongeval en een wetsverzekeraar tegenover elkaar staan die, overeenkomstig hun 

wettelijke verplichtingen, het Frans of het Nederlands hebben gebruikt in hun sociale 

betrekkingen - ook in de geschillenfase van die betrekkingen -, in de andere taal dient plaats te 

vinden, waarbij de maatschappelijke zetel van de wetsverzekeraar als lokalisatiecriterium 

wordt genomen. Die verplichting om die rechtspleging in een andere taal te voeren dan die 

van de aangeknoopte betrekkingen is niet in overeenstemming met de rechten van de 

verdediging van de verzekerde, die zich zal moeten verantwoorden in een taal die niet de zijne 

is, noch met de goede werking van het gerecht, aangezien de rechters de zaak in een andere 

taal zullen moeten behandelen dan die van de stukken die hun worden voorgelegd, en zij 

riskeert kosten en onnodige traagheid met zich mee te brengen, aangezien zij het noodzakelijk 
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kan maken dat een beroep wordt gedaan op beëdigde vertalers en tolken, zoals de artikelen 8 

en 30 van de in het geding zijnde wet bepalen. 

 

 B.12.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen,  

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken schendt de artikelen 10, 11 en 30 van de Grondwet doordat die bepaling het 

een werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op het 

grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die het slachtoffer van een 

arbeidsongeval is, niet mogelijk maakt zijn vordering tegen de door zijn werkgever gekozen 

wetsverzekeraar in te stellen en voort te zetten in de taal waarin die wetsverzekeraar zich 

krachtens de artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5610 

 
 

Arrest nr. 12/2014 
van 23 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 232 en 240 van het Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 februari 2013 in zake de nv « Immobiliën Vennootschap voor 
Verkavelingen » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente 
Sint-Agatha-Berchem, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 
2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 232 en 240 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van 
dezelfde tekst en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre zij geen enkele 
schadevergoeding toekennen aan de eigenaar van een terrein waarop een bouwverbod rust dat 
voortvloeit uit een beschermingsbesluit, terwijl de eigenaar van een goed waarop een 
bouwverbod rust dat voortvloeit uit een plan van aanleg met bindende kracht waarbij een 
einde wordt gemaakt aan het gebruik waarvoor dat goed is bestemd of normalerwijze is 
bestemd op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het genoemde plan, over een 
recht op schadevergoeding van de minderwaarden beschikt op grond van artikel 81 van 
hetzelfde Wetboek ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Immobiliën Vennootschap voor Verkavelingen » en de nv « Entreprise et 
Gestion Immobilières », met zetels te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, met kantoren te 1000 Brussel, 
Hoogstraat 298A; 
 
 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. O. Di Giacomo, tevens loco Mr. F. Maussion, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de nv « Immobiliën Vennootschap voor Verkavelingen », de nv « Entreprise et Gestion 
Immobilières » en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel; 
 
 .  Mr. F. Van de Gejuchte loco Mr. J.-P. Lagasse, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eisende partijen voor de verwijzende rechter zijn eigenaars van niet-bebouwde percelen grond gelegen 
in de Kattestraat te Sint-Agatha-Berchem; die percelen grond, die als woongebied met residentieel karakter 
waren bestemd, hebben op 17 september 1984 het voorwerp uitgemaakt van een verkavelingsvergunning. 
 
 De bij besluit van 22 september 1994 uitgevoerde procedure tot bescherming van het landschap 
« Kattebroek », wegens de wetenschappelijke en esthetische waarde ervan, beoogde aanvankelijk die percelen 
niet. Bij besluit van 15 januari 2004 is beslist het door de bescherming beoogde gebied uit te breiden en het 
beschermingsbesluit van 9 maart 2006 omvat die percelen, waarbij als bijzondere beschermingsvoorwaarde voor 
dat beschermde landschap in een bouwverbod is voorzien. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft de door de eisende partijen tegen de voormelde besluiten ingestelde beroepen tot nietigverklaring 
afgewezen. 
 
 De eisende partijen vorderen bij de verwijzende rechter de veroordeling van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om hen op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
te vergoeden voor hun schade. 
 
 Zijn uitspraak over het bestaan van een te dezen begane fout aanhoudend, stelt de verwijzende rechter vast 
dat de eventuele ongrondwettigheid van de ontstentenis van schadevergoeding voor een bouwverbod dat 
voortvloeit uit een beschermingsmaatregel het gevolg is van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(BWRO), en niet van het beschermingsbesluit, dat, met inachtneming van dat Wetboek, niet in een dergelijke 
schadeloosstelling kon voorzien; hij stelt aan het Hof de hierboven weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De eisende partijen voor de verwijzende rechter stellen vast dat de beschermingsmaatregel, die van 
een zeldzame strengheid is, hun percelen treft met een volledig en definitief bouwverbod, dat elk werkelijk genot 
van de beschermde percelen onmogelijk maakt. 
 
 Die maatregel vormt een feitelijke onteigening die een billijke en voorafgaande schadeloosstelling in de zin 
van artikel 16 van de Grondwet vergt, of op zijn minst een overdreven en onevenredige beperking van het 
eigendomsrecht die de eigenaars een zeker, definitief en bijzonder ernstig nadeel berokkent, dat tegelijkertijd 
onvoorzienbaar is ten aanzien van de ligging van de betrokken percelen. 
 
 Door niet te voorzien in een systeem van schadeloosstelling, brengen de in het geding zijnde bepalingen 
geen billijk evenwicht tussen het algemeen belang en de rechten van de eigenaars van de beschermde 
landschappen tot stand, terwijl andere wetgevers hebben voorzien in een schadevergoeding voor de eigenaars die 
door een bouwverbod worden geraakt, met name in artikel 371 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw, of in artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en 
landschappen. 
 
 A.2.1.  De in het geding zijnde artikelen 232 en 240 van het BWRO voorzien niet in enige regeling voor 
schadeloosstelling van de eigenaar van een terrein waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit uit een 
beschermingsbesluit, terwijl artikel 81 van het BWRO voorziet in een regeling voor schadeloosstelling van de 
eigenaar van een terrein waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit uit een plan van aanleg. 
 
 Volgens de eisende partijen voor de verwijzende rechter bevinden die eigenaars van percelen waarop een 
bouwverbod rust zich in vergelijkbare situaties : met de ruimtelijke ordening en de bescherming van het 
onroerende erfgoed worden immers samenhangende doelstellingen nagestreefd en zij worden trouwens in 
dezelfde tekst geregeld; hoewel de bescherming een individuele handeling is – anders dan een plan dat van 
verordenende aard is -, vormt zij bovendien ook een voorwaardelijke handeling die ten doel heeft de adressaat 
ervan te onderwerpen aan een in algemene en abstracte bewoordingen opgestelde juridische regeling; het is ten 
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slotte ten aanzien van de aantasting van het eigendomsrecht, en in het bijzonder de aard en de intensiteit ervan, 
dat de vergelijkbaarheid tussen beide situaties moet worden beoordeeld. 
 
 A.2.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter herinneren eraan dat de vergoeding van de 
stedenbouwkundige waardeverminderingen, die gebaseerd is op een doelstelling van billijkheid, haar oorsprong 
vindt in de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 
waarop het voormelde artikel 81 van het BWRO is geïnspireerd. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het 
onroerende erfgoed blijkt dat de Brusselse ordonnantiegever aanvankelijk de eigenaars van beschermde 
goederen gelijkstelde met de eigenaars die een stedenbouwkundige waardevermindering ondergingen, doordat 
hij in een vergoeding voor de eigenaars van beschermde goederen voorzag; in een amendement heeft hij die 
vergoeding evenwel geschrapt, waarbij hij zich baseerde op in hoofdzaak budgettaire redenen en op het in 
herinnering brengen van het beginsel van niet-vergoeding van de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar 
nut. 
 
 Volgens de eisende partijen voor de verwijzende rechter is die opvatting van de ontstentenis van 
vergoeding van de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut verouderd en achterhaald door de evolutie 
van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie ten aanzien van het algemene 
rechtsbeginsel met betrekking tot de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Bovendien is een zuiver 
budgettaire verantwoording onaanvaardbaar en onredelijk, aangezien de ontstentenis van elke vergoeding totaal 
onevenredig is ten aanzien van de aantasting van het fundamentele eigendomsrecht door een totaal bouwverbod. 
 
 A.3.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van mening dat het Hof niet bevestigend zou kunnen 
antwoorden op de gestelde prejudiciële vraag, aangezien de opgeworpen eventuele discriminatie haar grondslag 
niet vindt in de artikelen 232 en 240 van het BWRO, maar in een leemte in de wetgeving. 
 
 Bij amendement is het immers dat de aanvankelijk in de ordonnantie van 4 maart 1993 bepaalde 
vergoeding voor de eigenaars van beschermde landschappen is geschrapt, zonder enige opmerking vanwege de 
afdeling wetgeving van de Raad van State. 
 
 A.3.2.  Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevinden de eigenaars van beschermde 
landschappen en de eigenaars van terreinen waarop een plan van aanleg betrekking heeft zich niet in 
vergelijkbare situaties, aangezien zowel de aard als het voorwerp van de handeling die aan de oorsprong ligt van 
het bouwverbod, verschillen. 
 
 Een beschermingsbesluit vindt zijn oorsprong immers in een individuele akte die onderworpen is aan de 
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en die het voorwerp 
moet uitmaken van een geïndividualiseerde beoordeling; een plan van aanleg maakt daarentegen deel uit van een 
verordenende handeling die niet moet worden gemotiveerd en in het kader waarvan de overheid over een ruime 
beoordelingsmarge beschikt. De eigenaar van een beschermd landschap zou aldus een versterkte jurisdictionele 
bescherming genieten ten opzichte van de eigenaar van een terrein waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit 
uit een plan van aanleg. 
 
 Met die handelingen worden bovendien fundamenteel verschillende doeleinden nagestreefd : terwijl een 
beschermingsbesluit ertoe strekt de bescherming te verzekeren van een onroerend goed dat een historisch, 
artistiek, esthetisch, wetenschappelijk, sociaal, technisch of folkloristisch belang heeft, is een plan van aanleg 
een juridisch instrument dat de verscheidene bestemmingen bepaalt van het grondgebied dat het beoogt. 
 
 A.3.3.  Het is dus van belang op algemene wijze de verschillende specifieke kenmerken van elke regeling 
in aanmerking te nemen, rekening houdend met hun respectieve voor- en nadelen. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt in dat opzicht vast dat de eigenaar van een beschermd goed het 
Gewest kan dwingen hem te onteigenen indien voor de handhaving van de integriteit van het goed onontbeerlijke 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; hij kan eveneens, onder bepaalde voorwaarden, subsidies van het 
Gewest genieten, van de onroerende voorheffing worden vrijgesteld, of nog krachtens artikel 239, § 1, van het 
BWRO om de opheffing van de bescherming van zijn goed verzoeken. 
 
 De vergoeding van de eigenaar van een terrein waarop wegens een plan van aanleg een bouwverbod rust, 
blijft bovendien gedeeltelijk, aangezien de waarde van de schadeloosstelling lager is dan de verkoopwaarde van 



 5 

het goed, waarbij de eigenaar een waardevermindering ten belope van 20 pct. van de waarde van zijn goed dient 
te gedogen; artikel 81 van het BWRO bepaalt trouwens verschillende gevallen waarin geen vergoeding 
verschuldigd is. 
 
 Ten slotte kunnen de eigenaars van terreinen waarop wegens een beschermingsmaatregel of een plan van 
aanleg een bouwverbod rust, een vergoeding verkrijgen op basis van de gemeenrechtelijke regels bepaald in 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij zij dus beschikken over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de 
zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.4.1.  De eisende partijen voor de verwijzende rechter antwoorden dat de aangevoerde discriminatie haar 
oorsprong vindt in de in het geding zijnde bepalingen, waarin een regeling voor de schadeloosstelling van de 
eigenaars van beschermde goederen had moeten zijn georganiseerd. Het staat dus aan het Hof vast te stellen dat 
de ontstentenis van schadeloosstelling van de eigenaar van een beschermd goed waarop een bouwverbod rust, de 
in de prejudiciële vraag beoogde grondwets- en verdragsbepalingen schendt. 
 
 A.4.2.  Wat het argument betreft dat gegrond is op de jurisdictionele bescherming van de betrokken 
eigenaars, herinneren de eisende partijen voor de verwijzende rechter eraan dat een plan van aanleg op juridische 
en feitelijke motieven moet berusten en het voorwerp moet uitmaken van de bij de artikelen 18 en 19 van het 
BWRO georganiseerde procedure, waarbij met name een milieueffectenrapport, verschillende adviezen en een 
openbaar onderzoek zijn vereist; het plan van aanleg uitgaande van een gemeente moet worden goedgekeurd, 
hetgeen het plan een verordenende waarde verleent; de beslissing van de administratieve overheid kan ten slotte, 
zoals een beschermingsbesluit, het voorwerp uitmaken van een beroep bij de Raad van State. 
 
 De eigenaar van een beschermd goed is dus minder goed beschermd dan de eigenaar van een goed waarop 
een plan van aanleg betrekking heeft, en zelfs indien hij meer zou zijn beschermd, zou dat niet verantwoorden 
dat op hem een totaal bouwverbod zonder enige vergoeding rust. 
 
 A.4.3.  De door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar voren gebrachte « specifieke kenmerken » van 
beide regelingen zijn trouwens niet juist. 
 
 Zo betreft de mogelijkheid zich te laten onteigenen niet een publiekrechtelijke rechtspersoon - zoals te 
dezen het OCMW van Brussel - en veronderstelt zij dat werkzaamheden onontbeerlijk zijn voor de handhaving 
van de integriteit van het beschermde goed - hetgeen te dezen niet het geval is. Bovendien kan de eigenaar van 
een goed waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit uit de aanneming van een plan eveneens eisen dat het 
Gewest of de gemeente zijn goed overkoopt, tegen voorwaarden die voordeliger zijn dan in geval van een 
onteigening. 
 
 De toekenning van subsidies voor een beschermd goed is voor natuurgebieden daarentegen zeer onzeker en 
zelfs zuiver hypothetisch; een subsidie kan slechts worden verleend voor als noodzakelijk aangemerkte 
instandhoudingswerkzaamheden en hangt af van de budgettaire toestand en van de beslissing van de 
subsidiërende overheid, en zelfs indien zij wordt verleend, zou zij slechts tot gevolg hebben een gedeelte van de 
door de bescherming noodzakelijk gemaakte werkzaamheden te dekken, en niet de door de eigenaar van het 
beschermde goed geleden waardevermindering te vergoeden. 
 
 Ten slotte zou, in tegenstelling met wat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beweert, de vrijstelling van 
de onroerende voorheffing niet ten goede kunnen komen aan een beschermd landschap. 
 
 De omstandigheid dat het recht op een schadeloosstelling van de eigenaar die door een plan van aanleg 
wordt geraakt, in bepaalde gevallen beperkt is of het bestaan van een - uitzonderlijke - procedure van opheffing 
van de bescherming wijzigen niet het feit dat de eigenaar van een beschermd goed waarop een totaal 
bouwverbod rust, nooit en in geen enkel geval een vergoeding kan ontvangen. 
 
 A.4.4.  Het bestaan van de gemeenrechtelijke schadevergoedingsregels gegrond op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek vormt evenmin een verantwoording voor het bekritiseerde verschil in behandeling. De 
eigenaar van een goed waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit uit een plan beschikt immers over een recht 
op schadeloosstelling zonder een fout bij de overheid die het plan heeft opgesteld te moeten aantonen, waarbij 
die schadevergoeding ten doel heeft de onevenredige nadelige gevolgen van een wettelijke erfdienstbaarheid tot 
algemeen nut te vergoeden. 
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 A.5.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt eveneens dat artikel 7 van de wet van 7 augustus 
1931 zich ertoe beperkte, in afwijking van het beginsel van niet-vergoeding van de erfdienstbaarheden van 
openbaar nut, een schadeloosstelling mogelijk te maken voor het nadeel dat aan de eigenaars van een beschermd 
landschap is berokkend, waarbij aan de gewone rechtscolleges de bevoegdheid wordt gelaten de omvang van dat 
nadeel te beoordelen en te ramen. 
 
 Indien van de vergoeding ten voordele van de eigenaars van beschermde goederen, waarin aanvankelijk 
was voorzien bij het ontwerp dat de ordonnantie van 4 maart 1993 is geworden, is afgezien, was dat bovendien 
niet alleen om budgettaire redenen, maar eveneens wegens het door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
ingestelde subsidiëringsmechanisme, alsook wegens de mogelijkheid zich te laten onteigenen. De 
ordonnantiegever heeft dus een evenwicht gezocht tussen de vereisten van het algemeen belang die te maken 
hebben met de budgettaire beperkingen, en de individuele belangen van de eigenaars van een beschermd 
landschap. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof is een vraag gesteld over de artikelen 232 en 240 van het Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna : BWRO). 

 

 Artikel 232 van het voormelde Wetboek, opgenomen in afdeling II, die het opschrift 

« Gevolgen van de bescherming » draagt, van hoofdstuk IV van het BWRO, dat gewijd is aan 

de bescherming, bepaalt : 

 

 « Het is verboden : 
 
 1°  een goed dat behoort tot het beschermde onroerende erfgoed gedeeltelijk of volledig 
af te breken; 
 
 2°  een dergelijk goed te gebruiken of het gebruik ervan zodanig te wijzigen dat het zijn 
waarde verliest volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1°; 
 
 3°  in een dergelijk goed werkzaamheden uit te voeren zonder rekening te houden met 
bijzondere behoudsvoorwaarden; 
 
 4°  een goed dat behoort tot het beschermd onroerend erfgoed gedeeltelijk of volledig te 
verplaatsen, tenzij de materiële vrijwaring van het goed dit absoluut vereist en op voorwaarde 
dat de nodige garanties voor de afbraak, het overbrengen en de wederopbouw ervan op een 
geschikte plaats genomen zijn. 
 
 De Regering kan evenwel de gedeeltelijke afbraak van een beschermde archeologische 
vindplaats toestaan binnen de perken die noodzakelijk zijn voor de opgravingen die op deze 
plaats uitgevoerd dienen te worden ». 
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 In de versie ervan die van toepassing is op het geschil voor de verwijzende rechter, 

bepaalde artikel 240 van het voormelde Wetboek, dat is opgenomen in hoofdstuk V van het 

BWRO, dat het opschrift « Beheer, werken en toelagen » draagt : 

 

 « § 1.  Indien werken tot behoud in de zin van artikel 206, 2°, moeten worden uitgevoerd 
aan een beschermd goed dat tot het onroerende erfgoed behoort, kan het Gewest en de 
gemeente die erbij betrokken zijn bijdragen in de kosten van deze werken, volgens de 
voorwaarden die door de Regering worden vastgesteld. 
 
 Hetzelfde geldt als de in de zin van de artikelen 98, § 2/2 en 206, 10° door een plan voor 
erfgoedbeheer bedoelde werken aan een beschermd goed noodzakelijk zijn. 
 
 § 2.  Ingeval de eigenaar weigert de nodige werken bedoeld in § 1 te doen uitvoeren, kan 
het Gewest of de gemeente in zijn plaats treden. De gemeente krijgt de toelagen die door het 
Gewest worden toegekend. 
 
 Bij gebrek aan overeenstemming met de eigenaar, kunnen het Gewest, de provincie of de 
gemeente de gedane kosten terugvorderen. 
 
 De terugbetaling van deze kosten wordt door het Bestuur gevraagd bij een ter post 
aangetekende brief. 
 
 Wanneer de eigenaar in gebreke van betaling blijft, kan de invordering van de kosten 
verder door de ontvanger van het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandeld 
worden. 
 
 § 3.  Wanneer het goed dat tot het onroerende erfgoed behoort, eigendom is van een 
natuurlijke persoon of privaatrechtelijk rechtspersoon, kan die, in plaats van de 
werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van het goed 
eisen dat het Gewest zijn goed onteigent. Tenzij anders is overeengekomen tussen de 
betrokken partijen geldt de onteigening voor het gehele goed dat tot het onroerende erfgoed 
behoort, ook al is het slechts voor een deel op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd, 
voorzover het op de bewaarlijst ingeschreven of beschermde deel een wezenlijk bestanddeel 
van het onroerende erfgoed uitmaakt, en voor het terrein dat er noodzakelijk bij behoort. 
 
 § 4.  Binnen de perken van de begrotingskredieten, kan het Gewest tussenkomen in de 
kosten voor het behoud van klein erfgoed, volgens voorwaarden vastgesteld door de 
Regering ». 
 

 B.2.1.  Aan het Hof is een vraag gesteld over de verenigbaarheid van die bepalingen met 

artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in zoverre in geen enkele schadeloosstelling is voorzien ten 

voordele van de eigenaar van een terrein waarvoor een bouwverbod geldt als gevolg van een 

beschermingsbesluit, terwijl in een schadeloosstelling is voorzien bij artikel 81 van het 
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BWRO ten voordele van de eigenaar van een terrein waarvoor een bouwverbod geldt als 

gevolg van een plan van aanleg met bindende kracht. 

 

 B.2.2.  Artikel 81 van het BWRO, dat is opgenomen in afdeling V « Vergoeding van de 

waardeverminderingen » van hoofdstuk VI « Onteigening en vergoeding » van het voormelde 

Wetboek, bepaalt :  

 

 « § 1.  Schadevergoeding is al naar het geval verschuldigd door het Gewest of de 
gemeente, wanneer het verbod om te bouwen of te verkavelen voortvloeiend uit een 
bestemmingsplan met bindende kracht een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed 
normaal bestemd is op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan in zoverre de 
bepalingen ervan verordenende waarde en bindende kracht hebben. 
 
 De waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden 
geraamd als het verschil tussen enerzijds de waarde van dat goed op het ogenblik van de 
verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding 
en verhoogd met de vóór de inwerkingtreding van het ontwerpplan of van het plan gedragen 
lasten en kosten, en anderzijds de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de 
waardevermindering voortvloeiend uit dat plan kan in aanmerking komen voor 
schadeloosstelling. 
 
 Het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij de weigering van een 
stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, ofwel bij de afgifte van 
een negatief stedebouwkundig attest, waartegen de beroepen waarin voorzien in dit Wetboek 
niet meer kunnen worden ingesteld. Het kan eveneens ontstaan op het ogenblik van de 
verkoop van het goed. 
 
 De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel, onder meer wat 
de vaststelling van de waarden van het goed en de actualisering ervan betreft. 
 
 De waardevermindering van het goed volgend uit het bouw- of verkavelingsverbod, moet 
evenwel zonder vergoeding gedoogd worden ten belope van twintig ten honderd van die 
waarde. 
 
 De vergoeding wordt verminderd of geweigerd indien en voorzover vaststaat dat de eiser 
op het grondgebied van het Gewest andere goederen bezit, die voordeel halen uit de 
inwerkingtreding van een plan of uit werken uitgevoerd op kosten van de overheid. 
 
 Aan de verplichting tot schadevergoeding kan worden voldaan door een met redenen 
omkleed besluit van de Regering waarin de wijziging of de gedeeltelijke of volledige 
opheffing van bedoeld plan beslist of toegestaan wordt, met als gevolg dat er een einde wordt 
gemaakt aan het verbod om te bouwen, te herbouwen of te verkavelen. 
 
 De gemeente kan niet overgaan tot een dergelijke gedeeltelijke of volledige opheffing als 
dat verbod eveneens ingesteld is door een hoger plan. 
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 § 2.  Wanneer krachtens een plan met bindende kracht een bouwverbod kan worden 
ingeroepen tegen degene die een perceel in een verkaveling heeft aangekocht, kan het Gewest 
of de gemeente zich aan de verplichting tot vergoeding onttrekken door dat perceel van de 
betrokkene terug te kopen, mits de door hem betaalde koopprijs, verhoogd met de lasten en 
kosten, terug te betalen. 
 
 Indien de betrokkene slechts eigenaar is van het bovenvermelde perceel, kan hij de 
terugkoop door het Gewest of de gemeente eisen door zijn wil te doen kennen bij 
aangetekende brief, die binnen twaalf maanden volgend op de bekendmaking van het 
bovenvermeld plan moet worden verzonden. In dat geval moet het perceel worden 
teruggekocht en betaald binnen het jaar na de kennisgeving. De Regering bepaalt de nadere 
regels voor de uitvoering van deze bepaling. 
 
 § 3.  Er is geen vergoeding verschuldigd in de volgende gevallen : 
 
 1°  verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een voorziene onteigening van het 
goed en zulks, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 79; 
 
 2°  verbod een grotere oppervlakte van een perceel te bebouwen dan het plan toelaat, of 
bij een verkaveling de door het plan bepaalde bebouwingsdichtheid te overschrijden; 
 
 3°  verbod de exploitatie van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven voort te 
zetten na het verstrijken van de termijn waarvoor de exploitatie was vergund; 
 
 4°  verbod te bouwen op een terrein dat de bij het bijzondere bestemmingsplan bepaalde 
minimumafmetingen niet heeft; 
 
 5°  verbod om een terrein dat, rekening houdend met de plaatselijke toestand, geen 
toegang heeft tot een voldoende uitgeruste weg, te verkavelen of te bebouwen; 
 
 6°  verbod een terrein te verkavelen waarvoor een vroeger afgegeven 
verkavelingsvergunning vervallen was op de datum van de inwerkingtreding van het plan dat 
bedoeld verbod inhoudt; 
 
 7°  voor de gebouwen of vaststaande inrichtingen vernield door een natuurramp, als het 
verbod van hun wederopbouw voortvloeit uit de bepalingen, voorgeschreven in de wetgeving 
en in de reglementering betreffende de schade veroorzaakt door natuurrampen ». 
 

 B.3.  Het geschil voor de verwijzende rechter betreft eigenaars van terreinen die een 

schadeloosstelling vorderen op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek wegens 

het bouwverbod als gevolg van het besluit tot bescherming van hun percelen, terwijl die in 

woongebied waren gelegen en het voorwerp van een verkavelingsvergunning hebben 

uitgemaakt. 

 

 Hun aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning na dat beschermingsbesluit is 

geweigerd en hun beroep bij de Raad van State tegen die weigering is verworpen. 
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 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die situatie. 

 

 B.4.  De bepalingen van het BWRO met betrekking tot de bescherming van het 

onroerende erfgoed vloeien voort uit de ordonnantie van 4 maart 1993 « inzake het behoud 

van het onroerende erfgoed », die later herhaaldelijk is gewijzigd. 

 

 B.5.1.  De « bescherming » is een van de maatregelen die ertoe strekt het onroerende 

erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te vrijwaren. Zij « zal voor goederen van 

grote waarde gelden » (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1992-1993, nr. A-165/2, 

p. 18). Het gebruik van een dergelijke maatregel moet beperkt blijven tot de goederen die niet 

kunnen worden beschermd door andere maatregelen (ibid., p. 20). 

 

 De beslissing tot bescherming van een onroerend goed komt uitsluitend toe aan de 

Regering. Het staat alleen aan haar te beslissen of een dergelijk goed « een historische, 

archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige 

waarde » vertoont - in de zin van artikel 206, 1°, van het BWRO - die de bescherming ervan 

verantwoordt (artikelen 222, § 1, eerste zin, en 226, van het BWRO). 

 

 B.5.2.  Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie van 4 maart 1993 kan iedere 

persoon die minstens achttien jaar oud is en zijn woonplaats heeft op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, via een vereniging zonder winstoogmerk waarvan het 

maatschappelijk doel bestaat in het behoud van het erfgoed, aan de Regering vragen een 

onroerend goed te beschermen, op voorwaarde dat zijn wens wordt gedeeld door 

honderdnegenenveertig andere personen die aan dezelfde voorwaarden voldoen. 

 

 Wanneer de Regering een dergelijke aanvraag tot bescherming van een onroerend goed 

ontvangt, kan zij pas beslissen dat goed te beschermen na afloop van een 

« beschermingsprocedure » die zij moet instellen door de aanneming van een besluit 

(artikel 223, § 1, eerste lid, van het BWRO). Tijdens die procedure ontvangt de Regering de 

eventuele opmerkingen van de eigenaar van het betrokken goed over het 

beschermingsontwerp, alsook het advies van het college van burgemeester en schepenen en 

van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen over dat ontwerp 

(artikelen 224 en 225 van het BWRO). Die opmerkingen en adviezen over de opportuniteit 
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van die bescherming maken het de Regering mogelijk te beschikken over gepaste en volledige 

informatie alvorens zich over de aanvraag tot bescherming uit te spreken. De Regering is niet 

ertoe verplicht in te gaan op een beschermingsaanvraag ingediend door een vereniging die het 

behoud van het erfgoed beoogt. Zij kan immers beslissen dat een dergelijke maatregel niet 

moet worden aangenomen. 

 

 B.5.3.  Vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de 

Regering tot instelling van de beschermingsprocedure - of de kennisgeving ervan aan de 

eigenaar indien die daaraan voorafgaat - heeft die procedure, ten aanzien van het onroerend 

goed dat daarvan het voorwerp uitmaakt, evenwel dezelfde gevolgen als een beslissing tot 

bescherming (artikel 236 van het BWRO). 

 

 Tot die gevolgen behoren de verplichting voor de eigenaar van het goed om het in goede 

staat te houden (artikel 231, in samenhang gelezen met artikel 214, van het BWRO), het 

principieel verbod om dat goed gedeeltelijk of volledig af te breken (artikel 232, eerste lid, 1°, 

en tweede lid, van het BWRO), het verbod om een dergelijk goed te gebruiken of het gebruik 

ervan zodanig te wijzigen dat het zijn waarde verliest volgens de maatstaven bepaald in 

artikel 206, 1°, van het BWRO (artikel 232, eerste lid, 2°, van het BWRO), het verbod om in 

een dergelijk goed werkzaamheden uit te voeren zonder rekening te houden met bijzondere 

behoudsvoorwaarden (artikel 232, eerste lid, 3°, van het BWRO), het verbod om dat goed 

gedeeltelijk of volledig te verplaatsen, tenzij de materiële vrijwaring van het goed dat vereist 

(artikel 232, eerste lid, 4°, van het BWRO), de eventuele niet-toepasbaarheid van sommige 

erfdienstbaarheden inzake de wegen- en bouwpolitie (artikel 233 van het BWRO), het verbod 

voor de burgemeester om te bevelen het goed gedeeltelijk of volledig af te breken zonder de 

goedkeuring van de Regering te vragen (artikel 234 van het BWRO), en de noodzaak om het 

voorafgaande advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in te 

winnen vooraleer de vergunningen worden afgegeven die krachtens bepalingen van 

wetgevende aard, vastgesteld in gewestaangelegenheden, vereist zijn (artikel 231, in 

samenhang gelezen met artikel 218, van het BWRO). 

 

 Die gevolgen zijn slechts tijdelijk : zij houden op te bestaan na afloop van de 

beschermingsprocedure indien de Regering uiteindelijk beslist het goed niet te beschermen. 

Als dusdanig kunnen zij dus niet het doel vormen van een aanvraag tot bescherming gesteund 



 12 

door honderdvijftig personen van minstens achttien jaar die hun woonplaats hebben op het 

grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.6.1.  Artikel 232 van het BWRO is geïnspireerd op artikel 27 van de voormelde 

ordonnantie van 4 maart 1993. 

 

 Die bepaling, die is ontstaan uit een amendement, werd aangenomen teneinde de 

uitwerking van de bescherming te verstevigen (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 

1992-1993, nr. A-165/2, p. 63). 

 

 B.6.2.  Artikel 240 van het BWRO is zijnerzijds geïnspireerd op artikel 32 van de 

voormelde ordonnantie van 4 maart 1993. 

 

 Die bepaling voorziet in een mechanisme van facultatieve subsidiëring van de werken die 

nodig zijn voor het behoud van een beschermd goed. 

 

 B.7.1.  In de oorspronkelijke versie ervan voorzag het ontwerp dat de voormelde 

ordonnantie van 4 maart 1993 is geworden, in een vergoeding van de eigenaar van een 

beschermd goed wanneer een bouwverbod dat uitsluitend voortvloeit uit de bescherming, 

« een einde maakt aan het gebruik waarvoor het onroerend erfgoed bestemd was op de dag die 

voorafgaat aan de inwerkingtreding van het [beschermingsbesluit] ». 

 

 In de parlementaire voorbereiding werd uiteengezet : 

 

 « De gedwongen aankoop van beschermde goederen en het recht van de eigenaars op 
schadevergoeding zijn gebonden aan bepalingen die gelijk zijn aan deze vervat in de van 
kracht zijnde wetgeving (wet op het behoud van de monumenten en landschappen en 
ordonnantie houdende de organisatie van de planning en stedebouw). 
 
 Dit recht ontstaat bij de weigering van een stedebouwkundige vergunning of bij de afgifte 
van een negatief stedebouwkundig attest, uitsluitend gestaafd aan de hand van 
beschermingsmaatregelen waarvan het goed het voorwerp is. De schadevergoeding wordt 
berekend op de waardevermindering die uit het verbod voortvloeit » (Parl. St., Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, 1991-1992, nr. A-165/1, p. 7). 
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 Het ontworpen artikel 32 werd als volgt verduidelijkt :  

 

 « Voor de bepalingen van dit artikel is men uitgegaan van de artikelen 6 en 16 van de wet 
van 7 augustus 1931 en van artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw. 
 
 Teneinde de interpretatieproblemen te vermijden die deze bepalingen in het verleden 
hebben veroorzaakt, wordt er verduidelijkt dat een waardevermindering zonder vergoeding 
ten belope van 20 % betekent dat de aanvrager steeds een vergoedingsaanvraag kan indienen 
maar dat hij slechts wordt vergoed ten belope van 80 % van de waardevermindering. 
 
 Het recht op de vergoeding ontstaat op het ogenblik van de kennisgeving van de 
definitieve beslissing tot weigering van de bouw- of verkavelingsvergunning of van een 
negatief stedebouwkundig attest, op voorwaarde dat de aanvrager alle beroepsmiddelen moet 
hebben uitgeput met inbegrip van het vernietigingsberoep bij de Raad van State. 
 
 Het vaststellen van het vergoedingsbedrag wordt overgelaten aan het oordeel van de 
Rechtsboven en Rechtbanken, indien nodig na een expertise. 
 
 De vorderingen inzake vergoeding verjaren een jaar na de dag waarop het recht hierop 
ontstaat » (ibid., pp. 14-15). 
 

 B.7.2.  In een amendement, ingediend door de Regering, werd voorgesteld het ontworpen 

artikel 32 te schrappen, waarbij werd gesteund op het principe van de niet-vergoeding van de 

erfdienstbaarheden van openbaar nut (amendement nr. 121, Parl. St., Brusselse 

Hoofdstedelijke Raad, 1992-1993, nr. A-165/2, pp. 176-177). 

 

 Dat amendement heeft aan het einde van de volgende overwegingen geleid tot het 

schrappen van dat artikel : 

 

 « De Staatssecretaris doet opmerken dat de bescherming een erfdienstbaarheid tot 
algemeen nut is en geen onteigening. Een erfdienstbaarheid van algemeen nut levert, 
behoudens uitdrukkelijke wetsbepaling, in beginsel geen grond op tot schadevergoeding. 
 
 Een lid verklaart dat het amendement hem erg verbaast. De Raad van State had bij 
artikel 32 geen enkele opmerking gemaakt. Bovendien heeft een erfdienstbaarheid tot 
algemeen nut vaak een beperkt toepassingsgebied terwijl de bescherming betrekking heeft op 
het gehele goed. Het is logisch dat de eigenaar voor zijn nadeel wordt vergoed als het goed 
door de bescherming minder waard wordt. 
 
 Voorts rijst er een probleem als een goed waarvoor tevoren een geldige vergunning of 
een geldig stedebouwkundig attest is afgegeven, wordt beschermd. 
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 Volgens de Staatssecretaris is het normaal dat de Raad van State geen opmerking heeft 
geformuleerd over artikel 32 want de wetgever mag in een vergoeding voorzien. Het Waalse 
decreet voorziet bijvoorbeeld in een vergoeding en het Vlaamse decreet doet zulks niet. Het 
Brusselse Gewest heeft de middelen niet om tegelijk een regeling voor de subsidiëring van 
werkzaamheden aan de beschermde panden en een regeling voor de schadevergoeding in te 
voeren. 
 
 Een aantal leden wijzen erop dat het oorspronkelijke artikel 32 rechtstreeks was 
ingegeven door artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw (overgenomen in artikel 79 van de ordonnantie van 
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw) en door artikel 26 
van het decreet CCF van 17 juli 1987 betreffende de bescherming van het onroerend cultureel 
erfgoed van de Franse Gemeenschap. 
 
 Enerzijds is het recht op schadevergoeding voorgeschreven door deze wetgevingen geen 
absoluut recht en zijn er geen voorwaarden aan verbonden. Anderzijds is het noodzakelijk 
gebleken bij het beschermen zo behoedzaam mogelijk tewerk te gaan. De financiële lasten 
zouden door de invoering van een recht op schadevergoeding te hoog oplopen. 
 
 In verband met het geval van een bouwproject dat onmogelijk werd gemaakt doordat een 
goed beschermd is nadat een bouwvergunning was afgegeven, heeft het Hof van Cassatie in 
een arrest van 16 maart 1990 in zake de n.v. ‘ SOFIBAC ’ en ‘ ABEB ’ tegen de Vlaamse 
Gemeenschap geoordeeld dat ‘ uit de vestiging van een door of krachtens een wet of een 
decreet opgelegde erfdienstbaarheid tot algemeen nut of van een beperking van het 
eigendomsrecht in het algemeen belang, voor de eigenaar van het bezwaarde onroerend goed 
geen recht op vergoeding voortvloeit, tenzij de wet of het decreet anders bepaalt ’. 
 
 Een aantal leden stellen het probleem van de bescherming van de landschappen aan de 
orde. 
 
 Wanneer een stuk grond gelegen in een woongebied waar [een] BBP van kracht is te 
goeder trouw wordt gekocht door particulieren die er een woning wensen te bouwen, wanneer 
een stedebouwkundig attest of een stedebouwkundige vergunning is afgegeven en het stuk 
grond nadien als beschermd landschap wordt erkend, moet de waardevermindering kunnen 
worden vergoed aan de eigenaar. De ordonnantie zou de Executieve op zijn minst moeten 
machtigen om het geval naar billijkheid te regelen. Het artikel doen vervallen is overdreven. 
 
 De Staatssecretaris herinnert eraan dat de wet van 1931 inderdaad in een vergoeding 
voorzag voor de landschappen en niet voor de monumenten. Er moet evenwel rekening 
worden gehouden met de bijzondere aard van het Brussels Gewest. Voorts voorziet het 
ontwerp in een mogelijkheid tot subsidiëring van werkzaamheden in beschermde 
landschappen, wat niet het geval was in de wet van 1931. 
 
 Een ander lid doet opmerken dat het Gewest door het gewestplan volledig is ingedeeld in 
gebieden. Het hiervoren aangehaalde geval zou volgens artikel 79 van de ordonnantie van 
29 augustus 1991 recht moeten geven op een schadevergoeding. 
 
 Een aantal leden zijn van oordeel dat dit artikel niet van toepassing zal zijn op de 
genoemde situatie daar het verbod om te bouwen zijn oorsprong vindt in de bescherming van 
de grond en niet in een stedebouwkundige beslissing. 
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 Een lid merkt op dat het geval van de kleine eigenaar die wegens de bescherming van zijn 
grond niet mag bouwen, onder de algemene beginselen van het recht valt en naar billijkheid 
zou moeten worden beslecht door de rechtbanken. De opheffing van artikel 32 van het 
ontwerp brengt niet mee dat artikel 11 van de Grondwet en 544 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt opgeheven. 
 
 De Staatssecretaris wijst er tevens op dat de eigenaar de onteigening van zijn goed mag 
eisen (artikel 29, § 3) of subsidies mag vragen. Hij dringt erop aan dat er geen wetsbepaling 
zou worden aangenomen die tegen het Gewest zou kunnen worden gebruikt » (Parl. St., 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1992-1993, nr. A-165/2, pp. 70-71). 
 

 B.8.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.8.2.  Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die 

analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een 

onlosmakelijk geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het 

Hof, bij zijn toetsing van de in het geding zijnde bepalingen, rekening houdt met de 

eerstgenoemde. 

 

 B.8.3.  Artikel 1 van het voormelde Protocol biedt niet alleen bescherming tegen een 

onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar ook tegen elke 

verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het 

gebruik van de eigendom (tweede alinea). 
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 De beperking van het eigendomsrecht die een implicatie is van een bouwverbod dat het 

« gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang » regelt in de zin van 

de tweede alinea van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol, valt dus onder het 

toepassingsgebied van die verdragsbepaling, in samenhang gelezen met artikel 16 van de 

Grondwet. 

 

 B.8.4.  Elke inmenging in het eigendomsrecht moet een billijk evenwicht vertonen tussen 

de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het 

ongestoord genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan 

tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 

 

 B.9.1.  Het enkele feit dat de overheid in het algemeen belang beperkingen oplegt aan het 

eigendomsrecht, heeft niet tot gevolg dat zij tot schadeloosstelling is gehouden. 

 

 Uit de vestiging van een door of krachtens een wettelijke bepaling opgelegde 

erfdienstbaarheid tot algemeen nut of van een beperking van het eigendomsrecht in het 

algemeen belang vloeit in beginsel voor de eigenaar van het bezwaarde onroerend goed geen 

recht op vergoeding voort (Cass., 16 maart 1990, Arr. Cass., 1989-1990, nr. 427). 

 

 B.9.2.  De ordonnantiegever heeft weliswaar ervoor gekozen een regeling in te stellen 

inzake vergoeding van de waardeverminderingen die verband houden met een bouwverbod 

« wanneer het verbod om te bouwen of te verkavelen voortvloeiend uit een bestemmingsplan 

met bindende kracht een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is 

op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan in zoverre de bepalingen ervan 

verordenende waarde en bindende kracht hebben » (artikel 81 van het BWRO). 

 

 De verzoekers vermelden eveneens artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 op het 

behoud van monumenten en landschappen, dat bepaalt dat de eigenaars en overige 

belanghebbenden recht hebben op « een vergoeding ten laste van den Staat voor het nadeel 

dat hun wordt berokkend door de beperkingen van hun recht », of artikel 371 van het Waals 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, dat voor de eigenaars in de 

mogelijkheid voorziet om « een schadevergoeding ten laste van het Waalse Gewest » aan te 

vragen « wanneer een bouw- of verkavelingsverbod dat enkel uit de klassering van een 
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onroerend goed voortvloeit, een einde maakt aan het gebruik of aan de bestemming van dat 

goed de dag voor de inwerkingtreding van het klasseringsbesluit ». 

 

 B.9.3.  Het bestaan van die verschillende schadevergoedingsregelingen betekent echter 

niet dat een bouwverbod altijd het voorwerp moet uitmaken van een schadeloosstelling. 

 

 B.10.1.  Een beschermingsmaatregel brengt, door het doel en de gevolgen ervan, een 

beperking van het gebruik van het beschermde goed met zich mee. 

 

 Een dergelijke beperking van het eigendomsrecht, die in het algemeen belang is opgelegd 

aan het einde van de in B.5 in herinnering gebrachte procedure, is verantwoord ten aanzien 

van de specifieke historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, 

sociale, technische of volkskundige waarde in de zin van artikel 206, 1°, van het BWRO die 

het beschermde goed heeft voor het behoud van het Brusselse erfgoed. 

 

 De beperking van het eigendomsrecht die de gevolgen van elke beschermingsmaatregel, 

die zijn bedoeld in het in het geding zijnde artikel 232 van het BWRO, met zich meebrengen, 

kan slechts in die zin worden beschouwd dat zij een schadevergoeding vereist indien de last 

die zij aan de betrokken eigenaar oplegt, onevenredig is ten opzichte van de met de 

beschermingsmaatregel nagestreefde doelstelling van bescherming van het erfgoed (zie o.a. 

EHRM, 19 juli 2011, Varfis t. Griekenland, §§ 29 en 30). 

 

 B.10.2.  Hoewel de betrokken eigenaars, in het geval van een bouwverbod als gevolg van 

een beschermingsmaatregel, niet zijn onteigend, zijn zij niettemin fundamenteel geraakt in 

hun eigendomsrecht dat betrekking heeft op een terrein dat bestemd is om te worden 

bebouwd, met name wanneer, zoals te dezen, voordien een verkavelingsvergunning is 

uitgereikt. 

 

 Hoewel een dergelijke verkavelingsvergunning aan de houder ervan geen enkel 

onvoorwaardelijk of onveranderlijk recht om te bouwen verleent, wegens mogelijke 

wijzigingen van het vastgoedbeleid, kan zij niettemin een gewettigde verwachting het goed te 

kunnen gebruiken overeenkomstig die bestemming doen ontstaan. 
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 B.10.3.  Bovendien dient te worden onderstreept dat de ordonnantiegever ervoor heeft 

gekozen een subsidiëringsmechanisme in te stellen indien werken tot behoud moeten worden 

uitgevoerd aan een beschermd goed dat tot het onroerende erfgoed behoort (in het geding 

zijnde artikel 240 van het BWRO). 

 

 Terwijl die subsidieregeling de uitdrukking is van de zorg de gemeenschap te doen 

bijdragen in de kosten die inherent zijn aan het behoud van het beschermde onroerende 

erfgoed, en bijgevolg de lasten die in het algemeen belang aan de betrokken eigenaars zijn 

opgelegd te verlichten, is het des te minder verantwoord elke schadevergoeding te weigeren 

wanneer de last die door de beschermingsmaatregel aan de betrokken eigenaars is opgelegd, 

bestaat in een bouwverbod. 

 

 B.10.4.  Door, in het in B.3 beoogde geval, niet te voorzien in een regeling inzake 

vergoeding van de waardevermindering als gevolg van een bouwverbod, doet de 

ordonnantiegever op onevenredige wijze afbreuk aan het recht van de betrokken eigenaars, 

met schending van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Wegens 

deze vaststelling van schending is er geen noodzaak om de in het geding zijnde maatregelen te 

toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 232 en 240 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening schenden 

artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat zij geen regeling 

inzake schadevergoeding voor een bouwverbod als gevolg van een beschermingsmaatregel 

organiseren. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5457 en 5462 

 
 

Arrest nr. 13/2014 
van 29 januari 2014 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 (de 
basisallocaties 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.01.6321, 
10.005.28.03.6321, 10.006.64.14.6321, en de artikelen 10 en 16 partim), ingesteld door de 
vzw « Vlaams Komitee voor Brussel » en de vzw « Vlaamse Volksbeweging » en door de 
Vlaamse Regering. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, en 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2012, is beroep tot gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 
16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor het begrotingsjaar 2012 (de basisallocaties 10.005.28.01.6321, 
10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321, 10.006.64.14.6321, 03.003.42.01.4510), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012, door de vzw « Vlaams 
Komitee voor Brussel », met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 20, en de vzw « Vlaamse 
Volksbeweging », met zetel te 2600 Berchem, Passendalestraat 1A. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juli 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 juli 2012, heeft de Vlaamse Regering 
beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van dezelfde ordonnantie (de basisallocaties 
03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321, 
10.006.64.14.6321 en de artikelen 10 en 16, in zoverre zij hierop betrekking hebben). 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5457 en 5462 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Waalse Regering, de Franse 
Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie hebben 
memories ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en 
het College van de Franse Gemeenschapscommissie hebben ook memories van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Flo, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5457; 
 
 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5462; 
 
 .  Mr. J. Sautois loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en 
het College van de Franse Gemeenschapscommissie; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 
 

- A - 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift in de zaak nr. 5457 
 
 A.1.1.  De vzw « Vlaams Komitee voor Brussel » motiveert haar belang door erop te wijzen dat zij volgens 
haar statuten als doel heeft het Vlaamse leven in het hoofdstedelijk gebied Brussel te vrijwaren en te bevorderen. 
Zij meent dat zij belang heeft bij de vernietiging van een ordonnantie die is aangetast door 
bevoegdheidsoverschrijding, om aldus de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap te vrijwaren. Zij wijst 
tevens erop dat het Hof in zijn arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 haar belang bij gelijksoortige beroepen reeds 
heeft aanvaard. 
 
 A.1.2.  De vzw « Vlaamse Volksbeweging » wijst erop dat zij volgens haar statuten als doel heeft 
Vlaanderen uit te bouwen tot een onafhankelijke Staat door Nederlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk voor 
volwassenen te bedrijven en dat hieronder onder meer dient te worden verstaan het bestuderen van alle mogelijke 
vraagstukken van sociale, economische, culturele en politieke aard, die worden gesteld in verband met de 
volwaardige ontwikkeling van Vlaanderen en het ontwikkelen van activiteiten die de oplossing van die problemen 
kunnen bevorderen. Volgens haar statuten komt zij ook op voor de algemene belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap. Zij meent dat zij belang erbij heeft dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad niet wordt 
geraakt aan het institutionele evenwicht tussen gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Zij voert ook aan dat zij 
is erkend als « landelijke vereniging sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen », en leidt daaruit af dat zij 
een bijzonder belang erbij heeft dat de onderwijsaangelegenheden door de bevoegde overheid worden geregeld. 
Zij wijst ten slotte erop dat zowel de Raad van State als het Hof haar belang in gelijksoortige procedures heeft 
aanvaard. 
 
 A.2.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en 
het College van de Franse Gemeenschapscommissie, als tussenkomende partijen, zijn van oordeel dat het 
verzoekschrift onontvankelijk is, bij gebrek aan een geldige beslissing om in rechte te treden. Artikel 7, derde lid, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt dat, wanneer een rechtspersoon een 
verzoekschrift tot vernietiging indient, hij op het eerste verzoek het bewijs moet kunnen overleggen van de 
beslissing om voormeld beroep in te stellen. De door de twee verzoekende rechtspersonen ingediende stukken 
maken het, noch voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, noch voor de andere tussenkomende partijen, 
mogelijk om uit te maken of het orgaan dat de beslissing heeft genomen om in rechte te treden, geldig was 
samengesteld dan wel op een geldige wijze uitspraak heeft gedaan. 
 
 A.2.2.1.  In ondergeschikte orde menen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende 
partijen dat het verzoekschrift onontvankelijk is bij gebrek aan belang. In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot 
het arrest nr. 67/2012 heeft het Hof geen onderzoek gevoerd naar het vereiste belang van de verzoekende vzw’s, 
omdat de Vlaamse Regering ook bij de zaak betrokken was en beroep had ingesteld tegen dezelfde 
begrotingsbepaling en daarvoor hetzelfde middel als de vzw’s had aangevoerd. Echter, in de onderliggende zaak 
nr. 5457 wordt basisallocatie 10.005.28.01.6321, getiteld « Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke 
infrastructuur in verband met de demografische ontwikkeling », enkel bestreden door de verzoekende vzw’s, met 
uitsluiting van de Vlaamse Regering. Ten minste voor dat deel van het ingediende beroep dient het belang van de 
vzw’s uitdrukkelijk door het Hof te worden onderzocht. 
 
 A.2.2.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen zijn van mening dat 
de twee verzoekende vzw’s geen belang hebben bij het door hen ingediende beroep tot vernietiging. De 
vzw « Vlaams Komitee voor Brussel » en de vzw « Vlaamse Volksbeweging » beroepen zich enkel op het feit dat 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegdheden zou uitoefenen die het niet zou bezitten, ten nadele van de 
Vlaamse Gemeenschap, terwijl het Hof, in zijn arrest nr. 184/2011, uitdrukkelijk heeft gesteld dat enkel het feit 
aanvoeren dat de aan de Vlaamse Gemeenschap toegewezen bevoegdheden zouden worden uitgeoefend door 
andere overheden tot gevolg zou hebben dat het verzoekschrift onontvankelijk is, maar omdat de verzoekende 
partij zich eveneens beroept op de rechtssituatie van de Nederlandstalige inwoners van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest die door de bestreden bepaling zouden kunnen worden geraakt, het onderzoek van de 
ontvankelijkheid samenvalt met het onderzoek over de grond van de zaak. En, zelfs indien het Hof het belang van 
de verzoekende vzw « Vlaams Komitee voor Brussel » zou aanvaarden, dient te worden opgemerkt dat het arrest 
nr. 184/2011 reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van kritiek in de rechtsleer. 
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 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen zijn derhalve van mening dat 
de verzoekende vzw’s in werkelijkheid niet bij machte zouden zijn om aan te tonen hoe de basisallocaties die zij 
in dit geval bestrijden een directe en ongunstige impact zouden kunnen hebben voor de Nederlandstaligen in 
Brussel. 
 
 A.2.2.3.  In uiterst ondergeschikte orde werpen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen op dat het verzoekschrift in elk geval onontvankelijk is wanneer het gericht is tegen 
basisallocatie 10.005.28.01.6321, getiteld « Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke infrastructuur in 
verband met de demografische ontwikkeling ». De initiële begroting 2010 van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest - onderwerp van het arrest nr. 184/2011 - voorzag in vastleggingskredieten (kredieten c) en 
vereffeningskredieten (kredieten b) op basisallocatie 10.005.28.01.6321, ter uitvoering van het Crècheplan. 
Rekening houdend met het beroep dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 184/2011, werd een deel van de 
middelen die tijdens de procedure niet werden gebruikt, overgebracht naar andere basisallocaties om het 
Schoolplan te financieren. Nog steeds in de loop van 2011 werd een ander deel van die middelen behouden als 
vastleggingskredieten in dezelfde basisallocatie 10.005.28.01.6321 om niet langer het Crècheplan, maar het 
Schoolplan te financieren. Die middelen worden met hetzelfde doel teruggevonden in de initiële begroting van 
2011. Het laatste deel van de middelen van de basisallocatie 10.005.28.01.6321 bleef in dezelfde basisallocatie als 
vereffeningskredieten tot vereffening van het bestaande uitstaande bedrag van het Crècheplan. 
 
 De basisallocatie die de verzoekende vzw’s thans bestrijden, omvat aldus ten dele de vereffeningskredieten 
(kredieten b). Het Hof heeft in zijn arrest nr. 184/2011 de basisallocatie 10.005.28.01.6321 van de ordonnantie 
van 14 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2010 vernietigd, maar de gevolgen ervan gehandhaafd, omdat « een aantal gefinancierde 
infrastructuurprojecten […] reeds [zijn] afgerond en andere […] thans [worden] uitgevoerd » (B.9.2). Door de 
vereffeningskredieten te bestrijden, betwisten de verzoekende vzw’s in werkelijkheid een gevolg van de 
ordonnantie van 14 december 2009 waarmee zij in feite het gezag van gewijsde schenden dat is verbonden aan het 
arrest nr. 184/2011. 
 
 Aangaande de vastleggingskredieten wordt, door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen, opgemerkt dat zij werden opgenomen in het ontwerp van begrotingsordonnantie 2012 
vóór de uitspraak van het arrest nr. 184/2011. Op basis van een beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering heeft de basisallocatie 10.005.99.01.0100 gediend als « verzamelplaats » voor de middelen waarin was 
voorzien als vastleggingskrediet in de begroting 2012, en toegekend aan het Crècheplan. De boekhoudkundige en 
juridische vastleggingen van de bedragen die het voorwerp zijn van die kredieten zullen worden gerealiseerd op 
een basisallocatie in opdracht 30 van de begroting, die betrekking heeft op de financiering van de 
Gemeenschapscommissies en waarvan programma 002 de financiering beoogt overeenkomstig artikel 83ter, § 1, 
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. De vastgelegde middelen, 
zoals aanvankelijk daarin is voorzien in de bestreden basisallocatie, zijn al overgedragen, met als doel zich te 
schikken naar het arrest nr. 184/2011, zodat het vernietigingsberoep op dit punt zonder voorwerp is. 
 
 Derhalve is, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen, het 
ingediende verzoekschrift onontvankelijk wegens schending van het gezag van gewijsde van het arrest 
nr. 184/2011, wanneer het gericht is tegen de vereffeningskredieten en zonder voorwerp wanneer het gericht is 
tegen de vastleggingskredieten. 
 
 A.2.3.  Als laatste element wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende 
partijen nog opgeworpen dat het verzoekschrift in de zaak nr. 5457 laattijdig is, omdat de allocaties die worden 
bestreden, ten minste gedeeltelijk, betrekking hebben op vereffeningskredieten ten belope waarvan tijdens het 
begrotingsjaar bedragen kunnen worden vereffend uit hoofde van verworven rechten met het oog op het 
aanzuiveren van eerder vastgelegde verbintenissen, zodat die kredieten reeds werden vastgelegd in de ordonnantie 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
18 februari 2010.  
 
 A.3.1.  De verzoekende vzw’s merken op dat zij uittreksels hebben neergelegd van de beslissingen van hun 
raden van bestuur om een beroep tot vernietiging in te stellen. 
 
 A.3.2.  Vervolgens voeren zij aan dat hun maatschappelijk doel afzonderlijk telkens een doel van bijzondere 
aard is, dat is onderscheiden van het algemeen belang; beide verzoekende vzw’s streven afzonderlijk hun eigen 
doel op regelmatige en duurzame basis na. 
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 A.3.3.  Als laatste element wordt opgeworpen dat de discussie omtrent de vermeende actio popularis reeds 
eerder en vrij uitgebreid is gevoerd in 2011 en in 2012. 
 
 A.4.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen menen dat de 
verzoekende vzw’s geen enkel argument aanvoeren dat zou toelaten de excepties van niet-ontvankelijkheid te 
weerleggen. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift in de zaak nr. 5462 
 
 A.5.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen werpen op dat het 
verzoekschrift van de Vlaamse Regering onontvankelijk is, wanneer het gericht is tegen 
basisallocatie 03.002.42.01.4510, getiteld « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten 
en doelstellingen die in de New Deal vastgelegd zijn tot ontwikkeling te brengen ». Die basisallocatie heeft enkel 
betrekking op vereffeningskredieten (kredieten b); het betreft hier een uitstaand bedrag van de maatregelen 
waarover in 2011 een beslissing werd genomen in het kader van de « New Deal », dit is bij goedkeuring van de 
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 december 2010 houdende de aanpassing van de 
Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2011. De vastlegging van de uitgave werd evenwel niet binnen de 
termijn van zes maanden bestreden, zodat de Vlaamse Regering thans de vereffening ervan niet meer kan 
bestrijden. Immers, de vereffening is niet meer dan het gevolg, een uitvoering van een beslissing die de wetgever 
reeds in 2011 had genomen. De bestreden basisallocatie kan evenmin worden beschouwd als een overname van 
een vroegere bepaling, waarna een nieuwe termijn voor vernietiging zou beginnen te lopen; het is slechts een 
eenvoudig gevolg ervan. 
 
 Derhalve zou, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen, het door 
de Vlaamse Regering ingediende verzoekschrift laattijdig zijn wat betreft de bestrijding van de 
basisallocatie 03.002.42.01.4510, getiteld « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten 
en doelstellingen die in de New Deal vastgelegd zijn tot ontwikkeling te brengen ». 
 
 A.5.2.  Aangaande de artikelen 10 en 16 van de bestreden ordonnantie, te weten de 
basisallocaties 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321, merken de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen op dat het verzoekschrift onontvankelijk 
is omdat het enige middel van de Vlaamse Regering niet gericht zou zijn tegen die voormelde artikelen. Indien 
evenwel het Hof zou moeten nagaan of de vernietiging van de basisallocatie eveneens gevolgen zou kunnen 
hebben voor de artikelen 10 en 16, zou een uitbreiding van de draagwijdte van de vernietiging enkel betrekking 
kunnen hebben op de basisallocaties 03.003.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.28.01.6321 en 
10.006.64.14.6312, daar de overige basisallocaties waarnaar de artikelen 10 en 16 verwijzen niet worden 
bestreden. 
 
 A.6.1.  Allereerst voert de Vlaamse Regering aan dat de omstandigheid dat met een bestreden bepaling 
uitvoering wordt gegeven aan een eerdere bepaling, waarvan vaststaat of vermoed wordt dat zij ongrondwettig is, 
die bestreden bepaling niet immuun maakt voor een vernietigingsberoep. De on(grond)wettigheid van de eerder 
aangenomen bepaling die wordt uitgevoerd, tast noodzakelijkwijze ook de (grond)wettigheid aan van de 
rechtshandeling waarmee die bepaling wordt uitgevoerd. De omstandigheid dat de « uitvoeringsbepaling » werd 
aangenomen door een parlement, brengt met zich mee dat de betwisting ervan voor het Grondwettelijk Hof moet 
worden gevoerd in plaats van voor de Raad van State, maar tast geenszins de ontvankelijkheid van dat beroep tot 
vernietiging aan. 
 
 Bovendien meent de Vlaamse Regering dat de Brusselse begrotingsordonnantiegever niet verplicht was om 
de voor het begrotingsjaar 2011 vastgelegde kredieten te vereffenen in 2012. Tevens, gelet op het bestreden 
artikel 16, dienen geen andere uitvoeringsmaatregelen meer te worden genomen met betrekking tot de kredieten 
waarin is voorzien, zodat een vernietigingsberoep nog de enige mogelijkheid is waarover de Vlaamse Regering 
beschikt om de bevoegdheidsaanmatiging door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te bestrijden. 
 
 A.6.2.  Wat de onontvankelijkheid van het beroep betreft, voor zover het is gericht tegen de artikelen 10 en 
16 van de bestreden ordonnantie, merkt de Vlaamse Regering op dat de bestreden artikelen rechtsregels bevatten 
die onder andere op de bestreden basisallocatie betrekking hebben en zij aldus onlosmakelijk ermee verbonden 
zijn.  
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 A.7.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen menen dat de Vlaamse 
Regering vergeet dat het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen in de arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 
heeft gehandhaafd en dat de vereffeningskredieten precies tot doel hebben het behoud van die gevolgen juridisch 
te bekrachtigen. Bovendien houdt de Vlaamse Regering geen rekening ermee dat de Brusselse ordonnantiegever 
ook begrotingsbepalingen heeft aangenomen met betrekking tot materies die niets met de arresten nrs. 184/2011 
en 67/2012 te maken hebben. 
 
 A.7.2.  Tevens wordt door hen herhaald dat het optreden van de gewestelijke wetgever geen onevenredige 
aantasting inhoudt van de bevoegdheden van een andere overheid, zodat niemand belang erbij heeft de 
gegrondheid ervan te betwisten. Het ontbreken van belang wordt in feite verward met het gebrek aan grond van 
het middel van de Vlaamse Regering. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Standpunt van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5457 
 
 A.8.1.  De verzoekende vzw’s voeren als eerste middel aan dat de bestreden 
basisallocatie 10.005.28.01.6321, getiteld « Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke infrastructuur in 
verband met de demografische ontwikkeling », niet in overeenstemming is met de artikelen 127 tot 133 van de 
Grondwet en de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
doordat zij betrekking heeft op de bevoegdheden van de gemeenschappen. 
 
 Met verwijzing naar de arresten nrs. 184/2011 en 67/2012, en naar het advies 42.782/4 van 7 mei 2007 van 
de Raad van State, verduidelijken zij dat wanneer het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gemeenten betoelaagt, 
dat Gewest binnen zijn eigen gewestbevoegdheden dient te blijven. Artikel 5 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt dat bijstand aan personen en gezinsbeleid als 
bevoegdheden toekomen aan de gemeenschappen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest oefent aldus een 
bevoegdheid uit die niet de zijne is; bovendien past het de bestreden bepalingen niet langer te handhaven. Het is, 
volgens de verzoekende vzw’s, het derde jaar op rij dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die basisallocatie in 
de begroting opneemt, terwijl, overeenkomstig de arresten nrs. 184/2011 en 67/2012, het duidelijk is dat dit niet 
tot de bevoegdheid van de gewesten behoort. 
 
 A.8.2.  Als tweede middel merken de verzoekende vzw’s op dat de basisallocaties 10.005.27.08.4322, 
10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 (sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuur) niet in 
overeenstemming zijn met de artikelen 127 tot 133 van de Grondwet en de artikelen 4, 5 en 6 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat zij betrekking hebben op de bevoegdheden van 
de gemeenschappen. 
 
 Artikel 4 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat zowel de permanente opvoeding, 
als de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, culturele aangelegenheden zijn zoals bedoeld in 
artikel 127, § 1, van de Grondwet. Wat het onderdeel « opleidingen » betreft, zijn eveneens de gemeenschappen 
bevoegd, aangezien het onderwijsbevoegdheden betreft. Ook wanneer het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
gemeenten of ondergeschikte besturen betoelaagt, dient het Gewest binnen zijn eigen bevoegdheden te blijven. 
 
 A.8.3.  Als derde middel wordt door de verzoekende vzw’s opgeworpen dat de basisallocatie 
03.003.42.01.4510, getiteld « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten en 
doelstellingen die in de New Deal vastgelegd zijn tot ontwikkeling te brengen », strijdig zou zijn met de 
artikelen 127 tot 133 van de Grondwet en met de artikelen 4, 5 en 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, doordat zij betrekking heeft op de bevoegdheden van de gemeenschappen en het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest niet bevoegd is inzake beroepsopleidingen. 
 
 
 Standpunt van de verzoekende partij in de zaak nr. 5462 
 
 A.9.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de bestreden basisallocaties, alsook de artikelen 10 en 16 van de 
ordonnantie van 16 december 2011, voor zover zij op de bestreden basisallocaties betrekking hebben, strijdig zijn 
met de artikelen 127 en 175 van de Grondwet en met artikel 4 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 
1980. 
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 Volgens de Vlaamse Regering hebben de bestreden basisallocaties betrekking op sommige culturele 
aangelegenheden, die evenwel gemeenschapsbevoegdheden zijn. Elke duidelijke verantwoording bij de bestreden 
basisallocaties ontbreekt en de verantwoording van de begrotingsmiddelen is zeer summier en in algemene 
bewoordingen geformuleerd. Niettemin blijkt het, volgens de Vlaamse Regering, de bedoeling te zijn van de 
ordonnantiegever om in financiële middelen te voorzien voor niet precies bepaalde activiteiten, maar toch 
voornamelijk voor de beroepsopleiding in het kader van de « New Deal », dus met het oog op de 
(weder)tewerkstelling (03.002.42.01.4510 en 03.003.42.01.4510), sportopleiding (10.005.27.08.4322 en 
10.005.28.03.6321) en sportinfrastructuur (10.006.64.14.6321). In Brussel dienen culturele aangelegenheden 
evenwel op wetgevend niveau te worden behartigd door de Vlaamse of Franse Gemeenschap, voor wat betreft de 
unicommunautaire instellingen, of door de federale overheid, voor wat betreft de personen en de niet-
unicommunautaire instellingen, en in geen geval door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 
 Standpunt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen in de zaken 
nrs. 5457 en 5462 
 
 Betreffende het middel dat betrekking heeft op de basisallocatie 10.005.28.01.6321, getiteld « Subsidiëring 
van de projecten inzake gemeentelijke infrastructuur in verband met de demografische ontwikkeling » (eerste 
middel in de zaak nr. 5457) 
 
 A.10.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen voeren aan dat het eerste 
middel in de zaak nr. 5457 onontvankelijk of minstens ongegrond is. Immers, de basisallocatie voorziet in 
vastleggingskredieten (kredieten c) en vereffeningskredieten (kredieten b) op basisallocatie 10.005.28.01.6321, ter 
uitvoering van het Crècheplan. Rekening houdend met het beroep dat aanleiding heeft gegeven tot het arrest 
nr. 184/2011, werd een deel van de middelen die tijdens de procedure niet werden gebruikt, overgebracht naar 
andere basisallocaties om het Schoolplan te financieren. Nog steeds in de loop van 2011 werd een ander deel van 
die middelen behouden als vastleggingskredieten in dezelfde basisallocatie om niet langer het Crècheplan maar 
het Schoolplan te financieren. Die middelen worden met hetzelfde doel teruggevonden in de initiële begroting van 
2011. Het laatste deel van de middelen van basisallocatie 10.005.28.01.6321 bleef in diezelfde basisallocatie als 
vereffeningskredieten tot vereffening van het bestaande uitstaande bedrag van het Crècheplan. 
 
 Het Hof heeft in zijn arrest nr. 184/2011 basisallocatie 10.005.28.01.6321 van de ordonnantie van 
14 december 2009 vernietigd, maar de gevolgen ervan gehandhaafd. Door de vereffeningskredieten te bestrijden, 
betwisten de verzoekende vzw’s in werkelijkheid een gevolg van de ordonnantie van 14 december 2009 waarmee 
zij in feite het gezag van gewijsde schenden dat is verbonden aan het arrest nr. 184/2011. 
 
 Aangaande de vastleggingskredieten wordt opnieuw opgemerkt dat die zouden zijn overgedragen naar 
basisallocatie 10.005.99.01.0100, met als doel zich te schikken naar het arrest nr. 184/2011, zodat het 
vernietigingsberoep op dit punt zonder voorwerp zou zijn. 
 
 
 Betreffende de middelen die betrekking hebben op de basisallocaties 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 
en 10.006.64.14.6321 (werkings- en investeringssubsidies aan de gemeenten voor de uitbouw van 
sportopleidingen en subsidies aan de ondergeschikte besturen voor het aankopen van gebouwen en voor het 
bouwen, vergroten en wijzigen van de gemeentelijke sportinfrastructuur) (tweede middel in de zaak nr. 5457 en 
enig middel in de zaak nr. 5462) 
 
 A.11.1.  Allereerst worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen 
vragen gesteld bij het belang van de verzoekende partijen om dat middel aan te voeren. Immers, de bestreden 
financiering zou in elk geval kunnen worden gerechtvaardigd indien de wetgever ze aan de plaatselijke besturen 
had toegekend onder het stelsel van de algemene financiering die is toegelaten krachtens artikel 6, § 1, VII, 10°, 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Er wordt niet aangetoond dat het 
Gewest de bedoeling zou hebben gehad om zich de materie van de sportopleidingen of de sportinfrastructuur toe 
te eigenen; het Gewest had enkel de bedoeling om de gemeenten te helpen die in het kader van hun gemeentelijke 
autonomie beslissen om op dit gebied te investeren. De financiering die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest aan 
de gemeenten toekent, belet in geen geval dat de entiteiten die bevoegd zijn voor sport en infrastructuur regels 
opstellen in die domeinen en zelf ook de gemeenten van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daartoe 
financieren; derhalve is voldaan aan de voorwaarden die door het Hof zijn vastgesteld in het arrest nr. 101/2008. 
 
 A.11.2.  Overeenkomstig artikel 178 en 136 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 83bis van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, kan het Brusselse 
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Hoofdstedelijke Gewest dezelfde interventies financieren, maar dan volgens de verdeelsleutel 80 pct. – 20 pct., die 
potentieel minder voordelig is voor de unicommunautaire Vlaamse sportcentra en sportinfrastructuren in Brussel. 
Voormelde bepalingen zouden aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de mogelijkheid verlenen om aan de 
gemeenschapscommissies uit eigen beweging bijkomende middelen over te dragen, naast de middelen die zij 
krijgen van de gemeenschappen. Die middelen kunnen worden overgedragen om zowel de financiering mogelijk 
te maken van de bevoegdheden die de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie overdraagt 
met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, als om de oorspronkelijke reglementaire bevoegdheden te 
financieren waarover beide commissies beschikken op grond van artikel 136 van de Grondwet. 
 
 Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen kan het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest dus uit eigen beweging aanvullende financiering verstrekken aan de 
gemeenschapscommissies voor de doeleinden die het zelf kiest en bijgevolg, opdat die commissies een beleid 
kunnen uitvoeren of uitstippelen dat ertoe strekt aan de plaatselijke besturen subsidies toe te kennen voor 
sportopleidingen of sportinfrastructuur, zonder dat een dergelijke financiële interventie kan worden bekritiseerd 
op het vlak van de bevoegdheidsverdeling. 
 
 In zijn arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 heeft het Hof bevestigd dat het Gewest aan de 
gemeenschapscommissies de bedragen mocht overdragen die het van plan was rechtstreeks toe te kennen aan de 
plaatselijke besturen om de aanvullende financiering mogelijk te maken. Alleen omdat diezelfde gelden 
rechtstreeks worden overgedragen aan de gemeenten, zonder via de gemeenschapscommissies te gaan, kan, 
volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen, daaruit niet worden afgeleid 
dat het Gewest de uitoefening, door de gemeenschapswetgever, van diens bevoegdheden onmogelijk of uitermate 
moeilijk heeft gemaakt. 
 
 
 Betreffende de middelen die betrekking hebben op basisallocatie 03.003.42.01.4510 (derde middel in de zaak 
nr. 5457 en enig middel in de zaak nr. 5462) en basisallocatie 03.002.42.01.4510 (enig middel in de zaak 
nr. 5462) (subsidies om het opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten en doelstellingen die in de 
« New Deal » vastgelegd zijn tot ontwikkeling te brengen) 
 
 A.12.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de tussenkomende partijen wijzen erop dat de « New 
Deal » de nieuwe benaming is van het « Pact voor duurzame stedelijke groei » dat de Brusselse Regering en de 
sociale gesprekspartners in april 2011 hebben gesloten ter uitvoering van het regeerakkoord 2009-2014. Volgens 
de parlementaire voorbereiding dient de « New Deal » niet als een plan te worden opgevat, maar als een globaal 
coördinatie-, samenwerkings- en mobilisatie-instrument dat enerzijds is opgebouwd rond sterke 
gemeenschappelijke voorafgaande engagementen en anderzijds rond een referentiemethode voor de uitvoering 
ervan. Aansluitend op de drie fundamentele kernmerken van de gewestelijke ontwikkelingsdynamiek bepaalt de 
« New Deal » dat het noodzakelijk is de gekruiste beleidsvormen tussen het Gewest, de Gemeenschappen en de 
gemeenschapscommissies te versterken teneinde de noodzakelijke synergiën tussen het onderwijs-, het 
opleidings- en werkgelegenheidsbeleid te bevorderen en beter rekening te houden met de specifieke noden van 
Brussel (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2011-2012, nr. A-239/1 (vervolg 2 – deel 1), pp. 20-21). 
 
 A.12.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering alsook de andere tussenkomende partijen zijn van oordeel 
dat de bestreden basisallocaties steunen op de gewestelijke bevoegdheid inzake het tewerkstellingsbeleid 
(artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is bevoegd 
om gelijk welk beleid te activeren en te financieren dat van dien aard is dat het bijdraagt tot de tewerkstelling van 
werklozen. 
 
 Uit de arresten nrs. 101/2008 en 11/2009 kan, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen, worden afgeleid, enerzijds, dat de omstandigheid dat een begrotingsnorm, aangenomen 
door de Brusselse gewestwetgever in de uitoefening van zijn bevoegdheden op het gebied van de tewerkstelling, 
tot gevolg kan hebben bij te dragen tot de verwezenlijking van een doelstelling die overigens wordt nagestreefd 
door de wetgever bevoegd inzake beroepsopleiding, alleen, geen inbreuk kan teweegbrengen op de 
bevoegdheidverdelende regels door de gewestwetgever. En, anderzijds, dat het feit dat de beroepsopleiding niet 
tot zijn bevoegdheden behoort, niet belet dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten gunste van de personen die 
een beroepsopleiding zoeken om opnieuw aan het werk te gaan maatregelen kan nemen die ressorteren onder 
tewerkstelling, zonder afbreuk te doen aan de gemeenschapsbevoegdheid inzake beroepsopleiding. 
 
 A.12.3.  Zelfs indien het Hof zou oordelen dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in een financiering 
heeft voorzien die betrekking zou hebben op de beroepsopleiding, zijn er, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de andere tussenkomende partijen, voldoende redenen om die financiering te valideren op grond van 
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artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Immers, een dergelijke financiering is noodzakelijk voor de 
nuttige uitoefening, door het Gewest, van zijn bevoegdheden inzake tewerkstelling, omdat Brussel kampt met een 
hoge werkloosheidsgraad en in dit opzicht een specifiek profiel heeft dat met specifieke middelen moet worden 
beheerd. Daarnaast leent de materie van de beroepsopleiding zich tot een gedifferentieerde regeling en is de 
weerslag van de maatregel marginaal. 
 
 A.12.4.  Ten slotte wijzen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen nog 
erop dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dezelfde interventies eveneens zou kunnen hebben financieren met 
toepassing van de artikelen 178 en 136 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 83bis van de 
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 
 
 
 Betreffende de handhaving van de gevolgen 
 
 A.13.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering benadrukt dat de bestreden kredieten absoluut noodzakelijk 
zijn voor de concrete uitvoering van het beleid en zij vraagt dan ook aan het Hof de handhaving van de gevolgen 
indien het Hof tot een vernietiging zou overgaan. 
 
 A.14.  Wat de vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor een handhaving van de gevolgen 
betreft, wijzen de verzoekende vzw’s het Hof erop dat zij reeds voor het derde jaar op rij de vernietiging vorderen 
van basisallocaties. Het Gewest mag, volgens hen, worden verondersteld enigszins voorzichtig met zijn middelen 
om te springen, en aldus rekening ermee te houden dat zij niet tot in de eeuwigheid bevoegdheidverdelende regels 
mag schenden. 
 
 A.15.  De Vlaamse Regering stelt vast dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ervan uitgaat dat het Hof 
opnieuw zal overgaan tot een vernietiging, maar dat ze tevens erop speculeert dat het Hof de gevolgen van de 
basisallocatie zal handhaven. Gelet op de arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 meent de Vlaamse Regering dat er te 
dezen geen redenen meer voorhanden zijn om, nogmaals, de gevolgen van de vernietigde bepalingen te 
handhaven. Daar anders over oordelen, zou een aanfluiting zijn van de bevoegdheidsverdeling zoals de 
Grondwetgever en de bijzondere wetgever die hebben gewild en van diegenen die de bevoegdheidverdelende 
regels in acht moeten nemen. 
 
 
 
 Memories van antwoord van de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5457 en 5462 
  
 A.16.1.  Aangaande het eerste middel stellen de verzoekende vzw’s in de zaak nr. 5457 vast dat, noch de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, noch de andere tussenkomende partijen, enig inhoudelijk verweer voeren. 
 
 A.16.2.  Aangaande het tweede middel merken de verzoekende vzw’s in de zaak nr. 5457 op dat de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen de evenredigheidsleer van het arrest 
nr. 101/2008 te ver doortrekken. Er kan geen sprake zijn van een effect op de gemeenschapsbevoegdheden omdat 
er sprake is van een zuiver optreden in, en het uitoefenen van, gemeenschapsbevoegdheden. Bovendien bestaat er 
een essentieel verschil tussen de gemeenschapscommissies en de gemeenten. 
 
 A.16.3.  Aangaande het derde middel benadrukken de verzoekende vzw’s in de zaak nr. 5457 dat niet kan 
worden aanvaard dat de bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake tewerkstellingsbeleid 
eveneens bevoegdheden zou impliceren inzake beroepsopleidingen; dit is immers strijdig met het 
exclusiviteitsbeginsel. Ook een toepassing van het beginsel van de impliciete bevoegdheden zou volgens hen niet 
mogelijk zijn. 
 
 A.17.1.  Allereerst wordt door de Vlaamse Regering opgemerkt dat wanneer een institutionele partij een 
beroep tot vernietiging instelt bij het Grondwettelijk Hof, zij niet dient te doen blijken van enig belang, noch bij 
het beroep, noch bij de aangevoerde middelen. 
 
 A.17.2.  Vervolgens stelt de Vlaamse Regering vast dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen nalaten in hun memories aan te geven op welke bevoegdheidverdelende regel de 
ordonnantiegever zich wel heeft menen te kunnen beroepen bij het aannemen van de bestreden bepalingen; de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen voeren enkel een aantal alternatieve 
rechtsgronden aan, waarop zij zich zouden hebben kunnen beroepen. 
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 De verwijzing naar artikel 6, § 1, VIII, 10° (mogelijkerwijs ook, volgens de Vlaamse Regering : 9°), van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 is, volgens de Vlaamse Regering, niet correct, omdat met de bestreden 
bepalingen wordt voorzien in de financiering van specifieke opdrachten in specifieke beleidsdomeinen, en niet de 
algemene financiering van de gemeenten. Bovendien wordt de financiering van gemeenschapsbevoegdheden 
geregeld, zodat artikel 6, § 1, VIII, 10°, evenmin van toepassing kan zijn (zie de arresten nrs. 184/2011 en 
67/2012). 
 
 Ook de verwijzing naar het arrest nr. 101/2008 kan, volgens de Vlaamse Regering, niet worden gevolgd. In 
casu zijn enkel de gemeenschapswetgevers bevoegd en beschikt de ordonnantiegever over geen enkele materiële 
bevoegdheid, zodat hij ook onbevoegd is voor de financiering van die aangelegenheid, zelfs indien die financiële 
middelen worden verstrekt aan ondergeschikte besturen. 
 
 A.17.3.  De mogelijkheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om artikel 83bis van de bijzondere wet 
toe te passen en om aldus middelen over te dragen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie, wordt door de Vlaamse Regering bevestigd. Evenwel heeft het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest niet van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De vaststelling dat de uitoefening van de 
gemeenschapsbevoegdheden door de gemeenschapswetgever niet onmogelijk of uitermate moeilijk wordt 
gemaakt door die bevoegdheidsoverschrijding verandert niets aan de onbevoegdheid van de gewestwetgever om 
de financiering rechtstreeks over te dragen aan de gemeenten, zonder het optreden van de commissies. 
 
 A.17.4.  Ten aanzien van de basisallocaties die betrekking hebben op de beroepsopleiding, stelt de Vlaamse 
Regering vast dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen niet wordt 
betwist dat de beroepsopleiding in beginsel een gemeenschapsbevoegdheid is. Het kan evenwel niet worden 
aanvaard dat met de financiering van die beroepsopleidingen in wezen het tewerkstellingsbeleid wordt beoogd. 
Het volgen van opleidingen kan wel bijdragen tot het verhogen van de kansen op tewerkstelling, maar die 
vaststelling maakt van de gemeenschapsbevoegdheid nog geen gewestbevoegdheid en staat een gewest niet toe te 
voorzien in de financiering ervan, aangezien het een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid betreft. 
 
 Bovendien moet, volgens de Vlaamse Regering, rekening worden gehouden met artikel 6, § 1, IX, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat thans limitatief het tewerkstellingsbeleid van de gewesten omschrijft. Met 
beroepsopleidingen en a fortiori de loutere financiering ervan wordt geen werkzoekende geplaatst zodat de 
beroepsopleiding ook geen deel uitmaakt van de arbeidsbemiddeling en zodat de financiering van 
beroepsopleidingen ook geen programma van wedertewerkstelling uitmaakt. 
 
 De verwijzing naar het arrest nr. 11/2009 is, volgens de Vlaamse Regering, niet relevant, omdat de Vlaamse 
Gemeenschap in die zaak haar eigen bevoegdheid heeft uitgeoefend, zij het op een manier die gelijkenissen 
vertoont met de manier waarop een andere overheid haar bevoegdheden zou hebben kunnen uitoefenen. In casu 
heeft evenwel de ordonnantiegever geen eigen bevoegdheid uitgeoefend, maar een gemeenschapsbevoegdheid. 
 
 A.17.5.  Als laatste punt meent de Vlaamse Regering dat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 niet kan worden toegepast. Dat de financiering waarin met de bestreden bepalingen voorzien een 
gedifferentieerde regeling van de beroepsopleidingen door de gemeenschappen niet in de weg zou staan, 
enerzijds, en slechts een marginale weerslag zou hebben op de gemeenschapsbevoegdheid, anderzijds, omdat het 
de bevoegde gemeenschapswetgevers en gemeenschapscommissies vrijstaat zelf de beroepsopleiding op het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te financieren, is uiteraard niet voldoende om een beroep 
op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 te kunnen rechtvaardigen. Anders redeneren zou, volgens 
de Vlaamse Regering, erop neerkomen dat het stelsel van de exclusieve bevoegdheidsverdeling zou worden 
uitgehold. 
 
 
 Memories van wederantwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende 
partijen 
 
 A.18.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen stellen vast dat de 
verzoekende vzw’s niet betwisten dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest aan de gemeenschapscommissies 
financiering mag toekennen met het oog op de uitoefening van de door dat Gewest gekozen 
gemeenschapsbevoegdheden. Die vaststelling laat toe de evenredige aard van de interventie van de Brusselse 
ordonnantiegever aan te tonen. Omdat de bestreden normen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het vermogen 
tot interventie van de andere wetgevers op welk domein ook, kan niet worden beweerd dat blijk wordt gegeven 
van bevoegdheidsoverschrijding. Het beginsel van de federale loyauteit zou, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de andere tussenkomende partijen, moeten betekenen dat een wetskrachtige norm niet zal worden 
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vernietigd wanneer de grondslag ervan wordt betwist, indien het mogelijk is daaraan een andere en onbetwistbare 
grondslag te geven. 
 
 A.18.2.  Aangaande de foutieve verwijzing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen naar artikel 6, § 1, VIII, 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, merken zij op dat artikel 6, § 1, VIII, 9°, wordt bedoeld en niet 10°. Volgens hen heeft het 
Gewest nooit de bedoeling gehad zich de materie van de sportopleidingen of sportinfrastructuur toe te eigenen; het 
Gewest had enkel de bedoeling de gemeenten te helpen die in het kader van hun gemeentelijke autonomie 
beslissen om op dit gebied te investeren. Met verwijzing naar het arrest nr. 101/2008 en artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 kan de vermeende bevoegdheidsoverschrijding worden gerechtvaardigd. 
 
 A.18.3.  Wat betreft het middel met betrekking tot de basisallocaties inzake de beroepsopleidingen, menen de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen dat, overeenkomstig de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof (zie de arresten nrs. 124/08 en 59/08), de gewestelijke bevoegdheden niet op beperkende 
wijze kunnen worden geïnterpreteerd, zowel in verhouding tot de federale bevoegdheden als in verhouding tot de 
gemeenschappelijke bevoegdheden. 
 
 Bovendien kan de vermeende bevoegdheidsoverschrijding ook hier worden verantwoord, rekening houdend 
met artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.19.1.  Betreffende de mogelijke handhaving van de gevolgen, en de vraag van de verzoekende vzw’s en de 
Vlaamse Regering om geen handhaving toe te staan, merken de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 
tussenkomende partijen op dat door de verzoekende partijen wordt uitgegaan van kwade trouw van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, in samenhang met een miskenning van het beginsel van de federale loyauteit. 
 
 A.19.2.  Bovendien dient, volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende 
partijen, rekening te worden gehouden met de algemene context van de zesde staatshervorming; veel elementen 
die thans in de verzoekschriften worden besproken, zullen in de toekomst op een heel verschillende wijze worden 
geanalyseerd en dit in de zin van een uitbreiding van de bevoegdheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en van de draagwijdte van de beroepen 

 

 B.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5457 vorderen de vernietiging van de 

ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 houdende de 

algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 

2012 (hierna : ordonnantie van 16 december 2011). Zij bestrijden in het bijzonder bepalingen 

met betrekking tot de subsidiëring van de infrastructuur in verband met de demografische 

ontwikkeling, namelijk de basisallocatie 10.005.28.01.63.21, de subsidiëring van 

sportopleidingen en sportinfrastructuur, namelijk de basisallocaties 10.005.27.08.43.22, 

10.005.28.03.63.21 en 10.006.64.14.63.21, alsook de subsidiëring van beroepsopleidingen, 

namelijk de basisallocatie 03.003.42.01.45.10. 
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 In de zaak nr. 5462 vordert de Vlaamse Regering de vernietiging van de basisallocaties 

03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 

10.006.64.14.6321, en, in zoverre zij betrekking hebben op de voormelde basisallocaties, van 

de artikelen 10 en 16 van dezelfde ordonnantie.  

 

 B.2.1.  De bestreden basisallocaties zijn opgenomen in de bij de ordonnantie gevoegde 

begrotingstabellen. 

 

 Artikel 2 van de ordonnantie van 16 december 2011 bepaalt : 

 

 « Voor de uitgaven van de begroting van de diensten van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 worden kredieten geopend ten bedrage 
van : 
 
 […] 
 
 Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabellen, sectie I. 
 
 In toepassing van artikel 14 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende 
de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, worden 
de uitgaven gemachtigd per programma waarvan de krediettotalen opgenomen zijn in de bij 
deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, sectie I en sectie II. 
 
 De geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit wordt 
goedgekeurd en is terug te vinden in de vorm van een tabel op het einde van het beschikkend 
gedeelte van deze ordonnantie ». 
 

 B.2.2.  Artikel 10 van de ordonnantie van 16 december 2011 bepaalt : 

 
 « In afwijking van artikel 29 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende 
de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, kunnen, 
via een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de vastleggingskredieten of de 
vereffeningskredieten van de basisallocaties […], 03.003.42.01.45.10, […] naar eender welke 
basisallocatie van de begroting van de diensten van de Regering herverdeeld worden. 
 
 […] ». 
 

 B.2.3.  Artikel 16 van de ordonnantie van 16 december 2011 bepaalt : 

 
 « In afwijking van de bepalingen van artikel 13 van deze ordonnantie maken de 
facultatieve subsidies toegekend op de volgende basisallocaties noch het voorwerp uit van een 
besluit, noch van een overeenkomst : 
 
 03.003.42.01.45.10 
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 […] 
 
 10.005.28.01.63.21 
 
 […] 
 
 10.006.64.14.63.21 
 
 […] 
 
 Indien echter andere wettelijke en/of reglementaire bepalingen die betrekking hebben op 
de uitgaven die op de basisallocaties vermeld in dit artikel worden aangerekend, uitdrukkelijk 
een regerings- of ministerieel besluit per begunstigde opleggen, dan dient dit besluit te worden 
opgesteld, behoudens afwijking toegestaan door de Minister van Begroting op basis van een 
gemotiveerd dossier ». 
 

 B.3.1.  Artikel 4, § 7, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de 

bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle bepaalt : 

 

 « De begrotingsspecialiteit beslaat drie niveaus : de wettelijke specialiteit op het niveau 
van de programma's, de economische specialiteit op het niveau van de hoofdgroepen qua aard 
en de administratieve specialiteit op het niveau van de basisallocaties ». 
 

 Artikel 9 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « Elk jaar keurt het Parlement de begroting per programma goed ». 

 

 Artikel 14 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De algemene uitgavenbegroting voorziet in en verleent machtiging voor de uitgaven, per 
programma. 
 
 De kredieten voor de programma's onderscheiden de begrotingsmiddelen per activiteit, 
volgens hun bestemming, en per hoofdgroep qua aard, volgens de economische classificatie. 
De kredieten voor de programma's worden uitgesplitst in basisallocaties overeenkomstig de 
economische classificatie. 
 
 De basisallocaties worden gecodificeerd volgens de functionele classificatie. 
 
 De bedragen ingeschreven op de basisallocaties volgens het type van krediet worden 
administratieve kredieten genoemd ». 
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 Artikel 29 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De Regering bepaalt de modaliteiten en de delegaties volgens dewelke zij tijdens het 
begrotingsjaar, na akkoord van het Regeringslid bevoegd voor Begroting, de kredieten tussen 
de basisallocaties kan herverdelen. Deze herverdeling wordt uitgevoerd : 
 
 1°  binnen de perken van de vastleggingskredieten van elk van de programma's van de 
algemene uitgavenbegroting; 
 
 2°  binnen de perken van de vereffeningskredieten van elk van de programma's van de 
algemene uitgavenbegroting. 
 
 Deze herverdelingen worden zonder verwijl aan het Parlement en aan het Rekenhof 
meegedeeld ». 
 

 Bovendien bepaalt artikel 5, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 15 juni 2006 betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van 

uitgavenkredieten :  

 

 « Nieuwe basisallocaties kunnen gecreëerd worden middels een herverdeling van 
kredieten ». 
 

 B.3.2.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat de bestreden ordonnantie van 16 december 

2011 tot doel heeft machtiging te verlenen voor uitgaven per « programma » en aan die 

programma’s zogenaamde « administratieve » kredieten toe te wijzen, die in basisallocaties 

worden uitgesplitst. Aldus hebben de kredieten die zijn geopend voor de uitgaven van de 

begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betrekking op programma’s waarvoor de 

ordonnantiegever uitdrukkelijk machtiging heeft verleend voor uitgaven. 

 

 Het Hof onderzoekt aldus de beroepen in zoverre zij betrekking hebben op de 

programma’s « 002 : Specifieke initiatieven » en « 003 : ‘ New Deal ’ » van « Opdracht 03 : 

Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » en 

op de programma’s « 005 : Financiering van specifieke projecten van de gemeenten » en 

« 006 : Financiering van de investeringen van openbaar nut » van « Opdracht 10 : 

Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen » en in zoverre die programma’s 

kredieten raken die in de door de verzoekende partijen beoogde basisallocaties zijn uitgesplitst. 
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 1.  De programma’s 002 en 003 van opdracht 03 

 

 B.4.1.  Basisallocatie 03.002.42.01.4510 valt onder activiteit 42 (« Inkomensoverdrachten 

aan andere institutionele groepen ») van programma 002 (« Specifieke initiatieven ») van 

opdracht 03 (« Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de 

begrotingstabel. 

 

 Dat programma wordt alleen door de Vlaamse Regering bestreden (zaak nr. 5462). 

 

 B.4.2.  Basisallocatie 03.003.42.01.4510 valt onder activiteit 42 (« Inkomensoverdrachten 

aan andere institutionele groepen ») van programma 003 (« New Deal ») van opdracht 03 

(« Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 B.4.3.  De benaming van die allocaties is « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel in 

lijn met de prioriteiten en doelstellingen die in de New Deal vastgelegd zijn tot ontwikkeling te 

brengen ». Zij betreffen de toekenning van facultatieve subsidies (artikel 12 van de ordonnantie 

van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011). 

 

 Programma 003 van opdracht 03 is in de begroting 2012 in het leven geroepen. Het neemt 

alle aan de « New Deal » gewijde acties over die voordien voorkwamen in programma 002 van 

opdracht 03. Programma 002 van opdracht 03 omvat echter nog basisallocaties die gedeeltelijk 

aan de « New Deal » zijn gewijd, om het uitstaande bedrag van de voorgaande jaren te 

verzekeren. Aangezien de beroepen betrekking hebben op dezelfde actie – « Subsidie om het 

opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten en doelstellingen die in de New Deal 

zijn vastgelegd tot ontwikkeling te brengen » – die in die beide programma’s voorkomt, 

kunnen deze samen worden onderzocht. 
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 2.  De programma’s 005 en 006 van opdracht 10 in zoverre zij betrekking hebben op de 

financiering van sportopleidingen en sportinfrastructuur 

 

 B.5.1.  Basisallocatie 10.005.27.08.4322 valt onder activiteit 27 (« Werkingssubsidies en 

andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van programma 005 

(« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 

(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de 

diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Werkingssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van 

sportopleidingen ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies (artikel 12 van de 

voormelde ordonnantie van 16 december 2011) aan de gemeenten. 

 

 B.5.2.  Basisallocatie 10.005.28.03.6321 valt onder activiteit 28 (« Investeringssubsidies 

en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van programma 005 

(« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 

(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de 

diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Investeringssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw 

van sportopleidingen ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies aan de gemeenten. 

 

 B.5.3.  Basisallocatie 10.006.64.14.6321 valt onder activiteit 64 (« Investeringssubsidies 

en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en openbare instellingen in het kader van de 

investeringen van openbaar nut ») van programma 006 (« Financiering van de investeringen 

van openbaar nut ») van opdracht 10 (« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke 

besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor het 

aankopen van gebouwen en voor het bouwen, vergroten en wijzigen van de 

sportinfrastructuur ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies aan de ondergeschikte 

besturen. 
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 B.5.4.  Aangezien de verzoekende partijen één enkel middel tegen die beide programma’s 

uiteenzetten, worden deze samen onderzocht. 

 

 

 3.  Programma 005 van opdracht 10 in zoverre het betrekking heeft op de financiering van 

gemeentelijke infrastructuur in verband met de demografische ontwikkeling 

 

 B.6.  Basisallocatie 10.005.28.01.6321 valt onder activiteit 28 (« Investeringssubsidies en 

andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van programma 005 

(« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 

(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen » van sectie I (« Uitgaven van de 

diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke 

infrastructuur in verband met de demografische ontwikkeling ». Zij betreft de toekenning van 

facultatieve subsidies. 

 

 Dat programma wordt enkel bestreden door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5457. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 Wat het belang van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5457 betreft 

 

 B.7.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen 

voeren aan dat de verzoekende partijen in de zaak nr. 5457 niet doen blijken van het vereiste 

belang om in rechte te treden. 

 

 B.7.2.  Het beroep in de zaak nr. 5457 heeft betrekking op dezelfde programma’s als die 

welke het voorwerp uitmaken van het beroep in de zaak nr. 5462, - met uitzondering van 

programma 005 van opdracht 10 in zoverre het basisallocatie 10.005.28.01.6321 bevat -, en is 

gebaseerd op middelen die soortgelijk zijn aan de in de zaak nr. 5462 aangevoerde middelen. 

Aangezien het beroep in de zaak nr. 5462 is ingesteld door de Vlaamse Regering, die niet moet 

doen blijken van haar belang om voor het Hof in rechte te treden, wordt het onderzoek naar de 
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gegrondheid van de exceptie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beperkt tot 

programma 005 van opdracht 10 in zoverre het de enkel door de vzw « Vlaams Komitee voor 

Brussel » en de vzw « Vlaamse Volksbeweging » bestreden basisallocatie 10.005.28.01.6321 

bevat.  

 

 B.8.1.  Artikel 142, derde lid, van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof leggen een rechtspersoon die een beroep tot 

vernietiging instelt, de verplichting op te doen blijken van een belang. 

 

 Van het vereiste belang doen enkel de personen blijken wier situatie rechtstreeks en 

ongunstig zou kunnen worden geraakt door de bestreden norm. De actio popularis is niet 

toelaatbaar. 

 

 Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang aanvoert, 

voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard is en, 

derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang verdedigt; dat 

haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt, dat ten slotte niet blijkt 

dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.8.2.  Krachtens artikel 1 van haar statuten heeft de vzw « Vlaams Komitee voor 

Brussel » tot doel « in het hoofdstedelijk gebied Brussel het Vlaams leven te vrijwaren en te 

bevorderen ». Daartoe heeft ze onder meer een juridische werkgroep opgericht die de 

bescherming van de rechten van de Nederlandstaligen in Brussel beoogt. 

 

 Krachtens artikel 3 van haar statuten heeft de vzw « Vlaamse Volksbeweging » tot doel 

« Vlaanderen uit te bouwen tot een onafhankelijke staat door Nederlandstalig sociaal-cultureel 

vormingswerk voor volwassenen te bedrijven. […] De vereniging is geen politieke partij, maar 

een drukkingsgroep die opkomt voor de algemene belangen van de Vlaamse gemeenschap ». 

 

 B.8.3.  Het maatschappelijk doel van de verzoekende vzw’s is onderscheiden van het 

algemeen belang en wordt ook daadwerkelijk nagestreefd, zoals onder meer blijkt uit de 

beroepen tot vernietiging die zij in het verleden bij het Hof en bij de Raad van State hebben 

ingediend. 
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 B.8.4.  Met de bestreden basisallocatie 10.005.28.01.6321 voorziet het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest in subsidies aan de gemeenten om nieuwe plaatsen te scheppen in de 

gemeentelijke infrastructuren bestemd voor kinderopvang. Het komt aan de gemeenten toe om 

nader te bepalen hoe die subsidies worden aangewend. Volgens de verzoekende vzw’s zouden 

de bestreden bepalingen afbreuk doen aan hun maatschappelijk doel, doordat het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest zich een bevoegdheid toe-eigent die op het grondgebied van dat 

Gewest uitsluitend toekomt aan de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 B.8.5.  In principe zou het ingediende beroep in de zaak nr. 5457 als onontvankelijk 

moeten worden afgewezen indien de verzoekende vzw’s, ter ondersteuning van hun belang, 

enkel het feit zouden hebben aangevoerd dat de aan de Vlaamse Gemeenschap toegewezen 

bevoegdheden zouden worden uitgeoefend door andere overheden. Op die manier immers 

zouden de verzoekende partijen hun beoordeling van de belangen van die Gemeenschap in de 

plaats hebben gesteld van de beoordeling door de democratisch samengestelde officiële 

organen ervan, hetgeen evenwel overeenkomstig artikel 2, 1° en 3°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989, aangenomen ter uitvoering van artikel 142 van de Grondwet, niet toelaatbaar is; 

enkel aan de democratisch samengestelde officiële organen van de Vlaamse Gemeenschap 

wordt de zorg toevertrouwd de belangen eigen aan hun collectiviteit voor het Hof te 

verdedigen. 

 

 Evenwel dient te worden vastgesteld dat de verzoekende vzw’s, ter ondersteuning van hun 

belang, verwijzen naar de arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 van het Hof, gewezen in zaken 

waarbij soortgelijke basisallocaties door dezelfde verzoekende partijen werden bestreden. Het 

onderzoek van dat belang hangt samen met de draagwijdte die aan de bestreden bepaling moet 

worden gegeven. 

 

 Daaruit volgt dat het onderzoek van de ontvankelijkheid samenvalt met het onderzoek van 

de grond van de zaak. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de verzoekschriften betreft 

 

 B.9.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Waalse Regering, de Franse 

Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie, als 
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tussenkomende partijen, zijn van oordeel dat het verzoekschrift in de zaak nr. 5457 

onontvankelijk is, bij gebrek aan een geldige beslissing om in rechte op te treden. 

 

 B.9.2.1.  Daarnaast voeren de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere 

tussenkomende partijen aan dat de verzoekschriften in de zaken nrs. 5457 en 5462 gedeeltelijk 

onontvankelijk zouden zijn.  

 

 B.9.2.2.  Het beroep in de zaak nr. 5457 dat is gericht tegen programma 005 van 

opdracht 10 in zoverre het de basisallocatie 10.005.28.01.6321 bevat, zou, wanneer het gericht 

is tegen de vereffeningskredieten, het gezag van gewijsde van het arrest nr. 184/2011 schenden, 

en zou in elk geval laattijdig zijn. Daarnaast zou het beroep zonder voorwerp zijn wanneer het 

is gericht tegen de vastleggingskredieten. 

 

 B.9.2.3.  Het beroep in de zaak nr. 5462 tegen programma 002 van opdracht 03 in zoverre 

het de basisallocatie 03.002.42.01.4510 bevat, zou laattijdig zijn wanneer het gericht is tegen 

de vereffeningskredieten.  

 

 B.9.2.4.  Bovendien zou het beroep in de zaak nr. 5462 deels onontvankelijk zijn, in 

zoverre het is gericht tegen de artikelen 10 en 16 van de ordonnantie van 16 december 2011, 

omdat de Vlaamse Regering zou nalaten enig middel te ontwikkelen ten aanzien van die 

bestreden artikelen. 

 

 B.9.2.5.  De beroepen in de zaken nrs. 5457 en 5462 tegen de programma 003 van 

opdracht 03 en de programma’s 005 en 006 van opdracht 10 in zoverre zij de basisallocaties 

03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 bevatten, 

zouden, in zoverre ze zijn gericht tegen vereffeningskredieten, laattijdig zijn. 

 

 

 1.  Het bewijs van beslissing om het beroep in te stellen in de zaak nr. 5457 

 

 B.10.1.  Uit artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, gewijzigd bij artikel 4 van de bijzondere wet van 9 maart 2003, blijkt dat  
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de rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, op het eerste verzoek, het bewijs moet 

voorleggen van de beslissing om dat beroep in te stellen. 

 

 B.10.2.  De vzw « Vlaams Komitee voor Brussel » voegt een document bij haar 

verzoekschrift met als titel « Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 juli 

2012 » - ondertekend, « namens de Raad van Bestuur », door twee van haar bestuurders -, 

waaruit blijkt dat de raad van bestuur op die datum heeft beslist om tegen de bestreden 

ordonnantie een beroep tot vernietiging in te stellen. 

 

 B.10.3.  De vzw « Vlaamse Volksbeweging » voegt een document bij haar verzoekschrift 

met als titel « Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 juni 2012 » - ondertekend 

« namens de Raad van Bestuur » door twee van haar bestuurders -, waaruit blijkt dat de raad 

van bestuur op die datum heeft beslist om tegen de bestreden ordonnantie een beroep tot 

vernietiging in te stellen. 

 

 B.10.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 2.  Het gezag van gewijsde van het arrest nr. 184/2011 en het onderwerp van het beroep in 

de zaak nr. 5457 gericht tegen programma 005 van opdracht 10 in zoverre het de 

basisallocatie 10.005.28.01.6321 bevat 

 

 B.11.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de andere tussenkomende partijen 

voeren aan dat het beroep in de zaak nr. 5457 tegen de basisallocatie 10.005.28.01.6321 het 

gezag van gewijsde van het arrest nr. 184/2011 van 8 december 2011 schendt in zoverre het 

tegen de vereffeningskredieten is gericht, en zonder voorwerp is in zoverre het tegen de 

vastleggingskredieten is gericht. Zij wijzen erop dat de middelen waarin oorspronkelijk was 

voorzien inzake vastlegging reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een overdracht bedoeld 

om zich te conformeren aan het dictum van het arrest nr. 184/2011. 

 

 B.11.2.  Met zijn arrest nr. 184/2011 heeft het Hof basisallocatie 10.005.28.01.63.21 

vervat in de ordonnantie van 14 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het begrotingsjaar 2010 vernietigd, waarbij het de 

gevolgen van de vernietigde bepaling definitief heeft gehandhaafd. Met zijn arrest nr. 67/2012 
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van 24 mei 2012 heeft het Hof de basisallocatie 10.005.28.01.63.21 vervat in de ordonnantie 

van 24 december 2010 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 vernietigd en eveneens de gevolgen van 

de bepaling gehandhaafd. 

 

 B.11.3.  Uit artikel 5, 2°, b), van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 blijkt dat 

de vereffeningskredieten kredieten zijn ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar bedragen 

kunnen worden vereffend uit hoofde van vastgestelde rechten voortvloeiend uit 

voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen. 

 

 Uit het beginsel van de annualiteit van de begroting en de techniek van de gesplitste 

kredieten vloeit voort dat een vereffeningskrediet de prognose kan zijn van een uitgave 

waarmee een verbintenis wordt nagekomen die is gedekt door een vastleggingskrediet van een 

voorgaand begrotingsjaar. 

 

 B.11.4.  In de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de aanpassing van de Algemene 

Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 zijn 

alle vastleggingskredieten van de basisallocatie 10.005.28.01.6321 overgeheveld naar een 

nieuwe basisallocatie 10.005.99.01.0100, die niet voorkwam in de ordonnantie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 houdende de algemene 

uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012. De 

ordonnantie van 12 juli 2012 wordt niet bestreden. 

 

 Basisallocatie 10.005.99.01.0100 valt onder activiteit 99 (« Residuair ») van 

programma 005 (« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 

(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de 

diensten van de Regering ») van de begrotingstabel bij de ordonnantie van 12 juli 2012. 

 

 De benaming van die basisallocatie is « Provisionele kredieten om het hoofd te bieden aan 

de demografische groei ». Zij wordt als volgt verantwoord : 

 

 « De kredieten van deze basisallocatie kunnen onder meer uitgesplitst worden naar 
opdracht 30 dotatie aan de Gemeenschapscommissies en naar de algemene financiering van de 
gemeenten » (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2012, p. 49804). 
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 In het verslag van het Rekenhof wordt gesteld : 

 

 « In termen van vastleggingen zijn de voorziene kredieten afkomstig van de integrale 
overheveling van de kredieten van BA 10.005.28.01.6321 – Subsidiëring van de projecten 
inzake gemeentelijke infrastructuur in verband met de demografische ontwikkeling. Er wordt 
aan herinnerd dat die kredieten aanvankelijk waren bestemd voor de bouw van 
kinderdagverblijven en een inhaalbeweging vormden van het jaar 2011 voor de uitvoering van 
het kinderdagverblijvenplan. Ingevolge het arrest 184/2011 van het Grondwettelijk Hof van 
8 december 2011, waardoor het artikel werd geannuleerd van de ordonnantie van 14 december 
2009 houdende de algemene uitgavenbegroting 2010 met betrekking tot de steun die het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest had voorbehouden voor de investeringen van de Brusselse 
gemeenten voor de bouw van nieuwe kinderdagverblijven, kon de regering geen voor die 
materie voorbehouden kredieten meer handhaven in de begroting 2012. 
 
 De provisionele kredieten zullen meer dan waarschijnlijk worden bestemd voor de 
verwezenlijking van het kinderdagverblijvenplan van de institutionele actoren die nog moeten 
worden gedefinieerd in de loop van de onderhandelingen, die werden opgestart tussen de 
verantwoordelijken van de regering van de Franse Gemeenschap, de Vlaamse regering en het 
college van de Franse Gemeenschapscommissie » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement, 2011-2012, A-295/3, pp 8-9). 
 

 B.11.5.  Ten gevolge hiervan voorziet, krachtens de voormelde ordonnantie van 12 juli 

2012, de bestreden basisallocatie 10.005.28.01.6321 niet langer in vastleggingskredieten en 

worden de vereffeningskredieten verminderd van 2 434 000 euro naar 1 377 000 euro. 

 

 Die wijzigingen werden als volgt verantwoord :  

 

 « B :  Overdracht van de kredieten naar BA 10.005.99.01.0100 en aanpassing aan de 
behoeften. 
 
 C : Overdracht van de kredieten naar BA 10.005.99.01.0100 » (Belgisch Staatsblad van 
24 augustus 2012, p. 49804). 
 

 B.11.6.  Wat de vereffeningskredieten betreft, dient te worden vastgesteld dat het gaat om 

kredieten die bestemd zijn voor de uitvoering van vastleggingskredieten die het Hof in zijn 

arresten nrs. 184/2011 en 67/2012 heeft vernietigd met handhaving van de gevolgen. 

 

 Wat de vastleggingskredieten betreft, is de basisallocatie 10.005.28.01.6321 door de 

voormelde ordonnantie van 12 juli 2012 vervangen en heeft zij in haar oorspronkelijke versie 

geen uitwerking gehad. 
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 B.12.  Het beroep gericht tegen programma 005 van opdracht 10 in zoverre het de 

basisallocatie 10.005.28.01.6321 bevat, is onontvankelijk wat de vereffeningskredieten betreft, 

omdat het strijdig is met het gezag van gewijsde van de voormelde arresten, en is zonder 

voorwerp wat de vastleggingskredieten betreft.  

 

 

 3.  De laattijdigheid van de beroepen in de zaken nrs. 5457 en 5462 

 

 B.13.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de tussenkomende partijen voeren aan 

dat de beroepen in de zaken nrs. 5457 en 5462 laattijdig zouden zijn voor zover zij zijn gericht 

tegen de vereffeningskredieten van de programma’s 002 en 003 van opdracht 03 in zoverre zij 

het uitstaande bedrag beogen van de actie « New Deal » en van de programma’s 005 en 006 

van opdracht 10 in zoverre zij het uitstaande bedrag beogen van de financiering van 

sportopleidingen en sportinfrastructuur. 

 

 B.13.2.  Door in de begroting voor het jaar 2012 in vereffeningskredieten te voorzien ter 

financiering van uitgaven waarmee een verbintenis wordt nagekomen die is vastgelegd op 

grond van een vastleggingskrediet dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beroep tot 

vernietiging voor het Hof en dat is opgenomen in de begroting van een voorgaand 

begrotingsjaar, heeft de ordonnantiegever de materie deels opnieuw geregeld. 

 

 B.13.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 4.  De draagwijdte van het enige middel in het verzoekschrift nr. 5462  

 

 B.14.  Wat betreft de onontvankelijkheid van het verzoekschrift in de zaak nr. 5462, in 

zoverre het is gericht tegen de artikelen 10 en 16 van de bestreden ordonnantie van 

16 december 2011, dient te worden vastgesteld dat de Vlaamse Regering zelf uitdrukkelijk de 

gevraagde vernietiging van de artikelen 10 en 16 beperkt tot die bepalingen « in de mate dat zij 

op de voormelde basisallocaties betrekking hebben ». Derhalve wordt geen algemene 

vernietiging gevraagd, en dient het door de Vlaamse Regering opgeworpen enige middel in die 

zin te worden geïnterpreteerd. 
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 Ten gronde 

 

 1.  De programma’s 002 en 003 van opdracht 03 (« New Deal ») 

 

 B.15.  De Vlaamse Regering voert, tegen de programma’s 002 en 003 van opdracht 03, 

één middel aan, afgeleid uit de schending van de artikelen 127 en 175 van de Grondwet en van 

artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de 

basisallocaties 03.002.42.01.4510 en 03.003.42.01.4510 betrekking zouden hebben op 

culturele aangelegenheden die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren. 

 

 B.16.1.  Artikel 127 van de Grondwet bepaalt : 

 

« § 1.  De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, 
bij decreet :  
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 […] 
 
 3°  de samenwerking tussen de gemeenschappen, alsook de internationale samenwerking, 
met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld in 1° en 2°. 
 
 Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° 
vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de 
nadere regelen voor het in 3° vermelde sluiten van verdragen vast. 
 
 § 2.  Deze decreten hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en 
in het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend 
te behoren tot de ene of de andere gemeenschap ». 
 

 B.16.2.  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1° [thans artikel 127, § 1, 
eerste lid, 1°], van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 12°  De post- en parascolaire vorming; 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln4135&bron=doc&anchor=ln4135-6
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 13°  De artistieke vorming; 
 
 14°  De intellectuele, morele en sociale vorming; 
 
 15°  De sociale promotie; 
 
 16°  De beroepsomscholing en –bijscholing, met uitzondering van de regeling van de 
tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe 
installatie van het personeel door een werkgever in dienst genomen met het oog op de 
oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming ». 
 

 Op grond van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de 

gemeenschappen exclusief bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Voor zover zij niet 

anders erover hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de 

gemeenschappen en de gewesten volledige bevoegdheid toegekend tot het uitvaardigen van regels 

die eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de mogelijkheid 

om desnoods een beroep te doen op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere wetgever het gehele beleid inzake de 

door hem toegewezen bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 Daaruit volgt dat het beleid inzake beroepsopleiding aan de gemeenschappen is toegewezen, 

met uitzondering van de regeling van de tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, 

de beroepsopleiding en de nieuwe installatie van het personeel door een werkgever in dienst 

genomen met het oog op de oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de overschakeling 

van zijn onderneming. De aan de gewestwetgever toegewezen aangelegenheden dienen strikt te 

worden geïnterpreteerd. 

 

 B.16.3.  Artikel 175 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het 
financieringsstelsel voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vast. 
 
 De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, de 
bestemming van hun ontvangsten bij decreet ». 
 

 B.16.4.  In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden de culturele aangelegenheden 

door verschillende wetgevers geregeld. 
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 Op grond van artikel 127, § 2, van de Grondwet hebben de decreten die de culturele 

aangelegenheden regelen, kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en in het 

Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren 

tot de ene of de andere gemeenschap. 

 

 De federale overheid is bevoegd om, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de culturele 

aangelegenheden te regelen die niet worden geregeld door instellingen die tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de ene of andere gemeenschap behoren. 

 

 B.16.5.  In tegenstelling tot wat het geval is voor wat de bijstand aan personen betreft, 

heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen ordonnantiegevende 

bevoegdheden op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wat de 

beroepsopleiding betreft. 

 

 Ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet, bepaalt artikel 3, 3° en 4°, van het 

decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van 

sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie : 

 

 « […] de Commissie [oefent,] op het grondgebied van het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad, […] de bevoegdheden van de Gemeenschap in de volgende 
aangelegenheden uit : 
 
 […] 
 
 3°  de sociale promotie, bedoeld in artikel 4, 15°, van de bijzondere wet [van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen]; 
 
 4°  de beroepsomscholing en -bijscholing, bedoeld in artikel 4, 16°, van [dezelfde] 
bijzondere wet ». 
 

 Artikel 3, 3° en 4°, van het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende 

de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse 

Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en artikel 3, 3° en 4°, van het decreet III van de 

Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van 

sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie hebben dezelfde inhoud. 
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 Derhalve beschikt de Franse Gemeenschapscommissie thans, op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ten aanzien van de instellingen die wegens hun activiteiten 

moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap, over een 

decreetgevende bevoegdheid betreffende « de sociale promotie » en « de beroepsomscholing 

en -bijscholing ». 

 

 B.17.1.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie wordt gesteld dat 

« de New Deal […] geen plan [is] : het is een globaal coördinatie-, samenwerkings- en 

mobilisatie-instrument voor de tewerkstelling van de Brusselaars en een duurzaam Gewest » 

(Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2011-2012, A-239/1 (vervolg 2 – deel 1), p. 20).  

 

 « Binnen elk van deze sectorale domeinen [leefmilieu, internationale ontwikkeling, handel 
& horeca, social-profit en innoverende sectoren] worden alle publieke en private actoren 
gemobiliseerd om één grote prioriteit te verwezenlijken : het bevorderen van de toegang van de 
Brusselaars tot een fatsoenlijke baan. 
 
 De kern van de New Deal bestaat uit drie gemeenschappelijke en transversale 
engagementen : 
 
 1)  de bevordering van het overleg tussen de sociale gesprekspartners alsook van hun 
samenwerking met de publieke actoren; 
 
 2)  de bevordering, vanuit operationeel oogpunt, van de samenwerking tussen de 
economische operatoren en deze inzake tewerkstelling, opleiding (openbaar en betoelaagd) en 
kwalificerend onderwijs; 
 
 3)  de mobilisatie van alle actoren en de publieke en private middelen in het kader van een 
samenwerking om de kansen op werk voor de Brusselaar te verhogen en om de duurzame 
stedelijke groei te bevorderen. 
 
 De middelen die ingeschreven worden op de begroting 2012 moeten tegelijk dienen om de 
in 2011 opgestarte initiatieven voort te zetten, waaronder meer bepaald de ontwikkeling van 
het opleidingsaanbod in samenwerking met de COCOF en de VGC, en nieuwe initiatieven te 
lanceren die in lijn zijn met de eerste doelstelling van de New Deal, namelijk de Brusselaars 
aan werk helpen » (ibid., p. 21). 
 

 B.17.2.  Uit dezelfde parlementaire voorbereiding (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement, 2011-2012, A-239/4 (deel 2), pp. 67-68 en 73) en uit het « Jaarverslag van de New 

Deal » (Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Economische en Sociale Raad, 5 juli 2013, 

pp. 39-40) blijkt dat de middelen inzake vastleggingskredieten die aan de actie « New Deal » 

zijn toegewezen als volgt werden verdeeld : 



 29 

 

 -  250 000 euro in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Opleiding-Leefmilieu 

teneinde specifieke middelen toe te wijzen voor initiatieven die de tewerkstelling van de 

Brusselaars bevorderen in de beroepen die verband houden met het behoud van het 

patrimonium en de opleidingspools voor de bouw te ontwikkelen naar duurzame bouw toe; 

 

 -  2 650 000 euro overgedragen naar de Franse Gemeenschapscommissie (voor 80 pct.) en 

naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor 20 pct.) voor de financiering van de volgende 

specifieke opleidingsacties : 

 

 .  het project « Tremplin Jeunes » (Jongerenspringplank) dat het doelpubliek van de 

werkzoekenden jonger dan 25 jaar die hebben afgehaakt op school beoogt teneinde hun korte 

opleidingen voor een opfrissing van basiskennis, een eerste inschakeling op de arbeidsmarkt of 

een kwalificerende opleiding in de tertiaire en de handelssector voor te stellen; 

 

 .  het beroepsgericht talenproject dat ertoe strekt de taalkennis te verwerven die is vereist 

voor de praktische uitoefening van het beroep; 

 

 .  de opleidingsacties van de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij als doelgroepen 

de kwetsbare bevolkingsgroepen en de laaggeschoolden worden beoogd. 

 

 B.18.  De bestreden bepalingen maken een aanvullende financiering van de Vlaamse en de 

Franse Gemeenschapscommissie voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod mogelijk. 

 

 B.19.1.  Artikel 178 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Onder de voorwaarden en op de wijze die de wet, aangenomen met de meerderheid 
bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt, draagt het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest, bij de in artikel 134 bedoelde regel, financiële middelen over aan de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschapscommissies ». 
 

 Die financiële overdracht heeft betrekking op « gemeenschapsaangelegenheden bedoeld in 

artikel 108ter, § 3, eerste lid, [thans artikel 136] van de Grondwet [die de aangelegenheden 

zijn] welke opgedragen zijn of zullen worden aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Franse 

Gemeenschap » (artikel 61 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 
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Brusselse instellingen). Zij kan dus betrekking hebben op de ontwikkeling van 

beroepsopleidingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.19.2.  Ter uitvoering van artikel 178 van de Grondwet bepaalt artikel 83bis van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen : 

 

 « Onverminderd de artikelen 83ter en 83quater kan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen overdragen aan de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van 20 pct. voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse Gemeenschapscommissie ». 
 

 B.19.3.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dus bevoegd om te voorzien in de 

aanvullende financiering van de gemeenschapscommissies bestemd voor de financiering van 

beroepsopleidingen. 

 

 B.19.4.  De toegekende middelen werden aan de gemeenschapscommissies overgedragen, 

overeenkomstig artikel 83bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989, en onder de 

voorwaarden neergelegd in die bepaling. 

 

 B.20.  In zoverre zij de programma’s 002 en 003 van opdracht 03 beogen, zijn de middelen 

niet gegrond. 

 

 

 2.  De programma’s 005 en 006 van opdracht 10 in zoverre zij betrekking hebben op de 

financiering van sportopleidingen en sportinfrastructuur 

 

 B.21. De Vlaamse Regering voert tegen de programma’s 005 en 006 van opdracht 10 één 

middel aan, afgeleid uit de schending van de artikelen 127 en 175 van de Grondwet en van 

artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre 

de basisallocaties 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 betrekking 

zouden hebben op culturele aangelegenheden, die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren. 

 



 31 

 B.22.1.  Artikel 127 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « § 1.  De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, 
bij decreet :  
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 […] 
 
 3°  de samenwerking tussen de gemeenschappen, alsook de internationale samenwerking, 
met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld in 1° en 2°. 
 
 Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° 
vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de 
nadere regelen voor het in 3° vermelde sluiten van verdragen vast. 
 
 § 2.  Deze decreten hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en 
in het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend 
te behoren tot de ene of de andere gemeenschap ». 
 

 B.22.2.  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1° [thans artikel 127, § 1, 
eerste lid, 1°], van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 9° De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven; 
 
 […] ». 
 

 Op grond van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de 

gemeenschappen exclusief bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Voor zover zij er niet 

anders over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de 

gemeenschappen en de gewesten volledige bevoegdheid toegekend tot het uitvaardigen van regels 

die eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de mogelijkheid 

om desnoods een beroep te doen op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere wetgever het gehele beleid inzake de 

door hem toegewezen bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 
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 Daaruit volgt dat het beleid inzake de sportopleidingen en sportinfrastructuren aan de 

gemeenschappen is toegewezen. 

 

 B.22.3.  Artikel 175 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het 
financieringsstelsel voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vast. 
 
 De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, de 
bestemming van hun ontvangsten bij decreet ». 
 

 B.22.4.  In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden de culturele aangelegenheden 

door verschillende wetgevers geregeld. 

 

 Op grond van artikel 127, § 2, van de Grondwet hebben de decreten die de culturele 

aangelegenheden regelen, kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en in het 

Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren 

tot de ene of de andere gemeenschap. 

 

 De federale overheid is bevoegd om, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de culturele 

aangelegenheden te regelen die niet worden geregeld door instellingen die tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de ene of andere gemeenschap behoren. 

 

 B.22.5.  In tegenstelling tot wat het geval is voor wat de bijstand aan personen betreft, 

heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen ordonnantiegevende 

bevoegdheden op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wat de sport 

betreft. 

 

 Ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet, bepaalt artikel 3, 1°, van het decreet II 

van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige 

bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie : 
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 « […] de Commissie [oefent,] op het grondgebied van het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad, […] de bevoegdheden van de Gemeenschap in de volgende 
aangelegenheden uit : 
 
 1°  wat de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, bedoeld in artikel 4, 9°, 
van de bijzondere wet [van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen] betreft : de 
gemeentelijke, provinciale, intercommunale en privé-infrastructuren ». 
 

 Artikel 3, 1°, van het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende de 

overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse 

Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en artikel 3, 1°, van het decreet III van de 

Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van 

sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie hebben dezelfde inhoud. 

 

 Derhalve beschikt de Franse Gemeenschapscommissie thans, op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ten aanzien van de instellingen die wegens hun activiteiten 

moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap, over een 

decreetgevende bevoegdheid betreffende « de gemeentelijke, provinciale, intercommunale en 

privé-infrastructuren ». 

 

 De Franse Gemeenschap blijft bevoegd voor de materie van de « sportopleidingen » op het 

grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.22.6.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is daarentegen niet bevoegd om het beleid 

van de sportopleidingen, noch om het beleid inzake gemeentelijke sportinfrastructuren te 

regelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 B.22.7.  De bestreden basisallocaties maken een aanvullende financiering van 

gemeentelijke sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren mogelijk. 

 

 De ordonnantie van 16 december 2011 regelt in die mate culturele aangelegenheden in de 

zin van artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, van de Grondwet. 
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 B.23.1.  Artikel 39 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld zijn 
uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke zij 
aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het 
gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid 
bepaald in artikel 4, laatste lid ». 
 

 B.23.2.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980, vervangen bij artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 

diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, dat de aangelegenheden 

opsomt die tot de bevoegdheid van het Vlaamse en het Waalse Gewest behoren, bepaalt : 

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans artikel 39] van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 9°  de algemene financiering van de gemeenten, de agglomeraties en federaties van 
gemeenten en de provincies; 
 
 […] 
 
 10°  de financiering van de opdrachten uit te voeren door de gemeenten, de agglomeraties 
en federaties van gemeenten, de provincies en door andere publiekrechtelijke rechtspersonen in 
de tot de bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden, behalve wanneer die 
opdrachten betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor de federale overheid of de 
gemeenschappen bevoegd zijn ». 
 

 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is eveneens bevoegd om die aangelegenheden te 

regelen (artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen). 

 

 De « algemene financiering van de gemeenten » heeft betrekking op de « algemene 

financieringswijzen door middel waarvan de gemeenten […] gefinancierd worden, volgens 

criteria die niet rechtstreeks gebonden zijn aan een specifieke taak of opdracht » (Parl. St., 

Kamer, 1988, nr. 516/1, p. 18). 

 

 B.23.3.  Aangezien het gaat om de financiering van specifieke gemeentelijke taken, 

hebben de betwiste basisallocaties niets uit te staan met de aangelegenheid van de algemene 
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financiering van de gemeenten in de zin van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9°, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

 Zij vallen, zoals aangegeven in B.22.7, onder de gemeenschapsbevoegdheden, zodat zij 

evenmin kunnen worden beschouwd als een maatregel in het kader van de uitoefening, door 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, van zijn bevoegdheid inzake financiering van de 

opdrachten uit te voeren door de gemeenten, in de zin van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 10°, 

van dezelfde bijzondere wet. 

 B.24.1.  Artikel 178 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Onder de voorwaarden en op de wijze die de wet, aangenomen met de meerderheid 
bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt, draagt het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest, bij de in artikel 134 bedoelde regel, financiële middelen over aan de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschapscommissies ». 
 

 Die financiële overdracht heeft betrekking op « gemeenschapsaangelegenheden bedoeld in 

artikel 108ter, § 3, eerste lid [thans artikel 136] van de Grondwet [die de aangelegenheden zijn] 

welke opgedragen zijn of zullen worden aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Franse 

Gemeenschap » (artikel 61 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen). Zij kan dus betrekking hebben op het aanbod van sportopleidingen en 

op gemeentelijke sportinfrastructuren in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.24.2.  Ter uitvoering van artikel 178 van de Grondwet bepaalt artikel 83bis van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen : 

 

 « Onverminderd de artikelen 83ter en 83quater kan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen overdragen aan de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van 20 pct. voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse Gemeenschapscommissie ». 
 

 B.24.3.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dus bevoegd om te voorzien in de 

financiering van de gemeenschapscommissies. 

 

 B.24.4.  De bestreden programma’s maken een aanvullende financiering van 

sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren mogelijk. 
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 De bij die programma’s toegekende financieringen worden echter overgedragen aan de 

gemeenten, en niet aan de gemeenschapscommissies, onder de voorwaarden neergelegd in 

artikel 83bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 

 

 B.25.1.  De middelen zijn gegrond. De programma’s 005 en 006 van opdracht 10 van de 

ordonnantie van 16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 moeten worden vernietigd in zoverre zij 

kredieten bevatten die zijn bestemd voor de financiering van sportopleidingen en 

sportinfrastructuren. 

 

 B.25.2.  In verband met het verzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de 

gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven, dient te worden vastgesteld dat 

verscheidene projecten die met die programma’s zijn gefinancierd, reeds zijn verwezenlijkt en 

dat andere in uitvoering zijn. Een vernietiging met terugwerkende kracht zou tot gevolg hebben 

dat verscheidene actoren die te goeder trouw een begrotingsbepaling en een op die bepalingen 

gebaseerde beslissing van de overheid hebben kunnen aanvoeren, financiële problemen zouden 

kunnen ondervinden. 

 

 Met toepassing van artikel 8 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, moeten de gevolgen van de vernietigde bepalingen derhalve definitief 

worden gehandhaafd. 

 

 

 3.  De artikelen 10 en 16 van de ordonnantie van 16 december 2011 

 

 B.26.1.  Artikel 10 van de ordonnantie van 16 december 2011 maakt het, buiten een 

ordonnantie tot aanpassing van de begroting, mogelijk om, via een besluit van de Regering, de 

kredieten die zijn opgenomen in basisallocatie 03.003.42.01.45.10 geheel of gedeeltelijk te 

herverdelen naar een basisallocatie van een ander programma.  
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 Artikel 16 van de ordonnantie van 16 december 2011 maakt het mogelijk dat de 

facultatieve subsidies toegekend op de basisallocaties 03.003.42.01.45.10, 10.005.28.01.63.21 

en 10.006.64.14.63.21 noch het voorwerp uitmaken van een besluit, noch van een 

overeenkomst. 

 

 B.26.2.  De Vlaamse Regering geeft niet aan in welk opzicht een eventuele overdracht die 

is toegestaan bij artikel 10, noch in welk opzicht de ontstentenis van een besluit of van een 

overeenkomst die is toegestaan bij artikel 16, de in het middel aangevoerde 

bevoegdheidverdelende regels zouden schenden. 

 

 Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt, in de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 

2011 « houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 

het begrotingsjaar 2012 », de programma’s 005 en 006 van opdracht 10, in zoverre zij voorzien 

in de toekenning van facultatieve subsidies aan de gemeenten voor de financiering van 

sportopleidingen en sportinfrastructuren; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5547 

 

 

Arrest nr. 14/2014 

van 29 januari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 37, derde lid, 285 en 292 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 19 december 2012 in zake de nv « Nyrstar Belgium » tegen de Belgische 

Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 januari 2013, heeft de 

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Schendt een interpretatie van de regeling inzake het forfaitair gedeelte van 

buitenlandse belasting (FBB), daaronder begrepen artikelen 285 en 292 van het Wetboek van 

de Inkomstenbelastingen, volgens dewelke het voordeel van het FBB niet overdraagbaar zou 

zijn naar een later belastbaar tijdperk, noch terugbetaalbaar, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet doordat vermelde bepalingen een onderscheid maken tussen : 

 

 -  enerzijds, de vennootschappen die intresten ontvangen die een verdragsrechtelijk 

gegarandeerd recht geven op de verrekening van het FBB, in de loop van een belastbaar 

tijdperk waarin ze een positieve belastbare basis hebben en die daardoor de verschuldigde 

belastingen kunnen verminderen met het FBB zodat dubbele belasting volledig wordt 

vermeden; 

 

 -  en, anderzijds, de vennootschappen die intresten ontvangen die een verdragsrechtelijk 

gegarandeerd recht geven op de verrekening van het FBB, in de loop van een belastbaar 

tijdperk waarin ze geen of een negatieve belastbare basis hebben waardoor het voordeel van 

het FBB definitief verloren gaat en er dubbele belasting ontstaat ? »; 

 

 2.  « Schenden artikel 37, lid 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 

artikel 285 juncto 292, lid 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen in verband met het 

forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting of FBB de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

doordat vermelde bepalingen geen onderscheid maken tussen : 

 

 -  enerzijds, de vennootschappen die intresten ontvangen die een verdragsrechtelijk 

gegarandeerd recht geven op de verrekening van het FBB en die voor een bepaald belastbaar 

tijdperk een positieve belastbare basis hebben waarin het FBB is begrepen, maar die de 

daarover verschuldigde belastingen finaal kunnen verminderen met het FBB zodat dubbele 

belasting volledig wordt vermeden en de belastingdruk van deze vennootschappen wordt 

verminderd; 

 

 -  en, anderzijds, de vennootschappen die eveneens intresten ontvangen die een 

verdragsrechtelijk gegarandeerd recht geven op de verrekening van het FBB en die voor een 

bepaald belastbaar tijdperk geen of een negatieve belastbare basis hebben waarin het FBB 

begrepen is, en die bij het gebrek aan belastbare basis het FBB niet effectief kunnen 

verrekenen waardoor het FBB het bedrag aan fiscaal overdraagbare verliezen vermindert 

zodat op een later tijdstip fictieve winst wordt belast en er dubbele belasting ontstaat ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Nyrstar Belgium », met zetel te 2490 Balen, Zinkstraat 1; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De nv « Nyrstar Belgium » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. A. Huyghe, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Nyrstar Belgium »; 

 

 .  Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De nv « Nyrstar Belgium » dient, tegen de aanslagen in de vennootschapsbelasting van 2009 en 2010, twee 

verzoekschriften in tot terugbetaalbaarheid of overdraagbaarheid van het forfaitair gedeelte van buitenlandse 

belasting (hierna : FGBB) ten bedrage van 6 199 828,18 euro (aanslagjaar 2009) en 1 803 482,38 euro 

(aanslagjaar 2010) bij de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter behaalde intrestinkomsten uit een lening die werd toegekend 

aan een Australische dochteronderneming. Overeenkomstig artikel 11 van het dubbelbelastingverdrag tussen 

België en Australië worden die intresten belast in België en worden zij in Australië onderworpen aan een 

bronheffing van 10 pct. 

 

 Overeenkomstig artikel 24 van het dubbelbelastingbedrag tussen België en Australië wordt in België de 

dubbele belasting vermeden doordat « het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting waarin de Belgische 

wetgeving voorziet, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving verrekend wordt met de 

Belgische belasting op die inkomsten, met dien verstande dat dit tarief niet lager is dan het tarief van de belasting 

die in Australië overeenkomstig […] artikel 11 […] mag worden geheven ». Daaruit volgt dat de nv « Nyrstar 

Belgium » voor de Australische bronheffing recht heeft op een belastingkrediet, zijnde het forfaitair gedeelte van 

buitenlandse belasting. 

 

 Omdat de nv « Nyrstar Belgium » evenwel geen positieve jaarbalans had voor de aanslagjaren 2009 en 

2010, en zij aldus geen belasting verschuldigd was aan de Belgische Staat, kon zij ook geen effectief gebruik 

maken van het belastingkrediet, terwijl echter het FGBB wel werd toegevoegd aan haar belastbare basis, 

waardoor haar fiscaal overdraagbare verliezen werden verminderd. 

 

 De verwijzende rechter wijst erop dat de Belgische genieters van Australische intresten die zich voor een 

bepaald aanslagjaar verbonden met een periode waarin zij die intresten ontvangen in een belastbare positie 

bevinden, effectief gebruik kunnen maken van het FGBB, terwijl de Belgische genieters van Australische 

intresten die zich voor een bepaald aanslagjaar verbonden met een periode waarin zij die intresten ontvangen niet 

in een belastbare positie bevinden, geen effectief gebruik kunnen maken van dat forfaitair gedeelte van 

buitenlandse belasting, en dat terwijl het FGBB in beide gevallen aan de belastbare basis dient te worden 

toegevoegd. 

 

 Dienvolgens stelt de verwijzende rechter bovenvermelde prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft, volgens de Ministerraad, betrekking op de 

niet-overdraagbaarheid van het niet-verrekend forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting (hierna : FGBB), bij 

ontstentenis van een belastingschuld voor het belastbaar tijdperk waarin de intresten werden ontvangen. In 

ondergeschikte orde rijst de vraag of, op grond van artikel 37 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 (WIB 1992), het FGBB moet worden toegevoegd aan de belastbare basis ongeacht de effectieve 

mogelijkheid tot verrekenbaarheid van het FGBB. 

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad zou de prejudiciële vraag ongegrond zijn, aangezien zij in werkelijkheid 

aan het Hof de opportuniteit of het oordeelkundige karakter van de beoogde bepalingen voorlegt; dit is evenwel 

een problematiek die niet tot de bevoegdheid van het Hof zou behoren. Er wordt onder de belastingplichtigen 

geen verschil in behandeling ingevoerd, aangezien de in het geding zijnde bepalingen van toepassing zijn op al 

diegenen die overdraagbare verliezen hebben. Uit de combinatie van de artikelen 37, 285 en 292 van het 

WIB 1992 en artikel 360 van het WIB 1992 (annualiteitsbeginsel), vloeit voort dat het niet mogelijk is het niet-

verrekenbare gedeelte over te dragen naar een volgend belastbaar tijdperk. 

 

 Volgens het dubbelbelastingverdrag tussen België en Australië moet de verrekening van het FGBB 

gebeuren overeenkomstig de Belgische internrechtelijke fiscale bepalingen inzake het FGBB en inzonderheid 

overeenkomstig de specifieke Belgische toepassingsmodaliteiten van dat FGBB, die België soeverein kan 

vastleggen. 

 

 De Ministerraad betoogt dat de door nv « Nyrstar Belgium » aangehaalde dubbele belasting, die in se een 

juridische dubbele belasting is, voortvloeit uit het feit dat de in het verdrag bepaalde verrekening van het FGBB 

in de woonstaat België niet daadwerkelijk kan plaatsvinden. De toepassing van de soevereine bronbelasting in 

Australië en de niet daadwerkelijke toepassing van de verrekening van het FGBB in België is het gevolg van de 

parallelle uitoefening van de belastingbevoegdheid door de twee betrokken landen. 

 

 A.1.3.  Daarnaast is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden 

beantwoord, aangezien het verschil in behandeling niet voortvloeit uit de in het geding zijnde normen. 

 

 Immers, aangaande de toepassing van artikel 37 van het WIB 1992 benadrukt de Ministerraad dat de 

algemene bepaling van het belastbare inkomen vervat is in artikel 6 van het WIB 1992, dat uitdrukkelijk bepaalt 

dat inzake de personenbelasting, « het belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, 

verminderd met de aftrekbare bestedingen ». Voor de toepassing van artikel 6 van het WIB 1992 wordt geen 

onderscheid gemaakt naargelang de betrokken rechtspersoon al dan niet effectief belasting verschuldigd zou zijn. 

Omdat de winst- of verliessituatie van een vennootschap mee wordt bepaald door haar belastbare grondslag, lijkt 

het onlogisch (en zelfs niet mogelijk) in artikel 37, derde lid, van het WIB 1992, een onderscheid te maken naar 

gelang van de fiscale situatie van de betrokken vennootschap. 

 

 Artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 bepaalt dat de netto-inkomsten van de roerende goederen en 

kapitalen worden gevormd door de som van de werkelijke of fictieve roerende voorheffing, met het forfaitair 

gedeelte van buitenlandse belasting en, in voorkomend geval, met de woonstaatheffing. Volgens de Ministerraad 

betekent dit dat, bij het bepalen van de belastbare grondslag van een vennootschap, het FGBB steeds aan het 

bedrag van de inkomsten moet worden toegevoegd en dit ongeacht of het gaat om een winstgevende dan wel een 

verlieslatende vennootschap; voor beide soorten vennootschappen worden de netto-inkomsten op identieke wijze 

bepaald. Bovendien kan artikel 24 van de « Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het 

vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot 

belastingen naar het inkomen », ondertekend op 13 oktober 1977 (hierna : Overeenkomst van 13 oktober 1977) 

enkel worden geacht betrekking te hebben op de mogelijke verrekening van het FGBB onder de voorwaarden 

van het Belgische interne recht en de vaststelling van de grondslag zoals bepaald in het interne Belgische recht. 

 

 A.1.4.  De Ministerraad wijst tevens erop dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, alsook artikel 172 van 

de Grondwet, geen algemeen verbod op dubbele belasting inhouden. Wanneer de wetgever in een mechanisme 

voorziet dat de economische dubbele belasting van buitenlandse inkomsten beoogt te voorkomen, dan dient hij 
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daarbij het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen; het is de wetgever evenwel toegestaan rekening te houden met 

de budgettaire gevolgen van een dergelijke afstemming van buitenlandse belastingen. Om in zekere mate de 

internationale dubbele belastingheffing te vermijden voor roerende inkomsten die al in het buitenland zijn belast, 

wordt van de Belgische vennootschapsbelasting een FGBB afgetrokken (artikel 285 van het WIB 1992). De 

artikelen 286 tot 288 van het WIB 1992 bepalen hoe dit FGBB moet worden vastgesteld en artikel 289 van het 

WIB 1992 bepaalt waarmee het FGBB niet kan worden verrekend. Noch in die artikelen, noch in enig ander 

artikel van het WIB 1992 werd een bepaling opgenomen die een eventuele overdracht van het FGBB regelt naar 

latere belastbare tijdperken. Het FGBB is een ander verrekenbaar bestanddeel dat geacht wordt op een forfaitaire 

manier de belasting te vertegenwoordigen die roerende inkomsten in het buitenland hebben ondergaan. Het 

FGBB wordt met de vennootschapsbelasting verrekend, maar is niet terugbetaalbaar. 

 

 Het gelijkheidsbeginsel vereist niet dat, in elk van de overeenkomsten die de Belgische Staat met andere 

landen sluit ter voorkoming van dubbele belasting, ernaar wordt gestreefd geval per geval aan de 

belastingplichtigen het stelsel te waarborgen dat voor hen op elk ogenblik het meest gunstige zou zijn, noch dat 

de Belgische Staat met andere verdragsluitende partijen slechts overeenkomsten zou kunnen sluiten op 

voorwaarde dat die overeenkomsten dezelfde aangelegenheden op analoge wijze zouden regelen. De wettelijke 

regels die de verrekening van het FGBB regelen, werd in beide gevallen correct en gelijk toegepast. Alleen de 

fiscaaltechnische uitwerking is verschillend, net doordat het twee rekenmatige verschillende situaties betreft. 

 

 De Ministerraad betoogt dat alle winstgevende vennootschappen die de vennootschapsbelasting moeten 

betalen, het FGBB zullen verrekend zien. Alle verlieslatende vennootschappen die geen vennootschapsbelasting 

moeten betalen, zullen het FGBB niet terugbetaald noch overgedragen zien, omdat door de wet is bepaald dat het 

FGBB wel verrekenbaar, doch niet terugbetaalbaar is. Ook een winstgevende vennootschap die om welke reden 

ook geen vennootschapsbelasting dient te betalen, valt onder de voormelde categorie. Het is immers geen 

kwestie van winst of verlies maken, maar wel een kwestie van een basis te hebben waarop het FGBB kan 

worden verrekend. 

 

 A.1.5.  Als laatste element voert de Ministerraad aan dat de toepassing van het annualiteitsbeginsel, 

namelijk dat het vermijden van de dubbele belasting per belastbaar tijdperk wordt beperkt, een beleidsbeslissing 

is die voor elke vennootschap zonder onderscheid van toepassing is en bovendien redelijk verantwoord is, 

rekening houdend met het doel en de normen. De dubbele doelstelling van de wetgever, te weten het vermijden 

van dubbele belasting en het vrijwaren van de belangen van de Schatkist, is gewettigd vanuit de zorg voor 

gerechtigheid en om de taken van algemeen belang waarmee hij is belast zo goed mogelijk te vervullen. 

Artikel 142 van de Grondwet verleent aan het Hof niet eenzelfde beoordelings- en beslissingsbevoegdheid als 

aan de wetgever. Het komt het Hof niet toe zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de wetgever 

(arrest nr. 118/2012). 

 

 De Ministerraad meent dat er geen schending is van het gelijkheidsbeginsel, aangezien een 

belastingplichtige die geen belastbare basis heeft in een bepaald belastbaar tijdperk, geen Belgische belasting 

verschuldigd is; er kan in casu geen sprake zijn van een dubbele belasting. 

 

 A.2.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter, de nv « Nyrstar Belgium », geeft allereerst een 

toelichting bij de gestelde prejudiciële vragen en bij de werking van het FGBB.  

 

 A.2.2.1.  Aangaande de eerste prejudiciële vraag merkt de eisende partij voor de verwijzende rechter op dat 

die vraag betrekking heeft op een mogelijke discriminatie als gevolg van de niet-overdraagbaarheid of niet-

terugbetaalbaarheid van het FGBB, zoals geïnterpreteerd door de belastingadministratie.  

 

 Artikel 285, eerste lid, juncto artikel 292, eerste lid, van het WIB 1992, zoals geïnterpreteerd door de 

administratie, laat niet toe dat de genieters van buitenlandse intresten met een verdragsrechtelijk gegarandeerd 

recht op verrekening van het FGBB, die in het betrokken belastbaar tijdperk geen positieve belastbare basis 

hebben, het overschot aan FGBB, dat niet verrekend kon worden met de vennootschapsbelasting, mogen 

overdragen naar een later belastbaar tijdperk of dat overschot terugbetaald krijgen.  

 

 A.2.2.2.  Aan de hand van twee cijfervoorbeelden met twee vennootschappen tracht de eisende partij voor 

de verwijzende rechter aan te tonen dat, afhankelijk van het boekjaar waarin de intresten werden ontvangen en 

afhankelijk van de al dan niet positieve belastbare basis van de betrokken vennootschappen, de totale Belgische 

belasting op de ontvangen interest verschillend is, zodat er sprake is van een ongelijkheid van behandeling tussen 

beide vennootschappen.  
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 Die verschillende behandeling kan evenwel niet worden verantwoord, aangezien het doel van artikel 285, 

eerste lid, juncto artikel 292, eerste lid, van het WIB 1992 bestaat in het voorkomen of verzachten van 

internationale dubbele belasting. Het onderscheidingscriterium, namelijk het al dan niet hebben van een 

voldoende positieve belastbare basis in het belastbare tijdperk waarin de buitenlandse intresten worden 

ontvangen, is niet pertinent, noch adequaat of redelijk verantwoord om het doel van de wetgever te bereiken. 

Anders gezegd, teneinde internationale dubbele belasting te voorkomen of te verzachten is het inadequaat te 

voorzien in een loutere verrekenbaarheid van het FGBB, omdat die verrekenbaarheid enkel mogelijk is en effect 

heeft voor genieters van buitenlandse intresten die een voldoende positieve belastbare basis hebben in het 

belastbare tijdperk waarin zij die intrest ontvangen, terwijl genieters van buitenlandse intresten die geen of een 

negatieve belastbare basis hebben in het betrokken belastbare tijdperk het FGBB niet kunnen verrekenen met 

enige belasting, waardoor zij internationale dubbele belasting ondergaan. Er bestaat tevens geen objectieve en 

redelijke verantwoording voor die verschillende behandeling. De eisende partij voor de verwijzende rechter 

verwijst tevens naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, 2 februari 2009, 

C-138/07, Cobelfret, en HvJ, 4 juni 2009, C-439/07, KBC Bank NV), waaruit zij afleidt dat die interpretatie van 

de belastingadministratie strijdig is met het Europees recht. 

 

 Bovendien kunnen, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, in de Belgische fiscale 

wetgeving andere fiscale aftrekken (zoals de fiscale verliezen, ongebruikte aftrekken voor risicokapitaal en 

ongebruikte aftrekken voor definitief belaste inkomsten) wel overgedragen of terugbetaald worden indien een 

onvoldoende belastbare basis voorhanden is in een bepaald belastbaar tijdperk om die effectief te kunnen 

genieten. 

 

 Als laatste punt wordt door de eisende partij voor de verwijzende rechter opgeworpen dat de niet-

overdraagbaarheid of niet-terugbetaalbaarheid van het ongebruikte FGBB strijdig is met het draagkrachtbeginsel. 

De vennootschapsbelasting wordt immers vastgesteld, rekening houdend met de draagkracht van de 

vennootschappen. De overdraagbaarheid van fiscale verliezen en andere fiscale aftrekken en kredieten is daarvan 

het logische gevolg. 

 

 A.2.2.3.  Evenwel kan de bestreden interpretatie van artikel 285, eerste lid, juncto artikel 292, eerste lid, 

van het WIB 1992 tevens een gelijke behandeling van belastingplichtigen die zich in verschillende situaties 

bevinden, tot gevolg hebben. Immers, er kan een gelijke fiscale behandeling ontstaan van Belgische 

vennootschappen die eenzelfde bedrag aan intresten ontvangen met een verdragsrechtelijk gegarandeerd recht op 

verrekening van het FGBB en die een verschillend bedrag aan belastbare inkomsten behalen over eenzelfde 

periode, en dit naar gelang van het tijdstip waarop zij die interesten ontvangen. Dit wordt aangetoond aan de 

hand van een concreet cijfervoorbeeld. 

 

 Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter vermag de wetgever, zonder redelijke 

rechtvaardiging, vennootschappen met een verschillend belastbaar inkomen niet gelijk te behandelen, omdat het 

gaat om belastingplichtigen die zich in een objectief verschillende situatie bevinden. De financiële draagkracht 

van beide categorieën van vennootschappen verschilt fundamenteel. In de inkomstenbelasting geldt het 

draagkrachtbeginsel, dat een toepassing is van het gelijkheidsbeginsel, als één van de belangrijkste 

verdelingsbeginsels. Ook het Hof hanteert het draagkrachtbeginsel als een belangrijke factor in de 

redelijkheidstoetsing van fiscale bepalingen; belastingplichtigen met eenzelfde belastbaar inkomen moeten in 

principe een gelijk bedrag aan belastingen betalen. Belastingplichtigen met een ongelijk belastbaar inkomen 

hebben een ongelijke draagkracht en moeten bijgevolg een ongelijk bedrag aan belastingen betalen. 

 

 Er bestaat, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, geen objectieve en redelijke 

verantwoording voor die discriminatie. Dienvolgens wordt verwezen naar het arrest nr. 136/98 van het Hof en 

meent de eisende partij voor de verwijzende rechter dat die rechtspraak op bovenvermelde eerste prejudiciële 

vraag kan worden toegepast, zodat tot een schending van het gelijkheidsbeginsel zou moeten worden besloten. 

 

 A.2.3.  De tweede prejudiciële vraag heeft, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, 

betrekking op de discriminatie als gevolg van de verplichting het FGBB toe te voegen aan de belastbare basis (de 

zogenaamde « brutering »). 

 

 Daardoor komt men tot een gelijke behandeling van twee verschillende categorieën van belastingplichtigen. 

De belastingadministratie interpreteert artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 zo dat het FGBB moet worden 

toegevoegd aan de belastbare basis ongeacht het feit of het FGBB al dan niet kan worden verrekend. Een 

vennootschap die intresten ontvangt met een verdragsrechtelijk gegarandeerd recht op verrekening van het 

FGBB in een belastbaar tijdperk waarin zij geen of een negatieve belastbare basis heeft, wordt hierdoor verplicht 
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haar verworpen uitgaven te verhogen met het FGBB, ook al kan zij dit FGBB niet werkelijk verrekenen met 

enige verschuldigde belasting. 

 

 Artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 voorziet dus in een gelijke fiscale behandeling van twee 

categorieën van belastingplichtigen, alhoewel die beide categorieën zich in objectief verschillende posities 

bevinden in het licht van het doel en de aard van artikel 37, derde lid, van het WIB 1992.  

 

 De toevoeging van het FGBB aan de belastbare basis werd ingevoerd bij de wet van 7 december 1988; het 

betreft een correctieve maatregel om in een gelijke behandeling te voorzien voor de Belgische en de buitenlandse 

roerende voorheffing. Vóór de invoering van deze brutering werd namelijk enkel de Belgische roerende 

voorheffing als een verworpen uitgave beschouwd terwijl de buitenlandse roerende voorheffing steeds aftrekbaar 

was als beroepskosten. Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter wordt het specifieke doel van 

artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 enkel bereikt voor genieters van buitenlandse intresten die een positieve 

belastbare basis hebben in de belastbare periode van ontvangst. Enkel zij kunnen de buitenlandse roerende 

voorheffing verrekenen met de verschuldigde Belgische vennootschapsbelasting, zoals zij dat ook zouden 

kunnen voor wat de Belgische roerende voorheffing betreft. Dat doel wordt evenwel niet bereikt voor genieters 

van buitenlandse intresten met geen of een negatieve belastbare basis, zodat zij zich in het licht van dat doel in 

een andere situatie bevinden dan genieters van buitenlandse intresten met een positieve belastbare basis. Ook 

dient te worden aangenomen dat de maatregel van artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 de aard heeft van een 

belastingverzwarende maatregel (namelijk de belasting op fictieve winst). 

 

 Er is, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, tevens een gebrek aan redelijke 

verantwoording voor dezelfde fiscale behandeling. Teneinde te kunnen nagaan of de FGBB-regeling haar doel, 

zijnde het vermijden of verzachten van dubbele belasting, succesvol heeft bereikt, dienen de regels inzake 

brutering en de regels inzake verrekening in samenhang te worden gelezen. Daarbij dient te worden vastgesteld 

dat het FGBB moet worden beschouwd als een inkomen uit roerende goederen dat als dusdanig aan de belastbare 

basis moet worden toegevoegd. Evenwel moet het FGBB volledig worden verrekend met de verschuldigde 

vennootschapsbelasting, zonder dat enig ongebruikt FGBB wordt terugbetaald. Een logische toepassing van dat 

systeem veronderstelt een volstrekt en noodzakelijk parallellisme tussen het verrekenbare FGBB en het 

gebruteerde FGBB, hetgeen ook erkend werd door de belastingadministratie in een omzendbrief van 1993. Dit 

betekent dat indien het FGBB werkelijk wordt verrekend met de verschuldigde belasting, de belastingplichtige 

het FGBB dient op te nemen onder de verworpen uitgaven en indien het FGBB niet werkelijk kan worden 

verrekend met de verschuldigd belasting, het FGBB niet dient te worden opgenomen onder de verworpen 

uitgaven. 

 

 De huidige interpretatie van de belastingadministratie heeft tot gevolg dat de verlieslatende 

vennootschappen, aangezien zij geen gebruik kunnen maken van het FGBB, internationale dubbele belasting op 

de ontvangen netto-interest ondergaan en dat hun belastingdruk artificieel wordt verhoogd als gevolg van het 

opnemen van het FGBB in de belastbare basis, hetgeen de beschikbare overdraagbare verliezen of andere fiscale 

aftrekken verder vermindert. 

 

 Als laatste element wordt door de eisende partij voor de verwijzende rechter verwezen naar een arrest van 

het Hof van Beroep te Brussel van 17 september 2009 inzake de verliesverrekening, dat volgens haar ook hier 

kan worden toegepast, zodat tot een schending zal dienen te worden besloten. 

 

 A.2.4.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, meent de eisende partij voor de verwijzende rechter, in haar 

memorie van antwoord, dat de Ministerraad de kern van de zaak ontwijkt aangezien de vergelijkbaarheidstest 

niet moet worden gedaan tussen twee belastingplichtigen die zich tijdens het jaar van ontvangst van buitenlandse 

intresten in een belastbare positie dan wel in een niet-belastbare positie bevinden, doch moet worden gedaan 

tussen twee belastingplichtigen met eenzelfde bedrag aan belastbare inkomsten gedurende een bepaalde periode, 

waarvan de ene zich tijdens het jaar van ontvangst van de buitenlandse intresten in een belastbare positie bevindt 

en de andere niet. 

 

 Ook de opmerking als zou er geen dubbele belasting zijn omdat de verlieslatende vennootschap geen 

belasting in België betaalt, is niet correct. Er treedt immers een dubbele belasting op wanneer een vennootschap 

buitenlandse intrest ontvangt in een belastbaar tijdperk waarin zij een negatieve belastbare basis heeft en zij het 

niet-gebruikte FGBB niet terugbetaald krijgt of kan overdragen. Dit is omdat zij de netto-intrest in haar 

belastbare basis dient op te nemen, waardoor haar fiscale verliezen of andere fiscale aftrekken verminderen en er 

minder fiscale verliezen of andere aftrekken overblijven om de latere belastbare winst te verminderen. Zodoende 

wordt de buitenlandse intrest een tweede maal belast voor het jaar waarin de vennootschap opnieuw een 
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positieve belastbare basis krijgt. Ook het Hof van Justitie heeft reeds beslist dat er, wat dividenden betreft, in een 

dergelijk geval wel degelijk sprake is van juridische dubbele belasting (HvJ, 10 februari 2011, C-436/08 en 

C-437/08, Haribo en Salinen).  

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter meent dat de opmerking van de Ministerraad inzake het 

annualiteitsbeginsel niet relevant is. Het annualiteitsbeginsel inzake inkomstenbelastingen betekent dat de 

belastbare grondslag in de inkomstenbelasting als algemene regel wordt vastgesteld op jaarbasis. Anders gezegd, 

de inkomsten van elk jaar worden afzonderlijk belast, in beginsel zonder rekening te houden met de toestand van 

vorige of toekomstige jaren. Geen enkele bepaling verbiedt de wetgever evenwel hierop in uitzonderingen te 

voorzien, hetgeen hij ook reeds vele malen heeft gedaan.  

 

 Ook de stelling van de Ministerraad als zou het verschil in behandeling worden verantwoord door louter 

budgettaire redenen binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever kan, volgens de eisende partij voor de 

verwijzende rechter, niet worden aanvaard. Het FGBB-mechanisme heeft noodzakelijkerwijs een budgettaire 

impact omdat het net de belastingdruk wil verlichten voor Belgische belastingplichtigen. Dat de wetgever de 

toepassing van het FGBB heeft beperkt tot slechts een deel van de belastingplichtigen die worden blootgesteld 

aan een internationale dubbele belasting lijkt, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, veeleer het 

gevolg te zijn van een onwetendheid of onzorgvuldigheid van de wetgever dan van een doelbewuste keuze 

vanwege specifieke budgettaire gevolgen die een dergelijke overdraagbaarheid met zich mee zou brengen. En, 

zelfs al zouden er budgettaire redenen voorhanden zijn, dan nog kunnen die geen vrijgeleide vormen om 

flagrante schendingen van het gelijkheidsbeginsel te rechtvaardigen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof worden twee prejudiciële vragen gesteld over de bestaanbaarheid, 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 285 en 292 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) (eerste prejudiciële vraag) en van de 

artikelen 37, derde lid, 285 en 292, eerste lid, van het WIB 1992 (tweede prejudiciële vraag). 

 

 B.1.2.  De artikelen 37, derde lid, 285 en 292 van het WIB 1992 bepalen, in de redactie 

ervan die gold voor de te dezen in het geding zijnde aanslagjaren 2009 en 2010 : 

 

 « Art. 37.  […] 

 

 De netto-inkomsten van die roerende goederen en kapitalen omvatten de werkelijke of 

fictieve roerende voorheffing, alsmede het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en, in 

voorkomend geval, de woonstaatheffing ». 

 

 « Art. 285.  Met betrekking tot inkomsten van roerende goederen en kapitalen en met 

betrekking tot diverse inkomsten als vermeld in artikel 90, 5° tot 7°, wordt met de belasting 

een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting verrekend voor zover die inkomsten in het 

buitenland werden onderworpen aan een gelijkaardige belasting als de personenbelasting, de 

vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners, en voor zover de desbetreffende 

goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden 

gebruikt.  

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/frame.dll$wib2006!90
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 In afwijking van het eerste lid wordt met betrekking tot dividenden enkel een forfaitair 

gedeelte van buitenlandse belasting verrekend wanneer het gaat om dividenden die zijn 

toegekend of toegewezen door beleggingsvennootschappen en in zover vaststaat dat deze 

dividenden voortkomen uit inkomsten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het eerste 

lid en in artikel 289 ». 

 

 « Art. 292.  Voor binnenlandse vennootschappen worden de als fictieve roerende 

voorheffing en forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting verrekenbare sommen volledig 

met de vennootschapsbelasting verrekend en wordt het eventuele teveel niet terugbetaald. 

 

 Geen voorheffingen worden verrekend met de afzonderlijke aanslagen gevestigd 

ingevolge de artikelen 219 en 219bis ». 

 

 B.1.3.  De artikelen 11 en 24 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 

Australië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van 

belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 

13 oktober 1977 (hierna : Overeenkomst van 13 oktober 1977) bepalen : 

 

 « Artikel 11 - Interest 

 

 (1)  Interest afkomstig uit een van de overeenkomstsluitende Staten mag, indien het 

interest betreft waartoe een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat uiteindelijk 

gerechtigd is, in die andere Staat worden belast. 

 

 (2)  Deze interest mag in de overeenkomstsluitende Staat waaruit hij afkomstig is, 

overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar de aldus geheven belasting 

mag niet hoger zijn dan 10 pct. van het brutobedrag van de interest. 

 

 […] ». 

 

 « Artikel 24 

 

 […] 

 

 (2)  In België wordt dubbele belasting als volgt vermeden : 

 

 […] 

 

 (b)  Met betrekking tot : 

 

 […] 

 

 (ii)  interesten die belastbaar zijn overeenkomstig artikel 11, paragrafen (2) of (6); en 

 

 (iii)  royalty’s die belastbaar zijn overeenkomstig artikel 12, paragrafen (2) of (6), 

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/frame.dll$wib2006!289
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 wordt het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting waarin de Belgische wetgeving 

voorziet, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving verrekend met de 

Belgische belasting op die inkomsten, met dien verstande dat dit tarief niet lager is dan het 

tarief van de belasting die in Australië overeenkomstig artikel 10, paragraaf (2), artikel 11, 

paragraaf (2), of artikel 12, paragraaf (2) mag worden geheven. 

 

 […] ». 

 

 B.1.4.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de Belgische vennootschap, eisende partij 

voor de verwijzende rechter, intresten heeft ontvangen op een lening die zij aan haar 

Australische dochteronderneming had toegekend. Met toepassing van artikel 11 van de 

Overeenkomst van 13 oktober 1977 zijn die intresten door Australië onderworpen aan een 

bronheffing van 10 pct. Krachtens artikel 24 is België ertoe gehouden het forfaitair gedeelte 

van buitenlandse belasting te verrekenen, volgens de voorwaarden en het tarief bepaald in de 

Belgische wetgeving, met dien verstande evenwel dat dat tarief niet lager is dan 10 pct. 

 

 Bij gebrek aan een toereikende belastbare basis kon het forfaitair gedeelte van 

buitenlandse belasting (hierna : FGBB) niet worden verrekend met de verschuldigde belasting 

en heeft de belastingadministratie geweigerd het voordeel van het FGBB over te dragen naar 

een later jaar of de betrokken FGBB terug te betalen. 

 

 Overeenkomstig artikel 37, derde lid, van het WIB 1992 heeft de eisende partij voor het 

bepalen van haar belastbare basis dat FGBB moeten toevoegen aan haar verworpen uitgaven. 

 

 

 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 

 

 B.2.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op vennootschappen die buitenlandse 

intresten ontvangen die recht geven op de verrekening van het FGBB, waarbij de 

vennootschappen van de eerste categorie voor het belastbaar tijdperk geen of een negatieve 

belastbare basis hebben en zodoende het voordeel van het FGBB zouden verliezen waardoor 

een dubbele belasting zou ontstaan en de vennootschappen van de tweede categorie voor het 

belastbaar tijdperk een positieve belastbare basis hebben en zodoende hun verschuldigde 

belastingen zouden kunnen verminderen met het FGBB waardoor een dubbele belasting zou 

worden vermeden. 
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 B.3.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling vloeit voort uit een door de 

belastingadministratie voorgestane interpretatie van de artikelen 285 en 292 van het 

WIB 1992, waarbij de belastingadministratie de in het geding zijnde artikelen 285 en 292 van 

het WIB 1992 zo interpreteert dat het onmogelijk is het niet-verrekenbare FGBB over te 

dragen naar een later belastbaar tijdperk. 

 

 Daarnaast volgt uit artikel 292, eerste lid, van het WIB 1992 dat het niet-verrekenbare 

FGBB niet wordt terugbetaald. 

 

 B.4.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op het al dan niet bestaan 

van een toereikende belastbare basis bij een vennootschap voor een gegeven fiscaal jaar, wat 

een objectief criterium vormt. Het Hof moet onderzoeken of dat criterium relevant is in het 

licht van de doelstelling van de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.5.  In het verslag aan de Senaat met betrekking tot het wetsontwerp houdende 

goedkeuring van de Overeenkomst wordt gepreciseerd dat « deze Overeenkomst in ruime 

mate het OESO [Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling]-modelverdrag [volgt] » (Parl. St., Senaat, 1978-1979, nr. 469/1, p. 1).  

 

 « De te Canberra op 13 oktober 1977 tussen België en Australië ondertekende 

Overeenkomst heeft als voornaamste oogmerk dubbele belastingheffing van inkomsten te 

vermijden. De Overeenkomst stelt verder een wederzijdse uitwisseling van inlichtingen in. 

Tenslotte bevat zij verschillende bepalingen die men gewoonlijk in soortgelijke 

overeenkomsten aantreft » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1979, nr. 182/2, p. 1). 

 

 Bij de toetsing van de in het geding zijnde bepalingen dient het Hof rekening te houden 

met de Overeenkomst van 13 oktober 1977, die een verdragsnorm is waardoor België zich ten 

aanzien van een andere Staat volkenrechtelijk heeft verbonden. 

 

 B.6.  Zoals de andere overeenkomsten tot het vermijden van de dubbele belasting heeft de 

Overeenkomst van 13 oktober 1977 in eerste instantie tot doel een einde te maken aan de 

internationale dubbele belasting of de gevolgen ervan te verzachten, wat inhoudt dat de 

overeenkomstsluitende Staten gedeeltelijk of geheel ervan afzien het recht uit te oefenen dat 

hun wetgeving aan hen toekent, om bepaalde inkomsten te belasten. De Overeenkomst regelt 
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dus de verdeling van de belastingbevoegdheid tussen de Staat van verblijf van de 

belastingplichtige en de bronstaat van de inkomsten, en voert geen nieuwe fiscale 

verplichtingen in ten opzichte van hun interne recht. 

 

 B.7.  Artikel 24 van de Overeenkomst van 13 oktober 1977 verwijst naar de voorwaarden 

en het tarief waarin de Belgische wet voorziet en waarborgt daardoor een gelijke behandeling 

van de belastingplichtigen op wie de bepalingen met betrekking tot het FGBB van toepassing 

zijn. Het verschil in behandeling vloeit voort uit de combinatie van die bepaling met de 

« Belgische wetgeving » waarnaar zij verwijst. 

 

 B.8.  Het principe van de verrekening van het FGBB met de verschuldigde belasting 

bedoeld in de in het geding zijnde bepaling vindt zijn oorsprong in artikel 187 van het 

WIB 1964. 

 

 Artikel 187, eerste lid, van het WIB 1964 bepaalde : 

 

 « Wat betreft de inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen en de in 

artikel 67, 4° tot 6°, bedoelde diverse inkomsten die in het buitenland werden onderworpen 

aan een belasting gelijkaardig aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de 

belasting der niet-verblijfhouders, wordt van de belasting vooraf een forfaitair gedeelte van 

die buitenlandse belasting afgetrokken, behalve in geval van toepassing van artikel 93, § 1, 

1°bis, d tot g ». 

 

 Het in het geding zijnde artikel 285 van het WIB 1992 is ontstaan uit het vermelde 

artikel 187 van het WIB 1964, als gevolg van de coördinatie van de wetsbepalingen met 

betrekking tot de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij 

de wet van 12 juni 1992). 

 

 B.9.  Uit wat voorafgaat volgt dat de wetgever van oordeel is geweest dat met de 

vennootschapsbelasting op ontvangen buitenlandse intresten een FGBB mag worden 

verrekend voor zover die intresten in het buitenland werden onderworpen aan een 

bronstaatheffing, en voor zover de desbetreffende intresten voor het uitoefenen van de 

beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt (artikel 285 van het WIB 1992). Het betreft 

in principe een relevante maatregel ten aanzien van de doelstelling om internationale dubbele 

belasting te voorkomen of te verzachten. 
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 B.10.  De in het geding zijnde bepalingen kunnen echter ertoe leiden dat een 

belastingplichtige Belgische vennootschap die intresten van Australische oorsprong ontvangt 

en in Australië een bronstaatheffing ondergaat, in België het aan haar toegekende FGBB niet 

kan verrekenen. Dit is met name het geval wanneer haar belastbare basis, voor het 

beschouwde belastbare jaar, onvoldoende is. 

 

 Die situatie vloeit voort uit het feit dat de Overeenkomst van 13 oktober 1977, door te 

voorzien in de mogelijkheid van een belasting bij de bron, met betrekking tot intresten 

(artikel 11), afwijkt van de - in België en in de meeste Europese landen traditionele - methode 

waarbij aan één van beide Staten het exclusieve recht wordt verleend om op bepaalde 

inkomsten belasting te heffen (Parl. St., Senaat, B.Z. 1979, nr. 182/2, pp. 1-2) en uit het feit 

dat het FGBB niet terugbetaalbaar (artikel 292 van het WIB 1992) noch overdraagbaar is 

(artikel 285 juncto artikel 292 van het WIB 1992).  

 

 B.11.  Artikel 24, paragraaf (2), subparagraaf (b), van de Overeenkomst van 13 oktober 

1977 preciseert dat zij wordt toegepast « onder de voorwaarden en volgens het tarief van [de 

Belgische] wetgeving ». 

 

 Het niet-overdraagbare en het niet-terugbetaalbare karakter van het FGBB, als gevolg van 

de artikelen 285 en 292 van het WIB 1992, vallen onder die voorwaarden. 

 

 Het staat aan het Hof na te gaan of met die internrechtelijke bepalingen de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in acht worden genomen. Daarbij dient in aanmerking te worden 

genomen dat de voormelde grondwetsartikelen geen algemeen verbod op dubbele belasting 

omvatten (zie o.a. arrest nr. 27/2011 van 10 februari 2011, B.6, en arrest nr. 118/2012 van 

10 oktober 2012, B.6.3). 

 

 B.12.1.  Artikel 360 van het WIB 1992, luidens hetwelk « de voor een aanslagjaar 

verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het 

belastbare tijdperk heeft verkregen », geeft uitvoering aan het beginsel van de annualiteit van 

de belasting. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter wijst erop dat andere belastingaftrekken, 

zoals de fiscale verliezen, de niet-gebruikte aftrekken voor risicokapitaal en de niet-gebruikte 



 14 

aftrekken van de regeling van de definitief belaste inkomsten, van hun kant wel degelijk 

kunnen worden overgedragen of terugbetaald wanneer de belastbare basis voor een bepaald 

fiscaal jaar ontoereikend is om ze daadwerkelijk te kunnen genieten. 

 

 De wetgever beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid om, rekening houdend 

met de bijzondere doelstellingen die eigen zijn aan elke toegekende belastingaftrek, te bepalen 

welke aftrekken kunnen afwijken van de regel van de annualiteit van de belasting en in welke 

mate zij dat kunnen doen. 

 

 B.12.2.  De verrekening van het FGBB met de verschuldigde belasting is geen element in 

de bepaling van het netto-inkomen dat de grondslag van de vennootschapsbelasting kan 

beïnvloeden. Zij kan dus niet nuttig met de door de eiseres voor de verwijzende rechter 

aangehaalde aftrekken worden vergeleken. 

 

 Luidens artikel 276 van het WIB 1992 is de verrekening van het FGBB een middel om de 

belasting te voldoen. Zij kan worden vergeleken met de andere middelen om de belasting te 

voldoen die bij titel VI van het WIB 1992 worden geregeld. 

 

 Afdeling V van hoofdstuk II van titel VI van het WIB 1992 bepaalt, in de artikelen 290 

tot 295 ervan, de mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende 

voorheffing, het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en het belastingkrediet.  

 

 In elk van die artikelen heeft de wetgever specifieke grenzen voor de verrekening 

vastgelegd, inclusief wat betreft het overdraagbare karakter of de mogelijkheid tot 

terugbetaling. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van artikel 48, § 7, van het WIB 1964, dat aan de 

oorsprong ligt van de artikelen 290 tot 295 van het WIB 1992, wordt aangegeven : 

 

 « Bij deze paragraaf worden de maxima van de op de globale belasting aanrekenbare 

voorheffingen en de terugbetaling van het eventuele overschot vastgesteld. 

 

 Volgens het systeem van het oorspronkelijke ontwerp is noch de onroerende voorheffing, 

noch de roerende voorheffing, noch het forfaitaire bedrag der buitenlandse belasting voor een 

hoger bedrag aanrekenbaar op de globale belasting dan het evenredige gedeelte, 

overeenstemmend met de netto-inkomsten van elke categorie waarop zij betrekking hadden. 
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 Het overschot boven dat evenredige bedrag is aan de belastingplichtigen, zo natuurlijke 

personen als vennootschappen, niet terugbetaalbaar » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, 

nr. 264/42, p. 199). 

 

 In dezelfde parlementaire voorbereiding wordt aangegeven « dat de terugbetaling van alle 

voorheffingen de Staat te veel zou [hebben gekost] » (ibid., p. 34), dat het van belang was een 

overgangsperiode tussen het vroegere en het nieuwe stelsel tot stand te brengen en dat de 

hervorming dan ook « als een normaal gevolg [zou] hebben, aanslagcijfers in te voeren die 

verschillen volgens de aard van de voorheffingen » (ibid., p. 43). 

 

 De wetgever beschikt in fiscale aangelegenheden over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid om rekening te houden met de kenmerken en de bijzondere 

doelstellingen van elk van de betrokken voorheffingen en belastingkredieten om de grenzen 

inzake verrekening te bepalen die zijn aangepast aan elk van de voorheffingen en andere 

middelen om de belasting te voldoen. Door niet toe te staan dat het FGBB wordt terugbetaald 

of overgedragen, kon de wetgever redelijkerwijze ervan uitgaan dat de verrekening ervan 

bestemd is om een belasting te compenseren die aan een ander land is betaald. 

 

 B.13.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 

 

 B.14.  De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de gelijke behandeling van twee 

categorieën van vennootschappen die zich, volgens de verwijzende rechter, in objectief 

verschillende situaties bevinden. De eerste categorie betreft de vennootschappen die voor het 

belastbaar tijdperk geen of een negatieve belastbare basis hebben; de tweede categorie betreft 

de vennootschappen die voor het belastbaar tijdperk een positieve belastbare basis hebben. 

Ten aanzien van beide categorieën van vennootschappen bepaalt artikel 37, derde lid, van het 

WIB 1992 dat het FGBB bij de netto-inkomsten van de roerende goederen en kapitalen dient 

te worden opgeteld, zonder een onderscheid te maken naar gelang van de effectieve 

verrekening ervan. 

 

  



 16 

 B.15.  De inaanmerkingneming van het FGBB om de in de in het geding zijnde bepaling 

bedoelde belastbare basis te bepalen is ingevoerd bij artikel 29 van de wet van 7 december 

1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel 

gelijkgestelde taksen, dat bepaalde : 

 

 « Art. 29. § 1.  De netto-inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen 

die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt omvatten de werkelijke 

of fictieve roerende voorheffing bepaald in de artikelen 174, 191, 3°, en 193 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen, het belastingkrediet bedoeld in artikel 135, § 1, tweede lid, 1°, 

en derde lid van hetzelfde Wetboek, alsmede het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 

bedoeld in artikel 187 van hetzelfde Wetboek maar berekend overeenkomstig § 3 van dit 

artikel, doch niet de innings- en bewaringskosten en de andere soortgelijke kosten of lasten. 

 

 § 2.  Dat bedrag wordt evenwel noch met dat belastingkrediet, noch met het in § 1 

bedoelde forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting verhoogd ingeval het gaat om 

inkomsten die ingevolge artikel 111, 1° en 2°, van hetzelfde Wetboek in aftrek van de winst 

kunnen komen. 

 

 § 3.  Het krachtens artikel 187 van hetzelfde Wetboek aftrekbare forfaitair gedeelte van 

buitenlandse belasting wordt bepaald op vijftien vijfentachtigsten van het bedrag van de 

geïnde of verkregen inkomsten, vóór aftrek van de roerende voorheffing ». 

 

 Bij de goedkeuring ervan werd het voormelde artikel 29 toegelicht als volgt : 

 

 « Artikel 29 

 

 Beroepsmatig belegde roerende inkomsten 

 

 […] 

 

 De desbetreffende inkomsten kunnen niet genieten van de bevrijdende roerende 

voorheffing; zij worden trouwens niet als dusdanig aangegeven maar zijn begrepen in de 

belastbare bedrijfsinkomsten. 

 

 Daar zij aan de progressieve tarieven van de P.B. of aan de Ven.B. worden onderworpen, 

geven zij bijgevolg recht op de eventuele verrekening van de roerende voorheffing, alsook 

van het belastingkrediet en de F.B.B. 

 

 Thans zijn zowel de roerende voorheffing als het belastingkrediet opgenomen in de 

belastbare grondslag krachtens het principe dat het aan de belasting te onderwerpen inkomen 

gelijk is aan het bruto-inkomen vóór de heffing aan de bron van de verrekenbare voorheffing, 

daar de belasting geen aftrekbare last is. 

 

 De F.B.B. vormt een uitzondering op deze regel daar hij wordt verrekend zonder dat hij 

in het belastbaar inkomen is opgenomen; de buitenlandse belastingen zijn dus aftrekbare 

lasten. 
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 Het betreft hier een afwijking die artikel 29 van het ontwerp wil verbeteren door de 

F.B.B. aan de netto-belastbare roerende inkomsten toe te voegen. 

 

 Het spreekt vanzelf dat voor de inkomsten waarop noch het belastingkrediet, noch de 

F.B.B. dient verrekend te worden, deze elementen niet aan de belastbare basis moeten worden 

toegevoegd; dit is het geval wanneer de roerende inkomsten worden gerangschikt onder de 

D.B.I.'s (artikel 29, § 2). 

 

 Paragraaf 3 van artikel 29 bepaalt dat de toe te voegen en de te verrekenen F.B.B. wordt 

vastgesteld op 15/85 van het inkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing, hetgeen 

15 pct. vertegenwoordigt van het belastbaar inkomen na toevoeging van gezegd F.B.B. » 

(Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440/2, p. 125). 

 

 In dezelfde zin bepaalt de omzendbrief nr. Ci.R9.Div/449.830 van 8 april 1993 dat voor 

de toepassing van artikel 37 van het WIB 1992 het bedrag van het FGBB « dat in aanmerking 

moet worden genomen […] het bedrag [is] dat werkelijk is verrekend overeenkomstig de 

verdragsbepalingen. Dit is in overeenstemming met de logica die aan de grondslag lag van de 

brutering van het FGBB door de wet van 07.12.1988, met name dat alle bestanddelen die 

werkelijk zijn verrekend met de verschuldigde belasting tenslotte worden opgenomen in de 

belastbare netto-inkomsten ». Niettegenstaande die omzendbrief is opgevat als een 

onderrichting met betrekking tot het opnemen van het FGBB in de belastbare basis wanneer 

overeenkomsten tot het voorkomen van dubbele belasting voorzien in de verrekening van 

belastingen die niet werkelijk in het buitenland zijn geheven, belet niets die redenering toe te 

passen op een effectief betaalde bronbelasting, die als FGBB niet daadwerkelijk kon worden 

verrekend. Daaruit volgt dat enkel voor zover een FGBB effectief is verrekend, die FGBB, 

overeenkomstig artikel 37, derde lid, van het WIB 1992, kan worden opgenomen in de 

netto-inkomsten van de roerende goederen. 

 

 B.16.  Uit het voorgaande vloeit voort dat in de interpretatie van de verwijzende rechter 

dat het bedrag van het FGBB dat niet werkelijk is kunnen worden verrekend met de 

verschuldigde belasting overeenkomstig de verdragsbepalingen, dient te worden opgeteld bij 

de netto-inkomsten van roerende goederen en kapitalen, de prejudiciële vraag bevestigend 

dient te worden beantwoord. In de interpretatie dat enkel het bedrag van het werkelijk 

verrekende FGBB dient te worden opgeteld bij de netto-inkomsten van roerende goederen en 

kapitalen bestaat de door de verwijzende rechter opgeworpen gelijke behandeling niet en 

dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 1.  De artikelen 285 en 292 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schenden 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 2. -  In de interpretatie dat het bedrag van het forfaitair gedeelte van buitenlandse 

belasting dat niet werkelijk is kunnen worden verrekend met de verschuldigde belasting 

overeenkomstig de verdragsbepalingen dient te worden opgeteld bij de netto-inkomsten van 

roerende goederen en kapitalen, schendt artikel 37, derde lid, van hetzelfde Wetboek de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In de interpretatie dat enkel het bedrag van het werkelijk verrekende forfaitair gedeelte 

van buitenlandse belasting dient te worden opgeteld bij de netto-inkomsten van roerende 

goederen en kapitalen, schendt artikel 37, derde lid, van hetzelfde Wetboek de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5551 

 

 

Arrest nr. 15/2014 

van 29 januari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 12 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (vóór de wijziging 

ervan bij artikel 21 van het decreet van 22 april 2005), gesteld door het Hof van Beroep te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 18 december 2012 in zake de cvba « Haras » tegen de « Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

11 januari 2013, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 12 Afvalstoffendecreet (Decr. Vl. R. 2 juli 1981 betreffende de 

voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals later gewijzigd) in de versie zoals die luidde 

voor de decreetwijziging bij artikel 21 van het decreet van 22 april 2005 (B.S. 13 mei 2005), 

in werking getreden op 1 januari 1995, het legaliteitsbeginsel zoals gewaarborgd door de 

artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet alsook artikel 7 van het E.V.R.M. in zover 

het begrip ‘ achterlaten van afvalstoffen ’ uit deze bepaling zo ruim geïnterpreteerd wordt dat 

een persoon die zelf geen afvalstoffen (op actieve wijze) heeft achtergelaten maar enkel 

eigenaar is geworden van een terrein waarop iemand anders afvalstoffen heeft achtergelaten 

en die niet onmiddellijk ingaat op een bevel tot verwijdering van de aangetroffen afvalstoffen, 

strafrechtelijk kan worden aangesproken op grond van dat artikel in samenlezing met 

artikel 56 Afvalstoffendecreet en in samenlezing met artikel 37 Afvalstoffendecreet gehouden 

kan worden tot terugbetaling van de door OVAM gemaakte kosten voor ambtshalve 

verwijdering ? 

 

 2.  Schendt artikel 12 Afvalstoffendecreet in de versie zoals die luidde voor de 

decreetwijziging bij artikel 21 van het decreet van 22 april 2005 (B.S. 13 mei 2005), in 

werking getreden op 1 januari 1995, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre deze 

bepaling dermate ruim geïnterpreteerd wordt dat twee fundamenteel onderscheiden situaties 

gelijk worden behandeld, te weten de situatie waarin een persoon afvalstoffen actief achterlaat 

op een terrein en naderhand nalaat om deze afvalstoffen te verwijderen overeenkomstig de 

reglementering, enerzijds, en de situatie waarin een persoon […] zelf geen afvalstoffen actief 

heeft achtergelaten maar […] zonder op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van 

afvalstoffen, eigenaar is geworden van een terrein waarop een andere persoon afvalstoffen 

heeft achtergelaten en […] geen gevolg geeft aan een bevel tot verwijdering van afvalstoffen, 

anderzijds ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de cvba « Haras », met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Mulslaan 17; 

 

 -  de « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », met zetel te 2800 Mechelen, 

Stationsstraat 10; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 oktober 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. B. Van Weerdt loco Mr. P. Flamey en Mr. P. Vervoort, advocaten bij de balie te 

Antwerpen, voor de cvba « Haras »; 
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 .  Mr. H.-K. Carême, tevens loco Mr. P. Luypaers, advocaten bij de balie te Leuven, voor 

de « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »; 

 

 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  

 

 Verschillende soorten afvalstoffen zijn gestort op een terrein, dat thans eigendom is van de appellante voor 

de verwijzende rechter, tussen het begin van de jaren 1970 en het einde van de jaren 1980. Een vergunning om er 

inerte afvalstoffen op te slaan, werd, vanaf 8 september 1980, verleend aan een exploitant onderscheiden van de 

natuurlijke persoon (Karel Verstreken), die in die tijd eigenaar was van het terrein in kwestie. Die vergunning 

werd op 27 maart 1986 ingetrokken door de bestendige deputatie van de provincie Brabant wegens de 

niet-naleving van de exploitatievoorwaarden. 

 

 Bij brief van 16 juni 1986 maande de « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (hierna : OVAM) 

Karel Verstreken aan het terrein volledig te nivelleren en af te werken met een « bewortelingslaag » van 

1,50 meter dikte.  

 

 Na te hebben vastgesteld dat Karel Verstreken zijn terrein niet saneerde en hem in gebreke te hebben 

gesteld, leidt de OVAM op 25 april 1991 tegen hem een procedure in tot ambtshalve verwijdering van de 

afvalstoffen. 

 

 Volgens een proces-verbaal nr. 94/0319 van 7 september 1994, waarin de Milieu-inspectie van Vlaams 

Brabant onder meer stelt dat op het terrein waarvan de poorten en afsluiting zijn vernield en waartoe iedereen 

vrije toegang heeft via de achterkant en de zijkanten en dat « de sluikstortingen enorm zijn », verklaart een 

bestuurder van de nv « Haras » : « U brengt mij op de hoogte van Uw vaststellingen. Wij zijn eigenaar geworden 

van dit terrein door overname van de nalatenschap van de heer Verstreken Karel op 2 juni 1992. Uit een 

schattingsverslag bleek dat de waarde van de genoemde percelen 0,- Bfr. was. Wij waren ons niet bewust van het 

feit dat op deze percelen een procedure ambtshalve sanering rustte. Ik kan u bevestigen dat wij daar niets gestort 

hebben. Al de afvalstoffen die u opmerkte zijn door derden gestort. […] ». 

 

 Op hetzelfde adres als de zetel van de cvba (en de vroegere nv) « Haras » is de nv « Boerke Buelens » 

gevestigd, die actief is als tuinhandelszaak. Een deel van de overgenomen gronden paalde aan de gronden van 

die vennootschap. 

 

 Het proces-verbaal, waarin de inspecteur gewag maakt van een overtreding van de artikelen 12 en 14, § 1, 

van het afvalstoffendecreet, wordt bezorgd aan de procureur des Konings en aan de nv « Haras ». 

 

 Op 26 oktober 1994 antwoordt het bestuur Milieu-inspectie van Vlaams-Brabant dat het akkoord kan gaan 

met de « grote lijnen » van een door de nv « Haras » op 18 oktober 1994 voorgesteld saneringsplan. Een firma 

had een offerte aangeboden om voor 232 000 frank, exclusief btw, alle klasse II-vuil af te voeren naar een 

geschikte stortplaats. 
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 Op 16 mei 1995 wordt een eindrapport ingediend door de vennootschap « Bouwen en Milieu », 

gemandateerd door de OVAM, waaruit blijkt dat tussen 1969 en 1972 niet alleen inerte afvalstoffen maar ook 

een belangrijke hoeveelheid pathogeen ziekenhuisafval (operatieafval, medicijnen, injectienaalden, 

bacteriekolonies) werden gestort op het terrein. 

 

 Op 1 maart 1996 stelt de OVAM de cvba « Haras » in gebreke om de afvalstoffen op het terrein te 

verwijderen. 

 

 Op 19 november 1996 erkent de OVAM, in een schrijven gericht aan de cvba « Haras », dat zij over geen 

enkel document beschikt waarin wordt verklaard dat die partij de afvalstoffen op het betrokken terrein zelf zou 

hebben gestort, maar dat haar hoedanigheid van huidige eigenaar op zich volstaat om haar ertoe te kunnen 

aanmanen de werkzaamheden tot verwijdering van de afvalstoffen uit te voeren. 

 

 Op 21 oktober 1997 deelt het parket te Brussel de advocaat van de appellante voor de verwijzende rechter 

mee dat hij het strafdossier ten laste van de vennootschap « Haras » seponeert. 

 

 Op 11 maart 1999 besluit de OVAM tot de ambtshalve sanering. 

 

 Bij arrest nr. 168.992 van 15 maart 2007 heeft de Raad van State het beroep tot vernietiging van de 

beslissing van OVAM van 11 maart 1999 tot ambtshalve sanering verworpen. 

 

 Op 9 maart 2004 dagvaardt de OVAM de cvba « Haras » tot terugbetaling van de kosten van de ambtshalve 

sanering. In het vonnis van 15 december 2009 van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel wordt de 

cvba « Haras » veroordeeld tot terugbetaling van de saneringskosten ten belope van 8 490 320,80 euro en de 

gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. 

 

 De cvba « Haras » heeft tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend. Het verwijzende rechtscollege is 

ingegaan op haar verzoek om de door haar voorgestelde twee prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 A.1.  De cvba « Haras » is van oordeel dat iemand enkel kan worden geacht afvalstoffen te hebben 

« achtergelaten » in de zin van artikel 12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de 

voorkoming en het beheer van afvalstoffen (hierna : Afvalstoffendecreet), vóór de wijziging ervan bij artikel 21 

van het decreet van 22 april 2005, indien die persoon zelf op actieve wijze de afvalstoffen heeft gedeponeerd, 

wat te dezen niet het geval is. 

 

 Volgens de appellante voor het verwijzende rechtscollege is de opgelegde ambtshalve verwijdering van 

afvalstoffen een straf, en moet artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, in samenhang gelezen met de artikelen 37 

en 56 ervan, derhalve voldoen aan het wettigheidsbeginsel in strafzaken dat is vervat in de artikelen 12 en 14 van 

de Grondwet, alsook in artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De cvba « Haras » stelt dat zij op het ogenblik dat zij het betrokken terrein in gebruik nam, onmogelijk kon 

voorzien dat zij op basis van de in het geding zijnde bepaling aansprakelijk kon worden gesteld voor de 

ambtshalve verwijdering van achtergebleven afvalstoffen. Uit de gebruikelijke betekenis van « achterlaten » kan 

enkel worden afgeleid dat het zich ontdoen van afvalstoffen wordt verboden. 

 

 A.2.  De OVAM is van mening dat voor diegene die een illegaal afvalstort in stand houdt, voldoende 

duidelijk is dat dat gedrag strafbaar is. Het feit dat hij de afvalstoffen niet zelf op het terrein heeft gedeponeerd, 

doet hieraan geen afbreuk. 
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 Volgens de OVAM is de verplichting om afvalstoffen te verwijderen een bijzondere vorm van teruggave 

die wordt bevolen met het oog op het beëindigen van een wederrechtelijke toestand. Die verplichting is niet 

strafrechtelijk van aard. De OVAM voegt daaraan nog toe dat er geen verregaande beperking is van het 

eigendomsrecht. 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering betoogt dat met het begrip « achterlaten » in artikel 12 van het 

Afvalstoffendecreet niet alleen het storten wordt bedoeld, maar ook het verzuim om de gedeponeerde 

afvalstoffen te verwijderen. Een persoon die zelf geen afvalstoffen heeft achtergelaten, zal niet strafrechtelijk 

verantwoordelijk worden gesteld louter en alleen omdat afvalstoffen werden aangetroffen, maar omdat hij 

verzuimt op een bevel tot verwijdering van de afvalstoffen in te gaan. Artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, in 

samenhang gelezen met artikel 56, 1°, ervan, maakt het voor diegene op wie die bepalingen van toepassing zijn 

mogelijk de handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid teweegbrengen. 

 

 Bovendien moet volgens de Vlaamse Regering rekening worden gehouden met de bijzondere hoedanigheid 

of functie van de persoon tot wie strafbepalingen zijn gericht. Van een professionele onderneming als de 

cvba « Haras » mag worden verwacht dat zij de nodige waakzaamheid aan de dag legt bij de aankoop van een 

terrein waarvan bekend is dat het in het verleden is gebruikt als stortplaats. De vergelijking die door het 

verwijzende rechtscollege wordt gemaakt met de « onschuldige bezitter » in de zin van artikel 10, § 2, van het 

decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (hierna : 

Bodemsaneringsdecreet), gaat dus niet op. 

 

 De Vlaamse Regering is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling, in samenhang gelezen met 

artikel 37 van het Afvalstoffendecreet, niet tot een andere conclusie leidt. De persoon die geen afvalstoffen heeft 

achtergelaten, zal enkel worden aangesproken voor de kosten van de ambtshalve verwijdering wanneer hij in 

gebreke blijft de afvalstoffen te verwijderen. Die maatregel is overigens geen strafrechtelijke sanctie, zodat het 

strafrechtelijk wettigheidsbeginsel daarop niet toepasselijk is. 

 

 A.4.  De cvba « Haras » antwoordt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 

22 november 2007, Hamer t. België) heeft geoordeeld dat een stedenbouwkundige herstelvordering een straf 

uitmaakt in de zin van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Rekening houdend met de zeer zware 

gevolgen van de ambtshalve verwijdering – de cvba « Haras » wordt aangesproken voor 8 500 000 euro kosten – 

moet de maatregel worden beschouwd als een straf in de zin van het voormelde Verdrag waarop het 

wettigheidsbeginsel van toepassing is. 

 

 De appellante voor het verwijzende rechtscollege dient de sanering van de gronden niet enkel te gedogen, 

maar wordt tevens aangesproken voor de kostprijs ervan. De decretale bepalingen op basis waarvan zij wordt 

aangesproken, worden zodanig extensief geïnterpreteerd dat zij het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel schenden. 

 

 A.5.  De OVAM repliceert dat het gegeven dat een herstelmaatregel op het gebied van stedenbouw een 

straf is in de zin van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet tot gevolg heeft dat die maatregel 

strafrechtelijk is in de zin van de Belgische wetgeving. 

 

 De OVAM betoogt nog dat « achterlaten » niet alleen « dumpen » betekent, maar ook « ergens laten 

liggen ». Artikel 12 van het Afvalstoffendecreet verbiedt ook het « verwijderen », wat onder andere het 

« afvoeren », « elimineren », « wegdoen » betekent. 

 

 De decreetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen het « achterlaten » en het « verwijderen ». Het 

tweede begrip heeft betrekking op de emissie van afvalstoffen, zodat geen extensieve interpretatie wordt gegeven 

aan de in het geding zijnde bepaling. 

 

 A.6.  De Vlaamse Regering blijft erbij dat niet alleen het laten staan of liggen van een voorwerp waarvan 

men zich ontdoet een strafbare handeling uitmaakt, maar ook het veroorzaken en laten voortduren van de aldus 

ontstane toestand nadat de « voortbrengende werking » heeft opgehouden. Gelet op de eenduidige interpretatie 

door verschillende rechtscolleges, kan er redelijkerwijze geen twijfel bestaan over de exacte betekenis van het 

begrip achterlaten in de zin van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet en is er dus helemaal geen sprake van een 

verboden strafbaarstelling « bij analogie ». 
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 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 A.7.  Volgens de cvba « Haras » bevindt de persoon die zelf geen afvalstoffen heeft gedumpt maar toch 

wordt aangesproken om de kosten voor een ambtshalve verwijdering van die afvalstoffen te dragen, zich niet in 

eenzelfde situatie als de persoon die zelf afvalstoffen heeft gedumpt en daaropvolgend wordt aangesproken om 

de kosten voor een ambtshalve verwijdering van die afvalstoffen te dragen. In de interpretatie die de OVAM aan 

artikel 37 van het Afvalstoffendecreet geeft, zouden beide categorieën van personen niettemin kunnen worden 

aangesproken om die kosten te dragen. 

 

 De cvba « Haras » merkt op dat die kosten 8 500 000 euro bedragen en dat de OVAM toegeeft dat de 

appellante voor het verwijzende rechtscollege de afvalstoffen niet zelf heeft achtergelaten. 

 

 De cvba « Haras » is van mening dat de aanpak van de OVAM leidt tot onredelijke gevolgen voor een 

« onschuldige bezitter » en dat zulks niet verenigbaar is met het beginsel « de vervuiler betaalt ». 

 

 De appellante voor het verwijzende rechtscollege merkt op dat krachtens artikel 10, § 2, van het 

Bodemsaneringsdecreet de persoon die is gehouden de sanering uit te voeren, daartoe niet is verplicht indien hij 

onder meer het bewijs levert dat hij de verontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt. 

 

 Waarschijnlijk is er in het Afvalstoffendecreet geen vergelijkbare regeling omdat onder het begrip 

« achterlaten » niet het « verzuim om de door een andere persoon gedumpte afvalstoffen op te ruimen » kan 

worden begrepen. 

 

 Volgens de cvba « Haras » kan het beoogde doel ook worden bereikt door alleen diegene aan te spreken die 

de afvalstoffen heeft gedumpt. Artikel 37 van het Afvalstoffendecreet bepaalt dat de kosten slechts kunnen 

worden verhaald op de persoon die artikel 12 ervan heeft overtreden, namelijk hij die de afvalstoffen heeft 

achtergelaten. 

 

 De appellante voor het verwijzende rechtscollege besluit dat eenzelfde behandeling van personen die geen 

afvalstoffen hebben achtergelaten, onredelijk is en dat de gevolgen voor haar niet in een redelijke verhouding 

staan tot het beoogde doel. 

 

 A.8.  De OVAM is van mening dat er wel degelijk een verantwoording is voor de gelijke behandeling. 

 

 De verantwoording bestaat erin dat artikel 12 van het Afvalstoffendecreet een zakelijke werking heeft. De 

verplichting om afvalstoffen te verwijderen is een bijzondere vorm van teruggave die in rem wordt bevolen. Het 

doel is het beëindigen van een wederrechtelijke toestand en inzonderheid het vrijwaren van de gezondheid van 

de mens en van het milieu tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen. 

 

 Volgens de OVAM is het verwezenlijken van het opgelegde herstel van het leefmilieu van een hogere orde 

dan het eigendomsrecht van de eigenaar van een vaste inrichting. 

 

 De OVAM stelt dat de vergelijking met de regeling van het Bodemsaneringsdecreet niet pertinent is, nu de 

cvba « Haras » kennelijk op de hoogte was van de staat van het terrein toen zij eigenares werd. De afwezigheid 

van een vergelijkbare regeling zou bovendien als een leemte in het Afvalstoffendecreet moeten worden 

beschouwd. 

 

 De OVAM merkt ten slotte op dat de eigenaar van een terrein waarop vroeger afvalstoffen zijn 

achtergelaten, beschikt over een aantal middelen om de aansprakelijke derden aan te spreken, zoals de 

gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling. 

 

 A.9.  Ook de Vlaamse Regering is van mening dat de gelijke behandeling verantwoord is. 

 

 Naar het oordeel van de Vlaamse Regering is het legitiem het onbeheerd achterlaten van afvalstoffen op 

zichzelf als een overtreding te beschouwen, ook wanneer de houder van het goed niet actief afvalstoffen heeft 

achtergelaten. Die bestraffing vloeit voort uit de doelstelling van het Afvalstoffendecreet, dat erop gericht is 

de gezondheid van de mens en het milieu te vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen. Het 

verbod op het achterlaten van afvalstoffen - wat een risico inhoudt voor het leefmilieu en de volksgezondheid - 

en de daaraan verbonden ambtshalve verwijdering, in de zin van artikel 37 van het Afvalstoffendecreet, past dan 

ook binnen de verwezenlijking van die decretale doelstelling. 
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 Volgens de Vlaamse Regering is de maatregel dus objectief en redelijk verantwoord. Bovendien is de 

omstandigheid dat een persoon die zelf geen afvalstoffen heeft achtergelaten maar die zeggenschap heeft 

over het betrokken goed en die geen gevolg geeft aan een bevel tot verwijdering van afvalstoffen wordt 

aangesproken voor de kosten van de ambtshalve verwijdering, niet onevenredig, mede omdat artikel 12 

van het Afvalstoffendecreet, in samenhang gelezen met artikel 37 ervan, niet belet dat de in gebreke gestelde 

persoon beroep instelt tegen de oorspronkelijke vervuiler of de vorige eigenaar van het terrein. 

 

 A.10.  De cvba « Haras » antwoordt dat de doelstelling van de decreetgever niet ertoe kan leiden dat degene 

die de vervuiling niet heeft veroorzaakt, wordt aangesproken voor de kosten van de ambtshalve verwijdering van 

afvalstoffen. 

 

 Volgens de appellante voor het verwijzende rechtscollege druist die zienswijze in tegen het beginsel « de 

vervuiler betaalt ». 

 

 Bovendien is het afwentelen van de kosten voor de ambtshalve verwijdering onredelijk. 

 

 Dat de appellante de mogelijkheid zou hebben om de kosten te verhalen, doet geen afbreuk aan het feit dat 

de maatregel tegenover haar onredelijk en discriminerend is. Bovendien heeft zij niet de vereiste middelen en 

bevoegdheden om de vervuilers op te sporen. 

 

 A.11.  De OVAM herhaalt in haar memorie van antwoord de argumentatie van haar eerste memorie. 

 

 A.12.  De Vlaamse Regering repliceert nog dat de recuperatie van de kosten van de ambtshalve 

verwijdering louter het gevolg is van de opgelegde veiligheidsmaatregel die ertoe strekt een dreigend of ernstig 

gevaar voor de mens of het leefmilieu te elimineren of te reduceren. Die maatregel wordt opgelegd in het 

algemeen belang en is niet gericht tegen een bepaalde persoon, maar geschiedt in rem. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering is de maatregel ook niet onevenredig, omdat hij niet belet dat beroep wordt 

ingesteld tegen de oorspronkelijke vervuiler of tegen de vorige eigenaar van het terrein. De Vlaamse Regering 

stelt vast dat de cvba « Haras » met geen woord rept over de mogelijkheid om regres uit te oefenen op de 

persoon van wie zij het terrein kocht en die naar haar oordeel verantwoordelijk is voor de afvalstoffen. 

 

 De Vlaamse Regering is van mening dat de vergelijking met de regeling voor de « onschuldige bezitter » 

van het Bodemsaneringsdecreet niet opgaat. Overigens vloeit het ontbreken van een verschoningsgrond in het 

Afvalstoffendecreet rechtstreeks voort uit de bij dat decreet omgezette Europese richtlijn 75/442/EEG van de 

Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. 

 

 De Vlaamse Regering stelt nog dat, in overeenstemming met het beginsel « de vervuiler betaalt » zoals 

verwoord in artikel 15 van de voormelde richtlijn, de kosten van de verwijdering van afvalstoffen voor 

rekening zijn van de houder die afvalstoffen afgeeft aan een ophaler of onderneming als bedoeld in artikel 9, 

en/of de voorgaande houders of de producent van het product dat tot he t  ontstaan van de afvalstoffen heeft 

geleid. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie sluit de richtlijn niet uit dat de kosten van de 

verwijdering in bepaalde gevallen moeten worden gedragen door een of meer personen die noch de 

producenten, noch de bezitters van de afvalstoffen zijn. 

 

 De Vlaamse Regering besluit dat het beginsel « de vervuiler betaalt » zich dus niet ertegen verzet dat de 

persoon die moet worden beschouwd als de « houder » van de afvalstoffen in de zin van de voormelde richtlijn, 

wordt verplicht de kosten van de sanering te dragen indien die persoon heeft bijgedragen aan het ontstaan van 

die afvalstoffen en aan het risico van vervuiling. 
 

 

  



 8 

- B - 

 

 B.1.  
 
Het Hof van Beroep te Brussel vraagt het Hof of artikel 12 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

(hierna : Afvalstoffendecreet), zoals vervangen bij het decreet van 20 april 1994 en vóór de 

wijziging ervan bij het decreet van 22 april 2005, verenigbaar is met, enerzijds, de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet en artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens (eerste prejudiciële vraag) en, anderzijds, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

(tweede prejudiciële vraag). 

 

 Zoals het van toepassing is op het voor het verwijzende rechtscollege hangende geschil 

bepaalde artikel 12 van het Afvalstoffendecreet :  

 

 « Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de 

voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ». 

 

 Het Hof wordt verzocht die bepaling te toetsen, in samenhang gelezen met de artikelen 56 

en 37 van het Afvalstoffendecreet, die, in de redactie zoals gewijzigd bij het decreet van 

20 april 1994, bepaalden : 

 

 « Art. 56.  Met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 

100 frank tot 10 miljoen frank of met één van die straffen allen, wordt gestraft : 

 

 1.  hij die de voorschriften, vastgesteld door of krachtens dit decreet of de voorschriften 

van de verleende vergunning overtreedt; 

 

 […] ». 

 

 « Art. 37.  Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten of verwijderd in overtreding van 

artikel 12 van dit decreet, en er hierdoor risico bestaat van hinder of schade voor de mens of 

het leefmilieu, kan de OVAM deze afvalstoffen ambtshalve verwijderen. De OVAM kan 

hiertoe de bijstand vorderen van de rijkswacht, de politie, de brandweer, de civiele 

bescherming en andere besturen. 

 

 Zo mogelijk wordt de overtreder vooraf gehoord. In ieder geval worden de maatregel en 

de motieven ervan ter kennis gebracht van de overtreder bij aangetekend schrijven. 

 

De ambtshalve verwijdering vindt plaats op kosten van de overtreder ». 
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 B.2.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 12 van het Afvalstoffendecreet bestaanbaar 

is met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet alsook met artikel 7 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in zoverre de uitdrukking « achterlaten van afvalstoffen » in die 

bepaling « zo ruim geïnterpreteerd wordt dat een persoon die zelf geen afvalstoffen (op 

actieve wijze) heeft achtergelaten maar enkel eigenaar is geworden van een terrein waarop 

iemand anders afvalstoffen heeft achtergelaten en die niet onmiddellijk ingaat op een bevel tot 

verwijdering van de aangetroffen afvalstoffen, strafrechtelijk kan worden aangesproken op 

grond van dat artikel in samenlezing met artikel 56 Afvalstoffendecreet en in samenlezing met 

artikel 37 Afvalstoffendecreet gehouden kan worden tot terugbetaling van de door OVAM 

gemaakte kosten voor ambtshalve verwijdering ». 

 

 B.3.  Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding is artikel 12 van het 

Afvalstoffendecreet, in de versie ingevoerd bij het decreet van 20 april 1994 tot wijziging van 

het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, geïnspireerd op een 

Europese richtlijn : 

 

 « Artikel 11 [van het ontwerp – later artikel 12] omvat twee verbodsbepalingen : 

 

 -  het is verboden afvalstoffen achter te laten; 

 

 -  het is verboden afvalstoffen te verwijderen in strijd met de voorschriften van dit decreet 

of met de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

 Artikel 4, tweede lid van de richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd door richtlijn 

91/156/EEG, bepaalt dat de Lid-Staten de nodige maatregelen moeten nemen om het 

onbeheerd achterlaten en het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te 

verbieden. Artikel 11 beoogt dit te verwezenlijken door het onbeheerd achterlaten, evenals het 

verwijderen van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van het Afvalstoffendecreet of de 

uitvoeringsbesluiten ervan te verbieden. Gelijkaardige verbodsbepalingen waren reeds 

opgenomen in artikel 2 van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval en artikel 5 en 6 van 

het decreet van 2 juli 1981 » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1993-1994, nr. 485/1, p. 41). 

 

 In het verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud is gesteld : 

 

 « Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de 

voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

 Ondanks het voorgaande is louter voldoen aan de wettelijke bepalingen ontoereikend. De 

persoon die afvalstoffen beheert of verwijdert wordt immers verplicht naast de wettelijke 

verplichtingen al het redelijke te doen om elk risico ten opzichte van mens en milieu te 
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voorkomen of zoveel mogelijk te beperken » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1993-1994, 

nr. 485/3, p. 14) . 

 

 Meer specifiek met betrekking tot het ambtshalve verwijderen van afvalstoffen bedoeld in 

artikel 37 van het Afvalstoffendecreet is in de memorie van toelichting bij het ontwerp van 

decreet gesteld :  

 

 « Dit artikel komt in de plaats van de bestaande bepalingen van het Afvalstoffendecreet 

i.v.m. de ‘ ambtshalve verwijdering ’ van afvalstoffen. Deze bepalingen verlenen aan de 

OVAM de bevoegdheid om ambtshalve de afvalstoffen van een onderneming te verwijderen 

die na ingebrekestelling nalaat om zelf deze afvalstoffen overeenkomstig de voorschriften van 

het decreet te verwijderen. Art. 21, § 2, c) van het decreet bepaalt dat de ambtshalve 

verwijdering door OVAM gebeurt op kosten van de in gebreke blijvende onderneming. 

 

 De Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht heeft een voorstel 

van algemene bepalingen met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen uitgewerkt, dat in de 

plaats zou komen van de verschillende bestaande regelingen in sectoriële milieuwetten 

en -decreten. In afwachting van de totstandkoming van een dergelijke algemene regeling, 

blijft het noodzakelijk om in het Afvalstoffendecreet een mogelijkheid te voorzien voor 

OVAM om ambtshalve afvalstoffen te verwijderen die worden achtergelaten of op een 

onwettige manier verwijderd en die een risico vormen van hinder of schade voor de mens of 

het leefmilieu. Zoals voorzien in het voorstel van algemene bepalingen van de 

Commissie-Bocken, wordt bepaald dat de overtreder zo mogelijk vooraf dient te worden 

gehoord en dat de met redenen omklede veiligheidsmaatregelen hem in ieder geval ter kennis 

[zullen] worden gebracht.  

 

 De problematiek van de aansprakelijkheid voor de kosten van de ambtshalve 

verwijdering, die op zeer summiere wijze geregeld is in de bestaande decretale bepalingen, 

wordt in het ontworpen artikel 36 niet geregeld, omdat het de bedoeling is deze kwestie te 

regelen d.m.v. algemene bepalingen m.b.t. aansprakelijkheid voor milieuschade, zoals 

voorgesteld door de Commissie-Bocken. Inmiddels blijft uiteraard het gemeenrechtelijk 

aansprakelijkheidsrecht van toepassing, wat in casu geen bijzondere moeilijkheden zou 

moeten opleveren vermits het achterlaten of verwijderen van afvalstoffen in strijd met het 

decreet een fout uitmaakt » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1993-1994, nr. 485/1, pp. 55-56) . 

 

 B.4.  Zonder dat het nodig is zich uit te spreken over het strafrechtelijke karakter van de 

ambtshalve verwijdering van de afvalstoffen op kosten van de overtreder, dient te worden 

vastgesteld dat artikel 37 van het Afvalstoffendecreet bepaalt dat die maatregel door de 

OVAM kan worden bevolen wanneer afvalstoffen zijn achtergelaten met schending van 

artikel 12 van dat decreet, zonder onderscheid naargelang de overtreder, die geen 

onmiddellijk gevolg heeft gegeven aan een bevel tot verwijdering van de afvalstoffen en ten 

aanzien van wie de maatregel is bevolen, al dan niet de dader is van het strafrechtelijk misdrijf 

bestaande in het achterlaten van die afvalstoffen, beoogd in het in het geding zijnde artikel 12 

van hetzelfde decreet. 



 11 

 

 B.5.  Het is bijgevolg niet nodig te bepalen of de persoon die geen afvalstoffen op actieve 

wijze zou hebben achtergelaten, maar uitsluitend eigenaar zou zijn geworden van een terrein 

waarop een derde afvalstoffen heeft achtergelaten, strafrechtelijk kan worden vervolgd op 

grond van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet. 

 

 B.6.  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 B.7.  De verwijzende rechter vraagt ook of artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, in de 

versie vóór de wijziging ervan bij artikel 21 van het decreet van 22 april 2005, de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet schendt « in zoverre deze bepaling dermate ruim geïnterpreteerd 

wordt dat twee fundamenteel onderscheiden situaties gelijk worden behandeld, te weten de 

situatie waarin een persoon afvalstoffen actief achterlaat op een terrein en naderhand nalaat 

om deze afvalstoffen te verwijderen overeenkomstig de reglementering, enerzijds, en de 

situatie waarin een persoon […] zelf geen afvalstoffen actief heeft achtergelaten maar […] 

zonder op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van afvalstoffen, eigenaar is geworden van 

een terrein waarop een andere persoon afvalstoffen heeft achtergelaten en […] geen gevolg 

geeft aan een bevel tot verwijdering van afvalstoffen, anderzijds ». 

 

 B.8.  Artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, in de versie ingevoerd bij het decreet van 

20 april 1994, verbiedt het achterlaten van afvalstoffen of het verwijderen ervan in strijd met 

de voorschriften van het Afvalstoffendecreet of van de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

 De in het geding zijnde bepaling moet, in het licht van de context van de prejudiciële 

vraag, in samenhang worden gelezen met artikel 37 van het Afvalstoffendecreet, dat 

voorschrijft dat de ambtshalve verwijdering, door de OVAM, wanneer door het achterlaten of 

verwijderen van afvalstoffen met overtreding van artikel 12 van dat decreet een risico bestaat 

van hinder of schade voor de mens of het leefmilieu, plaatsvindt op kosten van « de 

overtreder ». 

 

 Er dient tevens rekening te worden gehouden met artikel 13, § 1, van dat decreet, dat 

bepaalt : 
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 « Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van dit decreet en zijn 

uitvoeringsbesluiten is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert of 

verwijdert, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

gevraagd om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het leefmilieu, meer bepaald 

risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, geluids- of stankhinder, schade aan natuur- en 

landschapsschoon te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse regering kan 

deze maatregelen nader omschrijven ». 

 

 B.9.  Volgens het Afvalstoffendecreet, zoals de Vlaamse Regering en de OVAM het 

interpreteren, moet de eigenaar van een terrein waarop zich afvalstoffen bevinden 

maatregelen nemen wanneer een risico bestaat van hinder of schade voor de mens of het 

leefmilieu, en dient hij de kosten daarvan zelf te dragen, bij ontstentenis waarvan de kosten van 

een ambtshalve verwijdering door de OVAM op hem kunnen worden verhaald. In voorkomend 

geval kan de eigenaar die kosten verhalen op de personen die volgens hem aansprakelijk zijn voor 

de vervuiling. 

 

 Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen al naargelang zij wel of geen 

weet hadden of behoorden te hebben van de aanwezigheid van afvalstoffen op het terrein toen 

zij daarvan eigenaar zijn geworden. 

 

 B.10.  Indien de eigenaar van een onroerend goed die wordt aangesproken door de 

OVAM om afvalstoffen op legale wijze te verwijderen en die bij ontstentenis daarvan wordt 

aangesproken om de kosten van een ambtshalve verwijdering te dragen, niet wist en niet 

behoorde te weten dat het onroerend goed verontreinigd was met afvalstoffen op het ogenblik 

dat hij eigenaar is geworden, zou het onredelijk zijn hem ertoe te verplichten ondanks zijn 

goede trouw de kosten van de ambtshalve verwijdering voor eigen rekening te nemen.  

 

 B.11.  In zoverre de decreetgever de kostprijs van een ambtshalve verwijdering van 

afvalstoffen door de OVAM ten laste legt van de eigenaar van een onroerend goed dat is 

verontreinigd door afvalstoffen, niettegenstaande die eigenaar niet wist en niet behoorde te 

weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen op het ogenblik dat hij 

eigenaar is geworden, schenden de artikelen 12 en 37 van het Afvalstoffendecreet de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 
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 B.12.  Indien de eigenaar van een onroerend goed die wordt aangesproken door de 

OVAM om afvalstoffen op legale wijze te verwijderen en die bij ontstentenis daarvan wordt 

aangesproken om de kosten van een ambtshalve verwijdering te dragen, wist of behoorde te 

weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen op het ogenblik dat hij 

eigenaar is geworden, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat hij bij de overname van 

dat goed het risico heeft genomen om als eerste aansprakelijk te worden gesteld voor de 

kosten die de OVAM heeft moeten maken om de afvalstoffen ambtshalve te verwijderen die 

werden achtergelaten of verwijderd met overtreding van artikel 12 van het 

Afvalstoffendecreet, wanneer hierdoor een risico bestaat van hinder of schade voor de mens 

of het leefmilieu. 

 

 In die interpretatie schenden de artikelen 12 en 37 van het Afvalstoffendecreet de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, ermee rekening houdend dat noch die bepalingen, 

noch een andere bepaling eraan in de weg staan dat de eigenaar die wordt aangesproken voor 

de kosten van de ambtshalve sanering van een met afvalstoffen vervuild terrein, in 

voorkomend geval een regresvordering instelt tegen diegene die volgens hem aansprakelijk is 

voor het achterlaten van afvalstoffen in strijd met het Afvalstoffendecreet of de 

uitvoeringsbesluiten daarvan. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.13.  Het staat aan de verwijzende rechter te beoordelen of te dezen de goede trouw van 

de eigenaar ten tijde van de overname van het betrokken onroerend goed kan worden 

aangenomen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 1.  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 2.  -  De artikelen 12 en 37 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 

betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, vervangen bij het decreet van 

20 april 1994 en vóór de wijziging bij artikel 21 van het decreet van 22 april 2005, schenden 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat zij de kostprijs van een 

ambtshalve verwijdering van afvalstoffen door de OVAM  ten laste leggen van de eigenaar 

van een onroerend goed dat is verontreinigd door afvalstoffen, niettegenstaande die eigenaar 

niet wist en niet behoorde te weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen 

op het ogenblik dat hij eigenaar is geworden. 

 

 -  Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in de 

interpretatie dat de eigenaar van een onroerend goed dat is verontreinigd door afvalstoffen, 

die wist of behoorde te weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen op 

het ogenblik dat hij eigenaar is geworden, als eerste aansprakelijk wordt gesteld voor de 

kosten die de OVAM heeft moeten maken om de afvalstoffen ambtshalve te verwijderen die 

werden achtergelaten of verwijderd met overtreding van artikel 12 van het 

Afvalstoffendecreet, wanneer die afvalstoffen een risico hebben doen ontstaan van hinder of 

schade voor de mens of het leefmilieu. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5565 

 
 

Arrest nr. 16/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 14 januari 2013 in zake I.S. tegen H.D. en Mr. Vicky De Mey, in haar 
hoedanigheid van voogd ad hoc over H.D. en R.D., en tegen E. V.R., waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 28 januari 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 318 § 2 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de 
Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, in zoverre die bepaling het [I.S.] onmogelijk maakt om op te 
komen tegen de juridische afstamming van zijn biologische kinderen [H.D. en R.D.] ten 
aanzien van [E. V.R.] en dit zonder dat enig concreet en daadwerkelijk belang een dergelijke 
inmenging kan verantwoorden nu het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot niet zou 
overeenstemmen met de socio-affectieve werkelijkheid ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  I.S.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Haegeman, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. N. Verbeke, advocaat bij 
de balie te Antwerpen, voor I.S.; 
 
 .  Mr. E. Gits loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 I.S. heeft een relatie gehad met H.D.; uit die relatie werden twee kinderen geboren : H.D. (jr.) (op 11 maart 
2003) en R.D. (op 5 oktober 2005). Op het moment van de geboorten was H.D. evenwel gehuwd met E. V.R., 
zodat deze, overeenkomstig artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek, de wettige vader is van de kinderen. 
Oorspronkelijk droegen de kinderen de familienaam van E. V.R., maar, ingevolge een koninklijk besluit van 
12 december 2007, werd de familienaam V.R. vervangen door de familienaam van de moeder, te weten D. 
 
 I.S. dagvaardt op 18 oktober 2012 H.D., Vicky De Mey (voogdes ad hoc over de minderjarige kinderen) en 
E. V.R. om voor recht te horen zeggen dat H.D. (jr.) en R.D. niet de kinderen zijn van E. V.R. omdat vaststaat 
dat I.S. hun biologische vader is. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelt vast dat de vordering van I.S. laattijdig is, aangezien uit 
de stukken zou blijken dat I.S. reeds vanaf de geboorte van de kinderen op de hoogte was van het feit dat hij de 
biologische vader is. Bijgevolg zou zijn vordering onontvankelijk zijn. 
 
 Met verwijzing naar het arrest nr. 96/2011 beslist de verwijzende rechter de hierboven vermelde 
prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In hoofdorde meent de Ministerraad dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien 
artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek reeds werd getoetst aan artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in het arrest nr. 96/2011. De Ministerraad wijst op de 
gelijkenis tussen de feiten van de zaak die tot dat arrest heeft geleid en de feiten die aan de verwijzende rechter 
zijn voorgelegd; in beide gevallen betreft het een situatie waarin het vermoeden van vaderschap niet 
overeenstemt met de biologische werkelijkheid. 
 
 A.1.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag onontvankelijk zou zijn, 
omdat noch uit de prejudiciële vraag, noch uit de overwegingen van het vonnis kan worden afgeleid welke 
categorieën van personen met elkaar dienen te worden vergeleken. 
 
 A.1.3.  Voor zover het Hof van oordeel zou zijn dat er te vergelijken categorieën van personen kunnen 
worden aangewezen, meent de Ministerraad dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
 
 De Ministerraad herinnert aan de doelstellingen van de vervaltermijn, die in het verleden reeds als legitiem 
werden bevonden door het Hof. Bovendien is de vervaltermijn noodzakelijk om de wettige doelstellingen te 
bereiken. In het arrest nr. 96/2011 wordt de nadruk gelegd op het billijke evenwicht tussen de verschillende 
rechten en belangen van de betrokken partijen; dat evenwicht zou, volgens de Ministerraad, alleen dan in het 
gedrang kunnen komen wanneer de beweerde biologische vader in geen geval een betwistingsrecht zou hebben. 
Omdat de beweerde biologische vader wel degelijk een betwistingsrecht heeft, en de tijdsbeperking gesteld op de 
uitoefening van dat recht legitiem en noodzakelijk is, is het betrokken evenwicht gewaarborgd. 
 
 A.2.  De eisende partij voor verwijzende rechter wijst op het belang van een erkenning van de kinderen 
door hun biologische vader. 
 
 Zij merkt tevens op dat haar recht op de eerbiediging van haar privéleven is geschonden, aangezien de korte 
vervaltermijn van één jaar slechts een theoretische mogelijkheid inhoudt om de vaderlijke afstamming te 
betwisten, en geen effectieve mogelijkheid. 
 
 Bovendien meent de eisende partij voor de verwijzende rechter dat er, in geval van een vordering tot 
erkenning, steeds een concrete afweging dient te gebeuren tussen de verschillende betrokken belangen. 
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 A.3.  In zijn memorie van antwoord wijst de Ministerraad op recente rechtspraak van het Hof en van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waaruit kan worden afgeleid dat het voorzien in termijnen an sich 
in het afstammingsrecht niet strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, mits 
is voldaan aan bepaalde voorwaarden : de ingestelde vervaltermijn moet een legitiem doel nastreven en een 
billijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende partijen tot stand brengen. Dit laatste betekent een 
effectieve mogelijkheid om de bestaande afstammingsband te betwisten. Bovendien moet, volgens het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, in het interne recht worden voorzien in een alternatieve wijze om het 
evenwicht tussen de diverse belangen te bewaren in de gevallen waarin een vordering van een persoon 
onontvankelijk is wegens een overschrijding van de opgelegde termijn. De Ministerraad is van oordeel dat ook 
aan die voorwaarde is voldaan, aangezien het betwistingsrecht niet alleen toekomt aan de biologische vader, 
maar tevens aan het kind. In die context kan worden verwezen naar het arrest nr. 46/2013, waarin het Hof die 
alternatieven in het Belgische afstammingsrecht als afdoende beschouwde. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 318, § 2, van het Burgerlijk 

Wetboek. Artikel 318, §§ 1 en 2, bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 
vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
 
 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 
De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 
het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 
opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 
van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 
het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 
 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 […] ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van mens, doordat de door de 

biologische vader ingestelde vordering tot betwisting van het vaderschap niet ontvankelijk is 

wanneer de vordering niet is ingesteld binnen de termijn van één jaar na de ontdekking van 
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het feit dat hij de biologische vader van het kind is « nu het vermoeden van vaderschap van de 

echtgenoot niet zou overeenstemmen met de socio-affectieve werkelijkheid ». 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering ingesteld door de man die het 

vaderschap van een kind opeist en aldus het vermoeden van vaderschap betwist. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese zoals vermeld in artikel 318, § 2, eerste 

lid, tweede zinsnede van de tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Het bepalen van het ogenblik waarop een persoon ontdekt dat hij de vader van het kind is, 

valt onder de bevoegdheid van de feitenrechter, die in dat opzicht over een uitgebreide 

beoordelingsbevoegdheid beschikt. 

 

 B.3.  De wet van 31 maart 1987 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft, verscheidene 

wetsbepalingen betreffende de afstamming gewijzigd. 

 

 Volgens de memorie van toelichting bestond de bedoeling van die wet onder meer erin 

« de waarheid zoveel mogelijk te benaderen », dat wil zeggen de biologische afstamming 

(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 3). In verband met de vaststelling van de 

afstamming van vaderszijde is erop gewezen dat « de wil om de regeling van de vaststelling 

van de afstamming zo dicht mogelijk de waarheid te doen benaderen […] het openstellen van 

de mogelijkheden tot betwisting tot gevolg [behoorde] te hebben » (ibid., p. 12). Uit dezelfde 

parlementaire voorbereiding blijkt echter dat de wetgever tevens de « rust der families » in 

overweging heeft willen nemen en heeft willen beschermen door, indien hiertoe nodig, het 

zoeken naar de biologische waarheid te temperen (ibid., p. 15). Hij heeft ervoor geopteerd niet 

af te stappen van het adagium « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11). 

 

 Evenwel kon het vermoeden van vaderschap toen enkel worden betwist door de 

echtgenoot, door de moeder en door het kind, overeenkomstig het toenmalige artikel 332 van 

het Burgerlijk Wetboek. 
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 B.4.1.  Het afstammingsrecht is vervolgens diepgaand hervormd door de aanneming van 

de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de teksten die ter 

zake door het Hof werden afgekeurd, heeft willen hervormen en rekening heeft willen houden 

met de sociologische evolutie door de afstammingen binnen en buiten het huwelijk dichter bij 

elkaar te brengen : 

 

 « De wet van 1987 heeft nagenoeg alle verschillen uitgevlakt wat de uitwerking betreft, 
maar ze heeft een mechanisme van vermoeden van vaderschap in stand gehouden dat 
stuitende gevolgen heeft voor de vaststelling van de afstamming. […]  
 
 Dit wetsvoorstel beoogt dus tevens het vermoeden van vaderschap te behouden en er 
gevolgen aan te geven die nagenoeg dezelfde zijn als die van een erkenning » (Parl. St., 
Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 6). 
 

 « Tot slot moet een rechtszaak worden ingeleid binnen een termijn van een jaar (vanaf het 
ontdekken van de geboorte of vanaf het jaar waarin dat feit ontdekt wordt door de echtgenoot 
of door degene die het kind erkent indien hij niet de vader van het kind is) » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-0597/037, p. 5). 
 

 B.4.2.  Ingevolge die wetswijziging kan het vermoeden van vaderschap thans worden 

betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en de 

persoon die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 De achterliggende idee van de wetgever was de bekommernis om de toestand van de 

biologische vader van het kind van een gehuwde vrouw, die geen enkel recht had het 

vaderschap dat ten aanzien van de echtgenoot van die vrouw vaststond, te betwisten. 

Daardoor was de biologische vader volledig afhankelijk van de houding die de moeder 

dienaangaande innam. De parlementaire voorbereiding geeft dienaangaande aan : 

 

 « Het is de bedoeling komaf te maken met een toestand die door de indieners van het 
wetsvoorstel als schokkend wordt ervaren, te weten het feit dat de biologische vader van het 
kind van een gehuwde vrouw het vaderschap van de echtgenoot niet mag betwisten. 
Krachtens de vigerende teksten beschikt de biologische vader over geen enkele mogelijkheid 
tot verzet en is hij aangewezen op wat de moeder terzake doet » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 
DOC 51-0597/024, p. 59). 
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 B.4.3.1.  Een eerste wetsvoorstel stelde voor het vaderschap, dat vaststaat op basis van de 

vaderschapsregel, te laten betwisten « door iedere belanghebbende », naar het voorbeeld van 

de betwisting van de (vaderlijke) erkenning (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, 

p. 14, en Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/024, p. 59). Daarmee werd in de eerste 

plaats de biologische vader van het uit een gehuwde vrouw geboren kind beoogd (Parl. St., 

Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 10). 

 

 Dat voorstel om aan « iedere belanghebbende » de mogelijkheid te bieden om een op een 

huwelijk gebaseerd vaderschap te betwisten, werd evenwel onredelijk bevonden, omdat er 

werd gevreesd de rust van het huwelijkse gezin te zeer te verstoren (Parl. St., Kamer, 2004-

2005, DOC 51-0597/024, p. 61). 

 

 B.4.3.2.  Uiteindelijk werd besloten het betwistingsrecht uit te breiden tot « de persoon 

die het vaderschap van het kind opeist », terwijl het bezit van staat als grond van 

onontvankelijkheid van die vorderingen werd ingevoerd (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-0597/026, amendement nr. 112, en Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/029, 

subamendement nr. 134). 

 

 Het bereikte compromis beoogde, enerzijds, de houders van het vorderingsrecht te 

beperken tot de daadwerkelijke belanghebbenden, te weten de echtgenoot, de moeder, het 

kind en de man die het vaderschap opeist, en, anderzijds, de gezinscel waarin het kind 

opgroeit zoveel mogelijk te beschermen door het bezit van staat van het kind als belemmering 

voor dat vorderingsrecht voorop te stellen en door in strikte termijnen voor het 

vorderingsrecht te voorzien (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6; Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 31). 

 

 B.4.4.1.  Wat de termijnregeling voor de man die het vaderschap van het kind opeist 

betreft, werd voorgesteld het nieuw ingevoerde vorderingsrecht te laten uitoefenen « binnen 

een jaar na de ontdekking van de geboorte » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-0597/026; Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/029; Parl. St., Kamer, 2004-

2005, DOC 51-0597/033, p. 8). 
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 Voormeld wetsvoorstel werd bekritiseerd omdat daardoor in alle gevallen van vaderlijke 

afstamming binnen het huwelijk de rechtsonzekerheid en de onrust in het gezin door de 

dreiging van een vaderschapsbetwisting nodeloos zouden worden verlengd. 

 

 B.4.4.2.  Uiteindelijk werd beslist de termijn vast te stellen op één jaar « na de 

ontdekking van het feit dat [de man die het vaderschap van het kind opeist] de vader van het 

kind is » (artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.5.  Het Hof dient artikel 318, § 2, eerste lid, tweede zinsnede van de tweede zin, van 

het Burgerlijk Wetboek te toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 
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 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet sluit, evenmin als artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, een overheidsinmenging in de uitoefening van dat recht 

niet uit, maar beide artikelen vereisen dat in die inmenging wordt voorzien door een 

voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige 

doelstelling. Die bepalingen houden voor de overheid bovendien de positieve verplichting in 

om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het 

gezinsleven verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen 

(EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31). 

 

 B.7.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.8.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53). 
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 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51). 

 

 Bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming dient de wetgever de 

bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te maken tussen 

de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een maatregel te 

nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het belang 

van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking hebben. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat, bij het afwegen van de in 

het geding zijnde belangen, de belangen van het kind dienen te primeren (EHRM, 5 november 

2002, Yousef t. Nederland, § 73; 26 juni 2003, Maire t. Portugal, §§ 71 en 77; 8 juli 2003, 

Sommerfeld t. Duitsland, §§ 64 en 66; 28 juni 2007, Wagner en J.M.W.L. t. Luxemburg, 

§ 119; 6 juli 2010, Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, § 135; 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 63). 

 

 Hoewel het belang van het kind de eerste overweging vormt, heeft het geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang 

van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het de zwakke partij is in de familiale 

relatie. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet mogelijk om niet eveneens rekening te 

houden met de belangen van de andere in het geding zijnde partijen. 

 

 B.8.2.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet 

strijdig geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de 

aard van een dergelijke termijn kan als strijdig worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, 
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Backlund t. Finland, § 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 50). 

 

 B.8.3.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om, in de 

plaats van de nationale overheden, beslissingen te nemen (EHRM, 15 januari 2013, Laakso 

t. Finland, § 41). 

 

 B.9.1.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever vervaltermijnen kon invoeren (zie EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 41; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 88; 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 

 

 B.9.2.  In die optiek is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te laten 

prevaleren op de juridische werkelijkheid. 

 

 B.10.  Het is derhalve redelijk verantwoord dat de man die het vaderschap van het kind 

opeist, slechts over een korte termijn beschikt om het vermoeden van vaderschap van de 

echtgenoot van de moeder te betwisten. 

 

 B.11.  De toetsing aan de overige in de prejudiciële vraag vermelde bepalingen leidt niet 

tot een ander antwoord. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de man die het vaderschap van het 

kind opeist de vordering tot betwisting van vaderschap moet instellen binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat hij de vader is van het kind. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5602 

 
 

Arrest nr. 17/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 
 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 februari 2013 in zake Gustaaf Van De Weyer tegen Leon Snyers en 
anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2013, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een veroordeelde die geen eigenaar meer is 
van het betrokken onroerend goed zonder voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleid kan overgaan tot uitvoering van een herstelmaatregel waartoe hij werd 
veroordeeld tegen de actuele eigenaar die niet veroordeeld werd, terwijl de uitvoering van 
dezelfde herstelmaatregel door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen slechts kan worden opgestart nadat de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid daartoe een voorafgaand positief advies heeft verleend ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Gustaaf Van De Weyer, wonende te 2275 Lille, De Blokken 6; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Roets, advocaat bij de balie te Turnhout, voor Gustaaf Van De Weyer; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven en Mr. B. Martel, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de verwijzende rechter is een geschil aanhangig tussen, enerzijds, Gustaaf Van De Weyer, eiser, en, 
anderzijds, Leon Snyers, Josepha Berckvens, de gemeente Lille en de stedenbouwkundige inspecteur, 
verweerders. 
 
 Leon Snyers en Josepha Berckvens waren eigenaar van een onroerend goed op het ogenblik dat de 
correctionele kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout bij vonnis van 9 februari 1976 een 
herstelmaatregel heeft uitgesproken, meer bepaald het bevel een houten zomerhuis en een houten bergplaats af 
te breken. Inmiddels is Gustaaf Van De Weyer eigenaar van dat onroerend goed geworden. De verjaring, in 
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voorkomend geval op 19 mei 2006, van het recht van de gemeente Lille en van de stedenbouwkundige 
inspecteur om de uitvoering van het voormelde vonnis van 9 februari 1976 te eisen, werd gestuit door de 
betekening van dat vonnis op 18 mei 2006, op instructie van de stedenbouwkundige inspectie, aan Leon Snyers 
en Josepha Berckvens. 
 
 Gustaaf Van De Weyer vordert in hoofdorde dat aan alle verweerders - de beide toenmalige eigenaars ten 
aanzien van wie de herstelmaatregel werd uitgesproken, de betrokken gemeente en de stedenbouwkundige 
inspectie - het verbod zou worden opgelegd om tot de uitvoering van het vonnis van 9 februari 1976 over te 
gaan. In ondergeschikte orde vordert hij dat de verwijzende rechter een prejudiciële vraag over de 
artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO) zou stellen.  
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat op grond van artikel 6.1.46 van de VCRO de gemeente Lille en de 
stedenbouwkundige inspectie slechts tot het ambtshalve uitvoeren van een herstelmaatregel kunnen overgaan 
wanneer de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid daartoe voorafgaandelijk een positief advies heeft 
verleend.  
 
 Gustaaf Van de Weyer meent dat de voormelde bepalingen van de VCRO de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schenden, doordat Leon Snyers en Josepha Berckvens zonder dat advies tot uitvoering van de 
herstelmaatregel kunnen overgaan, dit in tegenstelling tot de betrokken gemeente en de stedenbouwkundige 
inspectie. Hij voegt daaraan toe dat de stedenbouwkundige inspectie Leon Snyers onder druk zet om tot 
uitvoering over te gaan door een wettelijke hypotheek op zijn onroerende goederen te nemen.  
 
 De gemeente Lille en de stedenbouwkundige inspectie daarentegen zijn van oordeel dat het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie niet is geschonden, vermits Leon Snyers en Josepha Berckvens correctioneel 
werden veroordeeld om tot herstel over te gaan, zodat er geen reden zou zijn om hen alsnog op te leggen advies 
te vragen.  
 
 Volgens de verwijzende rechter volstaat die argumentatie niet om te besluiten dat er klaarblijkelijk geen 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou zijn. Immers, indien Leon Snyers en Josepha 
Berckvens thans nog eigenaar zouden zijn, zouden de gemeente Lille en de stedenbouwkundige inspectie 
slechts tot uitvoering van de herstelmaatregel kunnen overgaan na positief advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid, ook al werden Leon Snyers en Josepha Berckvens tot herstel veroordeeld. Het loutere feit 
dat zij correctioneel werden veroordeeld, zou alsdan geen afbreuk doen aan het vereiste om advies te vragen. 
Vervolgens stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 
 

- A - 
 
 Standpunt van Gustaaf Van De Weyer 
 
 A.1.  Gustaaf Van De Weyer, eisende partij in het bodemgeschil, wijst erop dat eind 2005 de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid (thans de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid) actief werd om de rechtsonderhorige 
beter te beschermen tegen het soms al te drieste optreden van de stedenbouwkundige inspectie. Sedertdien 
moest de stedenbouwkundige inspectie voor de ambtshalve uitvoering van een herstelmaatregel de 
voorafgaande toelating van de Hoge Raad verkrijgen. Die verplichting gold aanvankelijk niet voor de 
ambtshalve uitvoering door het college van burgemeester en schepenen. Bij decreet van 27 maart 2009 « tot 
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid » werd 
artikel 153, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999 (thans artikel 6.1.46, tweede lid, van de VCRO) in die 
zin aangepast dat ook het college van burgemeester en schepenen eerst na het verkrijgen van een positief advies 
van de Hoge Raad tot het opstarten van een ambtshalve uitvoering kan overgaan. 
 
 Het ziet ernaar uit dat de stedenbouwkundige inspectie zich te dezen poogt te onttrekken aan de duidelijk 
geformuleerde wil van de decreetgever om de uitvoering van herstelmaatregelen afhankelijk te stellen van de 
voorafgaande beoordeling door de Hoge Raad. In het bodemgeschil wordt de uitvoering immers niet gepland 
door de stedenbouwkundige inspectie of door het college van burgemeester en schepenen, ten aanzien van wie 
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de beginselen van behoorlijk bestuur gelden, maar door de oorspronkelijke eigenaars die tot herstel werden 
veroordeeld. In dat geval geldt de adviesplicht des te meer, nu de oorspronkelijke eigenaars, niet gebonden 
door enig beginsel van behoorlijk bestuur, tot uitvoering willen overgaan om de enkele reden dat zij een 
doorhaling van de wettelijke hypotheek op hun onroerende goederen beogen. 
 
 Verwijzend naar de parlementaire voorbereiding van het voormelde decreet van 27 maart 2009 betoogt 
Gustaaf Van De Weyer dat de in het geding zijnde bepalingen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 
schenden. Er valt immers niet in te zien waarom een voorafgaande toetsing door de Hoge Raad niet zou zijn 
vereist indien het herstel wordt uitgevoerd door de veroordeelde, vroegere eigenaar, zijnde een particulier, die 
bovendien niet gehouden is tot een beoordeling van die uitvoering op grond van het algemeen belang en van 
een goede (plaatselijke) ruimtelijke ordening.  
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.2.  De verwijzende rechter vergelijkt de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester 
en schepenen, enerzijds, met een veroordeelde die geen eigenaar meer is van het betrokken onroerend goed, 
anderzijds. Alleen de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen dienen over 
een voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid te beschikken alvorens een 
door een rechter uitgesproken herstelmaatregel ambtshalve te kunnen uitvoeren.  
 
 Dat verschil in behandeling is redelijk verantwoord. Uit het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 en de 
parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 blijkt dat de decreetgever beoogde de uniforme 
en billijke ambtshalve uitvoering van vonnissen en arresten te bevorderen door administratieve overheden die 
herstelmaatregelen ambtshalve kunnen uitvoeren, op het grondgebied waarvoor zij territoriaal bevoegd zijn, 
aan een adviesverplichting te onderwerpen, opdat hun voornemen om ambtshalve uit te voeren vooraf 
nogmaals kan worden getoetst aan het gelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel door een ander 
(advies)orgaan van het actief bestuur. Het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid is niet 
ingevoerd als een bijkomende voorwaarde voor de uitvoering van een herstelmaatregel door een beklaagde - en 
dus een partij voor de strafrechter - die door een rechter tot een herstelmaatregel werd veroordeeld. De 
veroordeelde dient de herstelmaatregel uit te voeren op grond van zijn rechterlijke veroordeling en niet, zoals 
dat het geval is met de stedenbouwkundige inspectie en met het college van burgemeester en schepenen, op 
grond van een « ambtshalve » initiatief dat moet worden genomen met inachtneming van het algemeen belang, 
de goede ruimtelijke ordening, het gelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 
 
 In dat verband is het, anders dan in de verwijzingsbeslissing wordt gesuggereerd, volstrekt irrelevant of de 
betrokkene die tot een herstelmaatregel werd veroordeeld al dan niet de huidige eigenaar is van het onroerend 
goed waarop die herstelmaatregel betrekking heeft. De veroordeelde dient nooit een voorafgaand positief 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid te verkrijgen alvorens te kunnen overgaan tot het herstel 
waartoe hij werd veroordeeld, zowel wanneer hij op het ogenblik van de uitvoering van de herstelmaatregel de 
eigenaar is als wanneer hij dat niet (meer) is. De stedenbouwkundige inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen daarentegen dienen steeds een voorafgaand positief advies van de Hoge Raad te 
verkrijgen, ongeacht de vraag of de beklaagde die tot de herstelmaatregel werd veroordeeld al dan niet nog de 
eigenaar is.  
 
 Dat de huidige eigenaar kan worden geconfronteerd met de gevolgen van een herstelmaatregel die tegen de 
toenmalige eigenaar werd uitgesproken, vloeit niet voort uit de in het geding zijnde bepalingen, maar uit de 
aard van de herstelvordering, die volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie een « zakelijk 
karakter » heeft. Dat zakelijk karakter verantwoordt dat de gevolgen van een herstelmaatregel in voorkomend 
geval ook kunnen gelden voor personen die het oorspronkelijke misdrijf niet hebben gepleegd, maar het, 
bijvoorbeeld, louter in stand hebben gehouden. Meer algemeen kan een herstelmaatregel die van zodanig 
onpersoonlijke aard is en in de praktijk erga omnes werkt, niet strijdig zijn met het gelijkheids- en niet-
discriminatiebeginsel. Wat het zakelijke karakter van de herstelmaatregel betreft, verwijst de Vlaamse Regering 
nog naar het arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011. 
 
 Ten slotte merkt de Vlaamse Regering op dat, indien de decreetgever de uitvoering van een 
herstelmaatregel, door een partij die reeds tot een herstelmaatregel werd veroordeeld, bijkomend nog 
afhankelijk had willen maken van een verplicht, voorafgaand te verkrijgen gunstig advies van de Hoge Raad, 
de decreetgever zich dan mogelijk op het terrein van de rechterlijke organisatie zou hebben begeven, waarvoor 
in beginsel de federale wetgever bevoegd is. Los van de bevoegdheidsverdeling ter zake, is het alleszins niet 
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kennelijk onredelijk dat de eigenaar die de stedenbouwkundige inbreuk daadwerkelijk heeft begaan en tot een 
herstelmaatregel werd veroordeeld, vervolgens dat vonnis of dat arrest kan uitvoeren zonder dat hij daarvoor 
eerst nog het positieve advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid dient te verkrijgen, precies gelet 
op de eerdere rechterlijke veroordeling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de bij 

besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO). 

 

 Die bepalingen maken deel uit van titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), hoofdstuk I 

(« Strafbepalingen »), afdeling 4 (« Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ») en afdeling 6 

(« Uitvoering van de rechterlijke uitspraak »), van de VCRO. 

 

 Artikel 6.1.7 van de VCRO bepaalt : 

 

 « De stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
kunnen slechts overgaan tot het inleiden van een herstelvordering voor de rechter of tot het 
ambtshalve uitvoeren van een herstelmaatregel, wanneer de Hoge Raad [voor het 
Handhavingsbeleid] daartoe voorafgaandelijk een positief advies heeft verleend ». 
 

 Artikel 6.1.46 van de VCRO bepaalt : 

 
 « Voor het geval dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de 
vorige staat wordt hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of 
dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, beveelt het 
vonnis van de rechter, vermeld in de artikelen 6.1.41 en 6.1.43, dat de stedenbouwkundige 
inspecteur, het college van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij, 
ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien. 
 
 Onverminderd artikel 6.1.10, tweede lid, kan de stedenbouwkundige inspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen eerst na het verkrijgen van het positief advies, 
vermeld in artikel 6.1.7, overgaan tot het opstarten van een ambtshalve uitvoering. Voor de 
toepassing van dit lid wordt onder het opstarten van een ambtshalve uitvoering verstaan : 
 
 1°  hetzij het aanvatten van een gunningsprocedure tot aanwijzing van een particulier die 
het vonnis of het arrest zal uitvoeren; 
 
 2°  hetzij het schriftelijk of mondeling belasten van een particulier, binnen een 
raamovereenkomst, tot uitvoering van het vonnis of het arrest; 
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 3°  hetzij het geven van de nodige instructies aan een ambtenaar of een dienst tot 
uitvoering van het vonnis of het arrest. 
 
 De overheid of de particulier die het vonnis of arrest uitvoert, is gerechtigd om de 
materialen en voorwerpen afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het 
strijdig gebruik te verkopen, te vervoeren en te verwijderen. 
 
 De overtreder die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, opgesteld door de overheid, vermeld in het tweede lid, of begroot en uitvoerbaar 
verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 
 
 De verjaring van de herstelmaatregel neemt een aanvang vanaf het verstrijken van de 
termijn die de rechtbank, overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, laatste lid, bepaalde voor de 
tenuitvoerlegging ervan ». 
 

 Artikel 6.1.7 van de VCRO is bij de coördinatie overgenomen uit artikel 148/2 van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening (hierna : DRO). 

 

 Artikel 6.1.46 van de VCRO is bij de coördinatie overgenomen uit artikel 153 van het 

DRO. 

 

 B.2.1.  Bij het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, 

werd voorzien in het optreden van de toenmalige Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij wege 

van een voorafgaand eensluidend advies, vóór de ambtshalve uitvoering door de 

stedenbouwkundige inspecteur, van een vonnis of een arrest waarbij een herstelmaatregel 

werd uitgesproken. 

 

 Bij zijn arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 en zijn arrest nr. 5/2009 van 15 januari 

2009 heeft het Hof de doelstelling van de decreetgever dienaangaande in herinnering 

gebracht.  

 

 In het laatstvermelde arrest omschrijft het Hof die doelstelling als volgt : 

 

 « B.3.  Bij decreet van 4 juni 2003 ‘ houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft ‘ heeft 
de Vlaamse decreetgever, met het oog op de coherentie van het herstelbeleid bij inbreuken op de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening, een gewestelijke adviesraad voor de 
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handhavingsmaatregelen opgericht - de Hoge Raad voor het Herstelbeleid - omdat de behoefte 
werd aangevoeld ‘ aan een autonoom en onafhankelijk orgaan, los van politieke beïnvloeding, 
dat de beslissingen van de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur evalueert en toetst aan 
het gelijkheids- en redelijkheidsbeginsel ’ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 
nr. 1566/1, p. 7). 
 
 […] 
 
 B.4.3.  In de fase na een rechterlijke veroordeling, meer bepaald wanneer de 
stedenbouwkundige inspecteur tot ambtshalve uitvoering van de door de rechter bevolen 
herstelmaatregel wenst te doen overgaan bij ontstentenis van uitvoering door de veroordeelde 
zelf, heeft het vereiste eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid onder 
meer betrekking op het tijdstip en de nadere uitvoeringsmaatregelen van die maatregel 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1566/7, pp. 8-9). 
 
 Het was de bedoeling van de wetgever om ‘ een uniforme en billijke ambtshalve 
uitvoering van arresten en vonnissen ‘ te verwezenlijken (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2002-2003, nr. 1566/7, p. 39) en de Hoge Raad voor het Herstelbeleid te laten evalueren en 
onderzoeken of het gebruik dat de stedenbouwkundige inspecteur beoogt te maken van de hem 
door de rechter gegeven machtiging, geschiedt met inachtneming van de beginselen van 
gelijkheid en redelijkheid (ibid., p. 7). 
 
 Die bevoegdheid van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid gaat niet zover dat zij de 
uitvoering als zodanig van rechterlijke beslissingen in de weg zou kunnen staan, wat in strijd 
zou zijn zowel met het fundamenteel beginsel van de Belgische rechtsorde volgens hetwelk de 
rechterlijke beslissingen alleen door de aanwending van rechtsmiddelen kunnen worden 
gewijzigd, als met de bevoegdheidverdelende regels ». 
 

 B.2.2.  Bij het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke 

plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid werd bepaald dat, naast de 

stedenbouwkundige inspecteur, ook het college van burgemeester en schepenen eerst na het 

verkrijgen van het positieve advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - de 

hervormde Hoge Raad voor het Herstelbeleid - tot het opstarten van een ambtshalve 

uitvoering kan overgaan.  

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « De Hoge Raad is belast met het uitbrengen van een verplicht advies op verzoek van 
hetzij de stedenbouwkundige inspecteur, hetzij een college van burgemeester en schepenen, 
voorafgaand aan het instellen van een herstelvordering of het ambtshalve uitvoeren van een 
herstelmaatregel door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente waarbinnen het betreffende misdrijf werd gepleegd. 
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 Deze bevoegdheid sluit aan bij de huidige bevoegdheden van de Hoge Raad, met dien 
verstande dat voor de ambtshalve uitvoering op gemeentelijk niveau vandaag géén advies 
nodig is (cfr. artikel 153, tweede lid, DRO). […] 
 
 Het is […] vanuit het oogpunt van het subsidiariteitsbeginsel niet in te zien waarom 
gemeenten niet zouden (kunnen of moeten) overgaan tot de ambtshalve uitvoering van 
herstelvonnissen. De (gemeentelijke) overheid heeft dan wel een beoordelingsmarge om al 
dan niet over te gaan tot ambtshalve uitvoering, in functie van wat in het algemeen belang en 
de plaatselijke ordening nodig lijkt, toch moet die beleidsvrijheid op een redelijke manier 
worden uitgeoefend. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat de beslissing de ambtshalve 
uitvoering uit te stellen, onrechtmatig kan zijn of worden omdat zo een uitstel niet te 
verzoenen valt met enige redelijke opvatting over wat het algemeen belang in dat concrete 
geval vereist. 
 
 In het licht van het gelijkheidsbeginsel is het dan ook evident om de ambtshalve 
uitvoering van herstelvonnissen door de gemeenten aan de toetsing door de Hoge Raad te 
onderwerpen. Zulks kan de transparantie van het herstelbeleid slechts ten goede komen » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/1, p. 256). 
 

 B.3.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling tussen, 

enerzijds, een veroordeelde die geen eigenaar meer is van het betrokken onroerend goed en, 

anderzijds, de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. 

In tegenstelling tot die laatsten, dient de veroordeelde die geen eigenaar meer is van het 

betrokken onroerend goed, niet over een voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor 

het Handhavingsbeleid te beschikken, alvorens een door een rechter uitgesproken 

herstelmaatregel uit te voeren. 

 

 B.4.1.  Met de in het geding zijnde bepalingen beoogde de decreetgever, zoals in B.2 in 

herinnering is gebracht, een uniforme en billijke ambtshalve uitvoering van rechterlijke 

beslissingen door de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en 

schepenen die ambtshalve herstelmaatregelen kunnen uitvoeren aan een voorafgaande 

adviesverplichting van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid te onderwerpen. Aldus kan 

de wil van de voormelde administratieve overheden om tot ambtshalve uitvoering van de 

herstelmaatregel over te gaan, vooraf door een onafhankelijk adviesorgaan van het actief 

bestuur afhankelijk worden gemaakt van een voorgaande toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

en het redelijkheidsbeginsel. 

 

 Het verplichte voorafgaande positieve advies van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid is evenwel niet ingevoerd als een bijkomende voorwaarde voor een 

beklaagde die door de strafrechter tot een herstelmaatregel is veroordeeld om tot uitvoering 
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ervan over te gaan. De veroordeelde dient de herstelmaatregel wegens een rechterlijke 

beslissing uit te voeren en niet, zoals in het geval van de stedenbouwkundige inspecteur of het 

college van burgemeester en schepenen, wegens een ambtshalve genomen initiatief waaraan 

de inachtneming van het algemeen belang, de goede ruimtelijke ordening, het 

gelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel ten grondslag liggen. 

 

 B.4.2.  Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat degene die tot een 

herstelmaatregel werd veroordeeld, - op het ogenblik van de uitvoering van de 

herstelmaatregel – niet de eigenaar is van het onroerend goed waarop die herstelmaatregel 

betrekking heeft. De omstandigheid dat de veroordeelde al dan niet nog eigenaar is, is te 

dezen niet relevant : degene die tot een herstelmaatregel werd veroordeeld, dient geen 

voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid te verkrijgen 

alvorens tot uitvoering van de herstelmaatregel te kunnen overgaan, ongeacht het feit of de 

betrokkene op het ogenblik van de uitvoering van de herstelmaatregel al dan niet de eigenaar 

is. De stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

daarentegen dienen wel een voorafgaand positief advies van de Hoge Raad te verkrijgen, 

ongeacht het feit of degene die tot de herstelmaatregel werd veroordeeld, al dan niet de 

huidige eigenaar is. 

 

 In voorkomend geval kan, zoals in het bodemgeschil, de huidige eigenaar worden 

geconfronteerd met de gevolgen van de herstelmaatregel die tegen een vroegere eigenaar 

werd uitgesproken. Zulks vloeit evenwel niet voort uit de in het geding zijnde bepalingen, 

maar uit de aard van de herstelvordering, die een zakelijk karakter heeft, zoals het Hof bij zijn 

arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 heeft geoordeeld. 

 

 B.4.3.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schenden de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5635 

 
 

Arrest nr. 18/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, § 6, 2°, juncto artikel 9, en 

artikel 40bis (zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van 12 december 2003) van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 

leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, gesteld door het Hof van Beroep te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. Lavrysen, 

E. Derycke, P. Nihoul en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 april 2013 in zake Bertrand Antheunis tegen de Vlaamse 
Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 8 mei 2013, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 5 van het decreet van 12 december 2003 (B.S. 23 januari 2004) 
houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, dat in voornoemd decreet van 23 januari 
1991 een artikel 40bis invoegt, dat nader geregeld werd bij besluit van 11 maart 2005 
(B.S. 27 april 2005), in samenhang gelezen met artikel 21, § 6, 2°, van het decreet van 
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in de mate dat door deze 
wetsbepalingen een eerste categorie van belastingplichtigen met mestoverschotten tijdens het 
productiejaar 2001, 2002 en/of 2003, die zich hebben ingepast in het spoor van 
mestverwerking, de mogelijkheid wordt geboden om de betaling van de superheffing SH2, 
opgelegd ingevolge artikel 21, § 6, 2°, van het decreet van 23 januari 1991, voor het 
productiejaar 2001, 2002 en/of 2003 uit te stellen en zelfs op te heffen, terwijl een tweede 
categorie van belastingplichtigen met mestoverschotten tijdens het productiejaar 2001, 2002 
en/of 2003, die zich hebben ingepast in het spoor van vrijwillige afbouw van hun veestapel, 
die mogelijkheid niet werd geboden ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 5 van het decreet van 12 december 2003 (B.S. 23 januari 2004) 
houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, dat in voornoemd decreet van 23 januari 
1991 een artikel 40bis invoegt, dat nader geregeld werd bij besluit van 11 maart 2005 
(B.S. 27 april 2005), in samenhang gelezen met artikel 21, § 6, 2°, van het decreet van 
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, afzonderlijk genomen en in 
samenhang gelezen met het algemeen beginsel van de rechtszekerheid en het algemeen 
beginsel van het verbod van terugwerkende kracht van de wet, in de mate dat door deze 
wetsbepalingen een eerste categorie van belastingplichtigen met mestoverschotten tijdens het 
productiejaar 2001, 2002 en/of 2003, die zich hebben ingepast in het spoor van 
mestverwerking, de mogelijkheid wordt geboden om de betaling van de superheffing SH2, 
opgelegd ingevolge artikel 21, § 6, 2°, van het decreet van 23 januari 1991, voor het 
productiejaar 2001, 2002 en/of 2003, uit te stellen en zelfs op te heffen, terwijl een tweede 
categorie van belastingplichtigen met mestoverschotten tijdens het productiejaar 2001, 2002 
en/of 2003, die zich niet hebben ingepast in het spoor van mestverwerking, die mogelijkheid 
niet wordt geboden, terwijl deze bepalingen nog niet bekend waren op het einde van het 
belastbaar tijdperk van het respectievelijke productiejaar 2001, 2002 en 2003 ? »; 
 
 3.  « Schendt artikel 21, § 6, 2°, juncto artikel 9 van het decreet van 23 januari 1991 
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het bedrijven die zich in een ongelijke situatie 
bevinden, met name bedrijven die in staat zijn om mest te verwerken en bedrijven die daartoe 
niet in staat zijn op een zelfde wijze behandelt, met name door het opleggen van een 
verplichting tot mestverwerking, gesanctioneerd door een superheffing ? ». 
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 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Bertrand Antheunis, wonende te 9900 Eeklo, Bus 16; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Soetaert, advocaat bij de balie te Kortrijk, voor Bertrand Antheunis; 
 
 .  Mr. K. Caluwaert loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 B. Antheunis, die tot 31 oktober 2004 een veeteeltinrichting uitbaatte, betwist de superheffing, ten bedrage 
van 12 226,85 euro, die op grond van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu 
tegen de verontreiniging door meststoffen op zijn naam werd gevestigd met betrekking tot het productiejaar 2003 
(aanslagjaar 2004). De betwisting heeft inzonderheid betrekking op de uitstel- en afstelregeling van de 
superheffing, bedoeld in artikel 40bis van het voormelde decreet, zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet 
van 12 december 2003. 
 
 Bij beslissing van 21 september 2007 heeft de Mestbank het bezwaarschrift tegen de superheffing 
ongegrond verklaard. Bij vonnis van 22 juni 2009 werd ook de vordering voor de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel ongegrond verklaard. Alvorens over het hoger beroep tegen dat vonnis uitspraak te doen, stelt het Hof 
van Beroep te Brussel de hiervoor aangehaalde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, zet B. Antheunis uiteen dat artikel 40bis van het decreet van 
23 januari 1991 een onverantwoord verschil in behandeling van producenten doet ontstaan. De producenten van 
mestoverschotten die zich in het spoor van de mestverwerking hebben ingepast, worden drie jaar later bevrijd 
van de betaling van de superheffing SH2 voor de productiejaren 2001, 2002 en/of 2003 wanneer zij voldoen aan 
de voorwaarden van het voormelde artikel 40bis, of krijgen minstens de mogelijkheid daartoe. De producenten 
van mestoverschotten die zich in het spoor van de integrale afbouw van hun veestapel hebben ingepast, worden 
niet bevrijd van dezelfde superheffing en krijgen ook niet de kans daartoe, terwijl zij de doelstellingen van het 



4 
 

decreet van 23 januari 1991 - het efficiënt aanpakken van de mestoverschotten en het uitrijden van mest op het 
land maximaal beperken - door de volledige afbouw van hun veestapel maximaal realiseren en dus in veel 
grotere mate dan de eerste categorie van producenten bijdragen tot de voormelde doelstellingen. Daaruit zou 
blijken dat het aangewende criterium van onderscheid niet relevant is, gelet op de aard en het doel van het 
decreet in het algemeen en van de superheffing SH2 in het bijzonder, en dat er geen redelijk verband van 
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Investeringen in de afbouw van de 
veestapel zouden evenzeer als investeringen in mestverwerking financiële inspanningen vergen, terwijl de 
afbouw van de veestapel evenzeer tegemoetkomt aan de doelstelling om het mestoverschot te verminderen. 
 
 A.2.  De Vlaamse Regering wijst erop dat de decreetgever over een discretionaire bevoegdheid beschikt en 
dat die inzake belastingen noodzakelijk met forfaitaire maatstaven moet werken. De in het geding zijnde 
uitstel- en afstelregeling zou worden verantwoord door de bezorgdheid van de decreetgever om de financiële 
drempel bij het investeren in mestverwerking te verlagen. Mestverwerkingsplichtige bedrijven zien zich immers 
geconfronteerd met de kosten van de superheffingen en daarbovenop de kosten van de investering van de 
mestverwerking. Weliswaar dragen zowel de mestverwerking als de afbouw van de veestapel bij tot het 
verminderen van het mestoverschot, maar toch bestaan er volgens de Vlaamse Regering tussen beide stelsels 
objectieve verschillen die een verschil in behandeling verantwoorden. Mestverwerking zou meer bepaald een 
grotere financiële investering vergen, zodat de decreetgever de in het geding zijnde maatregel mag beperken tot 
de categorie van personen waarvoor hij de maatregel het meest noodzakelijk acht. Bovendien was de 
decreetgever tot de vaststelling gekomen dat de pijler van de mestverwerking achterop hinkte ten opzichte van 
de andere pijlers van het driesporenbeleid om de mestoverschotten weg te werken (reductie van de 
mestoverschotten en efficiëntere bemestingstechnieken). Een ruimere overgangsmaatregel dan die welke werd 
aangenomen, zou grotendeels afbreuk hebben gedaan aan het substantieel karakter van de superheffing, die door 
de decreetgever werd geconcipieerd als een financieel ontradende impuls om de naleving van de bepalingen 
inzake de mestverwerkingsplicht af te dwingen. 
 
 A.3.  B. Antheunis preciseert in zijn memorie van antwoord de kosten van een volledige afbouw van de 
veestapel. De producent verliest door die keuze zijn milieuvergunning tot het houden van dieren en zijn 
nutriëntenhalte. Beide zijn gekoppeld aan de persoon van de veehouder en zijn exploitatieadres. Door dat verlies 
wordt een veeteeltinrichting waardeloos en kan zij niet worden verkocht. Bovendien kan aan de stalgebouwen, 
zeker in een agrarisch gebied, geen andere bestemming worden gegeven. Om de zeer hoge leegstandsheffing te 
vermijden, moeten die gebouwen dus worden afgebroken, na sanering van de mestkelders. De kosten daarvan 
zouden voor een gemiddeld varkensbedrijf meer dan 100 000 euro bedragen. Het gebrek aan enig onderzoek 
naar de investeringskosten waarmee de onderscheiden veeteeltbedrijven te kampen hebben wanneer zij zich 
inpassen in een verschillend spoor om de doelstellingen van het decreet van 23 januari 1991 te verwezenlijken, 
zou de in het geding zijnde ongelijke behandeling op zich al kennelijk onredelijk maken. Bovendien heeft de 
decreetgever met de uitstel- en afstelregeling ook producenten beoogd die zich louter beperken tot het sluiten 
van aanleveringscontracten met mestverwerkingsinstallaties, waarvoor geen noemenswaardige financiële 
inspanningen vereist zijn. Een decreetgever die meermaals erkent dat mestverwerking geen doel op zich is maar 
enkel een middel, is kennelijk onredelijk wanneer hij een gunstmaatregel beperkt tot een categorie van personen 
die opteren voor het ene middel en die gunstmaatregel niet verleent aan een andere categorie van personen die 
opteren voor een ander middel om hetzelfde doel te bereiken. 
 
 A.4.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, voert B. Antheunis aan dat artikel 40bis van het decreet van 
23 januari 1991, ingevoegd bij het decreet van 12 december 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
23 januari 2004, en nader geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005, de belastingtoestand 
van een producent van meststoffen regelt die reeds definitief voltrokken was (productiejaar 2003). De bepaling 
zou derhalve het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de fiscale wet schenden. De betrokken 
producent kon immers pas na het verstrijken van het productiejaar 2003 kennis krijgen van alle voorwaarden en 
regels op grond waarvan de superheffing SH2 voor dat productiejaar wordt berekend. Het feit dat de regelgeving 
inzake de berekening van die heffing, inzonderheid artikel 9, § 4, en artikel 21, § 6, van het decreet van 
23 januari 1991, reeds op 1 januari 2000 in werking is getreden, neemt niet weg dat het beginsel van niet-
retroactiviteit wordt geschonden wanneer de decreetgever op een later tijdstip en met terugwerkende kracht een 
uitstel- en afstelregeling voor de superheffing in werking stelt. Die regeling leidt immers niet louter tot het 
gehele of gedeeltelijke uitstel van de inning van de belasting, maar ook tot het afstel van de belasting waardoor 
de belasting niet langer verschuldigd is. B. Antheunis, die zijn veestapel vrijwillig heeft afgebouwd, had een 
andere beslissing kunnen nemen indien hij uiterlijk op 31 december 2003 alle aspecten van zijn belastingtoestand 
voor het productiejaar 2003 had gekend, met inbegrip van alle modaliteiten inzake de betrokken uitstel- en 
afstelregeling. Hij voert ten slotte aan dat de vereiste bijzondere omstandigheden die de retroactieve werking 
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moeten verantwoorden, niet voorhanden zijn. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de maatregel slechts 
was bedoeld om een categorie van producenten te bevoordelen door een cumulatie van kosten voor hen te 
verzachten en de mestverwerking te stimuleren. 
 
 A.5.  De Vlaamse Regering betwist allereerst de pertinentie van de tweede prejudiciële vraag aangezien het 
in het geding zijnde artikel 40bis geen heffing met terugwerkende kracht oplegt, maar in de mogelijkheid tot 
opschorting en vrijstelling van de superheffing SH2 voorziet. De eventuele ongrondwettigheid van het 
terugwerkend karakter van die mogelijkheid heeft immers niet tot gevolg dat B. Antheunis van de betaling van 
de superheffing wordt ontheven, doch dat geen enkele heffingsplichtige nog aanspraak zou kunnen maken op de 
toepassing van de kwijtschelding van de superheffing. Bovendien zou de prejudiciële vraag in elk geval niet 
pertinent zijn in zoverre zij betrekking heeft op de productiejaren 2001 en 2002 aangezien de betwisting in het 
bodemgeschil enkel betrekking heeft op het productiejaar 2003. 
 
 In ondergeschikte orde meent de Vlaamse Regering dat niet op onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan 
aan de rechten van de betrokken belastingplichtigen aangezien de in het geding zijnde maatregel ertoe strekt de 
betrokken heffing kwijt te schelden, hetgeen niet in het nadeel is van de rechtzoekende. Voorts zou de 
terugwerkende kracht van de uitstel- en afstelregeling kunnen worden verantwoord door de bekommernis van de 
decreetgever dat degenen die, voorafgaand aan het decreet van 12 december 2003, reeds in mestverwerking 
hebben geïnvesteerd, niet van die regeling zouden worden uitgesloten. In wezen zou het kunnen worden 
vergeleken met het vereiste van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet. De regeling doet ten slotte 
geen rechtsonzekerheid ontstaan, aldus de Vlaamse Regering. Zij heeft weliswaar terugwerkende kracht, maar 
zij bevat geen nieuwe verplichtingen ten aanzien van de belastingplichtigen. 
 
 A.6.  Volgens B. Antheunis staat het in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het antwoord 
op de prejudiciële vragen dienend is om het bodemgeschil te beslechten. Hij voert voor het overige aan dat de 
uitstel- en afstelregeling niet los kan worden gezien van het vaststellen van de belastingschuld en het opleggen 
van de superheffing, zodat de ongrondwettigheid van de uitstel- en afstelregeling tot gevolg zou kunnen hebben 
dat hij van de superheffing wordt ontheven. Hij meent ten slotte dat de door de Vlaamse Regering aangevoerde 
verantwoording niet volstaat om de terugwerkende kracht te verantwoorden en verwijst in dat verband ook naar 
hetgeen hij ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag heeft uiteengezet. 
 
 A.7.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, is B. Antheunis van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel wordt 
geschonden doordat de producenten die in staat zijn om mest te verwerken, meer bepaald de kippenproducenten, 
en de producenten die daar niet toe in staat zijn, meer bepaald de varkensproducenten, op dezelfde wijze aan de 
verplichting tot mestverwerking en de daaraan verbonden superheffing worden onderworpen. Anders dan voor 
de varkensproducenten zouden er voor de kippenproducenten economisch en technisch haalbare 
mestverwerkingstechnieken bestaan. Gelet op de onmogelijkheid voor de varkensproducenten om aan de 
verwerkingsplicht te voldoen, heeft de decreetgever de grondslag van de superheffing ten aanzien van die 
producenten op onredelijke wijze vastgesteld door de heffing niet substantieel te verminderen voor de 
varkensproducenten. 
 
 A.8.  De Vlaamse Regering voert allereerst aan dat B. Antheunis de draagwijdte van de derde prejudiciële 
vraag beoogt te wijzigen, aangezien hij de daarin vermelde categorieën beperkt tot de producenten van 
kippenmest, enerzijds, en de producenten van varkensmest, anderzijds. Het komt de partijen evenwel niet toe de 
draagwijdte van de prejudiciële vraag te wijzigen of te laten wijzigen. 
 
 Vervolgens is de Vlaamse Regering van oordeel dat de derde prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, 
omdat de vermeende gelijke behandeling van ongelijke categorieën niet blijkt te bestaan. De door de 
verwijzende rechter omschreven categorieën vormen in het licht van de in het geding zijnde bepalingen in wezen 
een louter hypothetische toepassing van één en dezelfde categorie van personen, meer bepaald de exploitanten 
van mestverwerkingsplichtige bedrijven, zoals bedoeld in artikel 9 van het decreet van 23 januari 1991. 
 
 Het komt de decreetgever toe, zo betoogt de Vlaamse Regering ten slotte, te oordelen in hoeverre het 
noodzakelijk is om maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van het leefmilieu. De algemene 
verwerkingsplicht voor veeteeltbedrijven, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot het opleggen van een 
superheffing, is redelijk verantwoord en komt tegemoet aan de vereisten van het principe « de vervuiler betaalt ». 
Bijgevolg is de onderwerping van alle veeteeltbedrijven, ongeacht of zij in staat zijn om mest te verwerken, aan 
de in het geding zijnde bepalingen in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel. 
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- B - 

 

 B.1.  Het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming 

van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd grotendeels opgeheven 

door het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Om op de prejudiciële vragen te 

antwoorden, dient het Hof evenwel het eerstgenoemde decreet in aanmerking te nemen, zoals 

het van toepassing was voor het aanslagjaar 2004. 

 

 B.2.1.  Het decreet van 23 januari 1991 strekt ertoe het leefmilieu te beschermen tegen de 

verontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen (artikel 2). Het 

opleggen van heffingen is één van de maatregelen om die doelstelling te bereiken 

(hoofdstuk VII). Het decreet voorziet in een basisheffing, een afzetheffing en een 

superheffing. 

 

 B.2.2.  De basisheffing geldt, wat het aanslagjaar 2004 betreft, voor elke producent op 

wiens bedrijf de dierlijke mestproductie het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan 

300 kg difosforpentoxide (artikel 21, § 1), voor elke producent of gebruiker die chemische 

meststoffen toevoegt aan de grond (artikel 21, § 3), voor elke producent of gebruiker die 

andere meststoffen dan dierlijke mest of chemische meststoffen toevoegt aan de grond 

(artikel 21, § 2) en voor elke invoerder van mestoverschotten (artikel 21, § 5). 

 

 De afzetheffing is van toepassing op elke producent die het voorafgaande kalenderjaar 

dierlijke mest heeft verhandeld met tussenkomst van de Mestbank (artikel 21, § 4). 

 

 De superheffing wordt geheven ten laste van elke producent die meer dierlijke mest heeft 

geproduceerd dan de nutriëntenhalte (artikel 21, § 6, 1°) of die niet heeft voldaan aan de 

mestverwerkingsplicht of exportplicht (artikel 21, § 6, 2°). 

 

 B.2.3.  Het begrip nutriëntenhalte werd ingevoerd om de toename van de productie van 

dierlijke mest op bedrijfsniveau tegen te gaan. Het betreft de maximumhoeveelheid dierlijke 
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mest, uitgedrukt in kilogram stikstof en difosforpentoxide, die een landbouw- of 

veeteeltinrichting mag voortbrengen (artikel 33ter, § 1, 1°, a). 

 

 De nutriëntenhalte wordt individueel toegekend aan elke landbouw- of veeteeltinrichting, 

of deel ervan, die voldoet aan de definitie van « bestaande veeteeltinrichting » (in de zin van 

artikel 2, 7°) en waarvan minstens sinds het aanslagjaar 1995 tijdig en regelmatig jaarlijks 

aangifte werd gedaan bij de Mestbank. Zij wordt bepaald op basis van de mestproductie in de 

jaren 1995, 1996 of 1997, waarbij het jaar met de hoogste productie in aanmerking wordt 

genomen (artikel 33bis, § 1). 

 

 B.3.1.  Artikel 9, § 3, van het decreet van 23 januari 1991, zoals van toepassing voor het 

aanslagjaar 2004, bepaalde : 

 

 « De Vlaamse regering kan aan producenten van dierlijke mest de verplichting opleggen 
hun dierlijke mest geheel of gedeeltelijk te verwerken en/of te exporteren, inzoverre het 
bedrijfsmatige mestoverschot of de bedrijfsmatige mestproductie groter is dan een 
grenswaarde die door de Vlaamse regering wordt bepaald op basis van het mestoverschot op 
niveau van het Vlaamse Gewest. De Vlaamse regering kan hiertoe nadere regels vaststellen ». 
 

 B.3.2.  Artikel 21, § 6, 2°, van hetzelfde decreet bepaalde : 

 

 « Er is een superheffing SH1 en SH2, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend 
aan de Mestbank, lastens elke producent : 
 
 […] 
 
 2°  die niet heeft voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of exportplicht, bedoeld in 
artikel 9; het bedrag van deze superheffing SH2 wordt door middel van de volgende formule 
berekend : 
 
 SH2 = ((VPn - GVn) x Xvn) + ((VPp - GVp) x Xvp) 
 
 waarin : 
 
 -  VPn = de verwerkingsplicht van dierlijke mest uitgedrukt in kg N, zoals gedefinieerd in 
artikel 9; 
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 -  VPp = de verwerkingsplicht van dierlijke mest, uitgedrukt in kg P2O5, zoals bepaald in 
artikel 9; 
 
 -  GVn = de conform de aangifte gerealiseerde verwerkingsplicht van dierlijke mest, 
uitgedrukt in kg N; 
 
 -  GVp = de conform de aangifte gerealiseerde verwerkingsplicht van dierlijke mest, 
uitgedrukt in kg P2O5; 
 
 -  Xvn = de superheffingsvoet voor de niet gerealiseerde mestverwerkingsplicht van 
dierlijke mest, uitgedrukt in N; 
 
 -  Xvp = de superheffingsvoet voor de niet gerealiseerde mestverwerkingsplicht van 
dierlijke mest, uitgedrukt in P2O5. 
 
 De heffingsvoeten, bedoeld in het eerste lid, worden als volgt vastgesteld : 
 
 -  Xspn = 0,99 EUR/kg N; 
 
 -  Xspp = 0,99 EUR/kg P2O5; 
 
 -  Xvn = 
 
 .  0,24 EUR/kg N voor het productiejaar 2000; 
 
 .  0,49 EUR/kg N voor de productiejaren 2001 en 2002; 
 
 .  0,99 EUR/kg N vanaf het productiejaar 2003; 
 
 -  Xvp = 
 
 .  0,24 EUR/kg P2O5 voor het productiejaar 2000; 
 
 .  0,49 EUR/kg P2O5 voor de productiejaren 2001 en 2002; 
 
 .  0,99 EUR/kg P2O5 vanaf het productiejaar 2003 ». 
 

 B.3.3.  Artikel 40bis van hetzelfde decreet, zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet 

van 12 december 2003, bepaalde : 

 

 « Voor een overgangsperiode tot en met 31 december 2006 wordt vanaf het productiejaar 
2001 uitstel van de superheffing mestverwerking SH2, bedoeld in artikel 21, § 6, 2°, verleend 
aan elke producent die de milieuvergunning en de bouwvergunning of stedenbouwkundige 
vergunning voor een mestverwerkingsinstallatie en/of een mestbewerkingsinstallatie heeft 
bekomen evenals aan elke producent die met een vergunde mestverwerkingsinstallatie 
aanleveringscontracten heeft afgesloten. De som van de gecontracteerde mestvolumes op 
jaarbasis voor de bedoelde installatie kan nooit hoger zijn dan de vergunde capaciteit op 
jaarbasis. Het uitstel van de superheffing geldt vanaf het kalenderjaar van de goedkeuring van 
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de milieuvergunning en de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning tot het 
effectief verwerken van nutriënten in de operationele mestverwerkingsinstallatie. Het uitstel 
kan maximaal twee jaren duren voor vergunningen afgeleverd na 31 december 2002. Voor 
vergunningen afgeleverd voor 31 december 2002 geldt het uitstel maximaal tot 31 december 
2004. De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen. Wanneer ten laatste twee jaren na 
het verlenen van de milieuvergunning en de bouwvergunning of stedenbouwkundige 
vergunning de mestverwerkingsinstallatie operationeel is en de gerealiseerde mestverwerking 
in dat productiejaar hoger is dan de geldende mestverwerking, dan wordt de uitgestelde 
superheffing opgeheven en niet geïnd. De Vlaamse regering kan hieromtrent nadere regels 
vaststellen ». 
 

 Die bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 (artikel 6 van het decreet 

van 12 december 2003). Zij voorziet in de mogelijkheid, met terugwerkende kracht tot het 

productiejaar 2001, dat de superheffing SH2 voor een periode van twee jaar wordt uitgesteld 

en zelfs wordt kwijtgescholden wanneer wordt aangetoond dat, ten laatste twee jaar na het 

verlenen van de milieuvergunning en de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, 

de mestverwerkingsinstallatie operationeel is en de gerealiseerde mestverwerking in dat 

productiejaar hoger is dan de geldende mestverwerking. 

 

 B.4.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 40bis van het 

decreet van 23 januari 1991 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt in zoverre 

het slechts voor een bepaalde categorie van producenten in een uitstel- en afstelregeling voor 

de superheffing SH2 voorziet (eerste prejudiciële vraag), of dezelfde bepaling de artikelen 10, 

11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van de rechtszekerheid 

en de niet-retroactiviteit van de wet, schendt in zoverre zij de voormelde uitstel- en 

afstelregeling met terugwerkende kracht uitwerking verleent (tweede prejudiciële vraag) en of 

artikel 21, § 6, 2°, juncto artikel 9 van het decreet van 23 januari 1991 de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet schendt doordat het producenten die zich in verschillende situaties 

bevinden, naargelang zij wel of niet in staat zijn om mest te verwerken, op dezelfde wijze aan 

de superheffing onderwerpt (derde prejudiciële vraag). 

 

 B.5.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 
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 B.6.  Het komt de decreetgever toe de vrijstellingen te bepalen van de superheffing 

waarin hij voorziet. Hij beschikt ter zake over een ruime beoordelingsmarge. 

 

 Wanneer de decreetgever vrijstellingen of soortgelijke maatregelen vaststelt zoals die 

waarin het in het geding zijnde artikel 40bis voorziet, moet hij gebruik kunnen maken van 

categorieën die, noodzakelijkerwijs, de verscheidenheid van toestanden slechts met een 

zekere graad van benadering opvangen. Het beroep op dat procedé is niet onredelijk op zich; 

niettemin moet worden onderzocht of hetzelfde geldt voor de wijze waarop het werd 

aangewend. 

 

 B.7.  Artikel 40bis wordt in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Dit artikel beoogt het stimuleren van de mestverwerking door een aanzienlijke stimulus 
te voorzien onder de vorm van de verlaging van de superheffing SH2 op niet verwerkte 
nutriëntenhoeveelheden en dit voor productiejaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
een mestverwerkingsinstallatie. Momenteel zien bepaalde bedrijven zich immers 
geconfronteerd met een dubbele kost : de superheffingen en de investeringskosten in een 
verwerkingsinstallatie. Om deze cumulatie te verzachten wordt een dubbel systeem 
voorgesteld. 
 
 In een eerste stap wordt de mogelijkheid tot het uitstel van de betaling van de 
superheffing voorzien onder de voorwaarde van een duidelijke wil tot investeren. Dit uitstel 
start vanaf het moment dat het mestverwerkingsplichtig bedrijf over een goedgekeurde 
bouwvergunning en milieuvergunning beschikt. Het bedrijf krijgt vervolgens twee jaar de tijd 
om de installatie te bouwen en de mestverwerking te operationaliseren. 
 
 Dit uitstel van de superheffing betekent geen automatische opheffing. Er wordt in een 
tweede stap de mogelijkheid van een opheffing van de superheffing SH2 voorzien en dit 
onder bepaalde voorwaarden, met name dat er méér nutriëntenhoeveelheden verwerkt worden 
dan de geldende mestverwerkingsplicht » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 
nr. 1695/3, p. 6). 
 

 In het vervolg van de parlementaire voorbereiding werd de mogelijkheid tot uitstel en 

afstel van de superheffing ook verleend « aan elke producent die met een vergunde 

mestverwerkingsinstallatie aanleveringscontracten heeft afgesloten ». Die toevoeging 

« stimuleert de mestverwerking en zorgt dat de producenten en verwerkers die reeds 

inspanningen hebben geleverd hiervoor ook worden gehonoreerd » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2002-2003, nr. 1695/4, p. 9). 
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 B.8.  De « dubbele kost » die de superheffing naar luid van de parlementaire 

voorbereiding doet ontstaan, kan als dusdanig het in de eerste prejudiciële vraag vermelde 

verschil in behandeling niet verantwoorden. Zoals de appellant voor de verwijzende rechter in 

zijn memorie van antwoord aantoont, wordt de producent van mestoverschotten die zich in 

het spoor van vrijwillige afbouw van de veestapel heeft ingepast, met een soortgelijke 

« dubbele kost » geconfronteerd als de producent van mestoverschotten die voor het spoor 

van de mestverwerking heeft gekozen. 

 

 Niettemin is het niet zonder redelijke verantwoording om voor een bepaalde categorie 

van heffingsplichtigen, meer bepaald de producenten van mestoverschotten die zich in het 

spoor van de mestverwerking hebben ingepast, bij wijze van overgangsmaatregel in een 

uitstel- en afstelregeling te voorzien. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de 

decreetgever in het bijzonder de mestverwerking wenste te stimuleren : 

 

 « In het kader van de invulling van de Europese nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse regering 
een driesporenbeleid ontwikkeld om de mestoverschotten weg te werken. De eerste pijler, die 
moet instaan voor 25 % reductie van het mestoverschot, bestaat uit een aanpak aan de bron 
door nieuwe voedertechnieken en een herstructurering van de veehouderij (gestoeld op het 
stopzettingsbesluit van 20 april 2001). Door efficiëntere bemestingtechnieken, de tweede 
pijler, moet eveneens 25 % van het overschot kunnen benut worden op de bodem. De derde 
pijler, de mestverwerking, zou moeten zorgen voor een vermindering van 50 % van het 
mestoverschot. 
 
 De eerste twee sporen zijn in volle werking. Het derde, dat van de mestverwerking, hinkt 
achterop. Zo was er voorzien dat in 2003 2,4 miljoen ton varkensmest zou verwerkt worden, 
maar intussen is er slechts voor 1,5 miljoen ton aan mestinstallaties vergund. Een urgent 
overheidsoptreden is hier noodzakelijk. Met dit voorstel van decreet willen we de druk op de 
sector aanhouden en een actiever overheidsoptreden creëren » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2002-2003, nr. 1695/1, p. 2). 
 

 Ook de uitbreiding van de uitstel- en afstelregeling tot « elke producent die met een 

vergunde mestverwerkingsinstallatie aanleveringscontracten heeft afgesloten » past in de 

voormelde betrachting van de decreetgever. 

 

 B.9.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 



12 
 

 B.10.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 
 

 B.11.  De terugwerkende kracht die aan artikel 40bis is verleend, beoogt het nuttig effect 

van de erin vervatte overgangsmaatregel te waarborgen : 

 

 « Door diverse veehouders en bedrijven werd reeds zwaar geïnvesteerd in 
mestverwerking, zoals ook bleek tijdens de hoorzittingen. De voorgestelde oplossingen 
mogen degenen die reeds initiatief hebben genomen niet benadelen door een versoepeling 
voor wie een afwachtende houding heeft aangenomen. Vandaar het voorstel om gradueel de 
betaalde superheffing van voorgaande aanslagjaren terug te betalen (principe van de 
ristornering) » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1695/5, pp. 5-6). 
 

 B.12.  Nu is vastgesteld, naar aanleiding van het onderzoek van de eerste prejudiciële 

vraag, dat de in B.8 vermelde categorieën van heffingsplichtigen niet dezelfde 

overgangsmaatregel moeten genieten, vindt ook de terugwerkende kracht van die 

overgangsmaatregel haar verantwoording in de verschillende situaties waarin die categorieën 

zich bevinden. 

 

 Door het invoeren van de overgangsmaatregel heeft de decreetgever derhalve niet op 

discriminerende wijze afbreuk gedaan aan het rechtszekerheidsbeginsel. Het valt weliswaar 

niet uit te sluiten dat sommige producenten van mestoverschotten die zich in het spoor van 

vrijwillige afbouw van hun veestapel hebben ingepast, na het invoeren van de 

overgangsmaatregel hebben betreurd dat zij niet voor het spoor van de mestverwerking 

hebben gekozen, maar dat nadeel weegt niet op tegen de bekommernis van de decreetgever 

om de mestverwerking te stimuleren door degenen die het initiatief voor de bouw van een 

mestverwerkingsinstallatie hebben genomen - of die door het sluiten van 

aanleveringscontracten de werking van een vergunde mestverwerkingsinstallatie hebben 

verzekerd - niet te benadelen. 

 

 B.13.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 B.14.  Gelet op de doelstelling van het decreet van 23 januari 1991, die erin bestaat het 

leefmilieu te beschermen tegen de verontreiniging door meststoffen, en op de ruime 

beoordelingsbevoegdheid waarover de decreetgever ter zake beschikt, is het niet zonder 

redelijke verantwoording de verschillende producenten van mestoverschotten, ongeacht de 

aard en de verwerkbaarheid van die mestoverschotten en met toepassing van het beginsel « de 

vervuiler betaalt », aan dezelfde regeling inzake mestverwerking en de daaraan verbonden 

superheffing te onderwerpen. 

 

 B.15.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21, § 6, 2°, juncto artikel 9, en artikel 40bis van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 

verontreiniging door meststoffen, zoals zij van toepassing waren voor het aanslagjaar 2004, 

schenden de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5699 

 
 

Arrest nr. 19/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 

12 februari 2009 « ter bekrachtiging van de vergunning afgeleverd voor de aanleg van een 

weg van het type RGG (E420) tussen Frasnes-lez-Couvin en Brûly (singelweg Couvin en 

verkeersverbinding Couvin-Brûly) overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende 

enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan », 

ingesteld door Philippe Nameche. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juli 2013, heeft Philippe Nameche, 
wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Sint-Annalaan 186, beroep tot vernietiging ingesteld 
van het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2009 « ter bekrachtiging van de 
vergunning afgeleverd voor de aanleg van een weg van het type RGG (E420) tussen 
Frasnes-lez-Couvin en Brûly (singelweg Couvin en verkeersverbinding Couvin-Brûly) 
overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er 
dringende redenen van algemeen belang bestaan » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 20 februari 2009, tweede editie). 
 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij op 12 november 2013 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij het Hof 
laten weten dat ze afstand doet van haar beroep. 
 
 Bij beschikking van 26 november 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 17 december 2013, enkel om uitspraak te doen over de 
afstand van geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 :  
 
 -  is verschenen : Mr. P.-Y. Mélotte loco Mr. F. Haumont, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 12 november 2013 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij het 

Hof laten weten dat zij afstand wenste te doen van haar beroep. 

 

 2.  Niets verzet zich te dezen ertegen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5713 

 
 

Arrest nr. 20/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 104/1 en artikel 108, § 2, eerste lid, van de 

basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden, zoals ingevoegd respectievelijk vervangen bij de artikelen 4 en 5 van de wet 

van 1 juli 2013, ingesteld door L.L. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 
 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 september 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 september 2013, heeft L.L. beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 104/1 en 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 
12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 
zoals ingevoegd respectievelijk vervangen bij de artikelen 4 en 5 van de wet van 1 juli 2013 
tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
6 september 2013, tweede editie). 
 
 De verzoekende partij vorderde eveneens de schorsing van artikel 108, § 2, eerste lid, van 
voormelde basiswet van 12 januari 2005, zoals vervangen bij artikel 5 van voormelde wet van 
1 juli 2013. Bij het arrest nr. 143/2013 van 30 oktober 2013, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 4 november 2013, heeft het Hof die bepaling geschorst. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 
 
 -  is verschenen : Mr. A. Vandevelde loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoeker voert aan dat hij, als voormalig en toekomstig gedetineerde, een belang heeft bij het 
bestrijden van de bepalingen die op de gedetineerden van toepassing zijn. Hij preciseert dat hij op 14 augustus 
2008, na drie maanden en tien dagen in voorarrest te hebben doorgebracht, door de Correctionele Rechtbank te 
Leuven werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, met probatie-uitstel voor het gedeelte van 
die straf dat de duur van de voorlopige hechtenis overschreed, maar dat dezelfde Rechtbank op 27 april 2010 het 
probatie-uitstel heeft herroepen wegens niet-naleving van de probatievoorwaarden. Hij merkt op dat hij, rekening 
houdend met artikel 25, § 1, van de wet van 17 mei 2006 « betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten », minstens vier van de twaalf maanden dient uit te zitten en dat hij dus op ieder 
ogenblik kan worden uitgenodigd om de resterende twintig dagen uit te zitten in de gevangenis. 
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 A.2.  Het belang van de verzoeker bij de vernietiging van de bestreden bepalingen wordt door de 
Ministerraad niet betwist. 
 
 A.3.  Het eerste middel, gericht tegen artikel 104/1 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 
en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 van de Grondwet en met artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen 
van het recht, inzonderheid de rechten van de verdediging en het beginsel volgens hetwelk niemand rechter en 
partij mag zijn (nemo iudex in causa sua). Hij voert aan dat de gevangenisdirecteur op grond van de bestreden 
bepaling eigenmachtig de aansprakelijkheid van de gedetineerde mag vaststellen en het bedrag van de 
veroorzaakte schade mag bepalen, zonder de gedetineerde te moeten horen, terwijl het vaststellen van de 
aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van het bedrag van die 
schade een geschil over burgerlijke rechten betreft, dat krachtens artikel 144 van de Grondwet alleen door de 
hoven en rechtbanken kan worden beslecht. De gevangenisdirecteur, die geen onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht is, zou daarover geen beslissing mogen nemen, zelfs niet in eerste aanleg of in een voorafgaande fase. 
 
 Het gelijkheidsbeginsel is volgens de verzoeker geschonden doordat de andere rechtsonderhorigen die 
schade toebrengen aan staatseigendommen recht hebben op een proces voor een rechter van de rechterlijke 
macht. Zelfs indien de gedetineerde de beslissing van de gevangenisdirecteur zou kunnen aanvechten bij een 
rechter van de rechterlijke macht, zou het gelijkheidsbeginsel nog zijn geschonden doordat de gedetineerde het 
rolrecht en de kosten van de dagvaarding zou moeten voorschieten. De personen buiten de gevangenis die door 
de Belgische Staat aansprakelijk worden geacht, moeten geen kosten maken om als verweerder voor de rechter te 
verschijnen. 
 
 De verzoeker merkt op dat het enige rechtsmiddel dat tegen de beslissing van de gevangenisdirecteur kan 
worden ingesteld, een beroep tot vernietiging is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar 
dat die zich niet bevoegd acht om uitspraak te doen over een geschil omtrent een recht op schadevergoeding die 
wordt gevorderd als gevolg van een vermeende fout die de overheid zou hebben begaan. De vergelijking met de 
gewone arbeidsrechtelijke omstandigheden waar de werknemer schade zou veroorzaken, gaat volgens de 
verzoeker niet op omdat de vergoeding die de werkgever op het loon kan inhouden moet zijn overeengekomen 
met de werknemer of door de rechter moet zijn vastgesteld. De verzoeker maakt de vergelijking met artikel 165, 
§ 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, in welk geval het de ambtenaar van de burgerlijke stand is die het 
geschil doet ontstaan. Hij verwijst ten slotte naar « de op til zijnde wijziging van artikel 144 van de Grondwet », 
die evenwel aan de situatie niets zal veranderen : de gevangenisdirecteur is immers geen administratief 
rechtscollege. 
 
 A.4.  De Ministerraad merkt allereerst op dat de Raad van State de bestreden bepaling niet heeft 
bekritiseerd in zijn advies van 14 maart 2013 over het wetsontwerp tot wijziging van de basiswet. In een eerder 
advies over een ontwerp van koninklijk besluit had de Raad van State enkel opgemerkt dat de betrokken 
schaderegeling een wettelijke rechtsgrond behoefde. Als gevolg van dat advies werd de regeling uit het 
koninklijk besluit gelicht en in de basiswet opgenomen. 
 
 Vervolgens zet de Ministerraad uiteen dat de door de gedetineerde veroorzaakte schade objectief wordt 
vastgesteld in een rapport dat controleerbaar is. De schade wordt objectief begroot en aan de gedetineerde 
meegedeeld, die de begrote schade kan betwisten en om de bijstand van een advocaat kan verzoeken. Zoals de 
bevoegde minister tijdens de parlementaire voorbereiding uiteenzette, kan er in dit kader met de 
gevangenisdirectie worden bemiddeld. De gedetineerde kan zich ook tot de rechter wenden. Aangezien het om 
de aantasting van een subjectief recht zou gaan, is niet de Raad van State maar de burgerlijke rechtbank bevoegd. 
Artikel 144 van de Grondwet en artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens kunnen dus 
niet zijn geschonden. 
 
 De Ministerraad preciseert voorts dat de bestreden bepaling enkel toelaat schade te verhalen op 
geldsommen die de administratie aan de gedetineerde verschuldigd is. Het geld waarover een gedetineerde bij 
aankomst in de gevangenis beschikt of het geld dat hij tijdens de detentie van derden ontvangt, wordt op zijn 
gevangenisrekening gestort en zal zonder instemming van de gedetineerde nooit kunnen worden ingehouden. 
Bovendien wordt de gedetineerde geacht zonder inkomen te zijn tijdens zijn opsluiting, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen, zodat hij recht heeft op gratis juridische tweedelijnsbijstand. In het kader van de rechtsbijstand 
kan hij, overeenkomstig artikel 664 van het Gerechtelijk Wetboek, ook worden ontslagen van de diverse rechten, 
registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de andere kosten die een rechtspleging met zich meebrengt. De 
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Ministerraad verwijst ten slotte naar artikel 665, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en besluit dat de gedetineerde 
geen rolrecht, noch kosten van dagvaarding zal dienen voor te schieten. 
 
 A.5.  In zijn memorie van antwoord benadrukt de verzoeker dat de gevangenisdirecteur een uitvoerbare 
beslissing neemt, dat de bestreden bepaling het beginsel van de tegenspraak niet eerbiedigt en dat de aan de 
uitvoerende macht toegekende bevoegdheid om zich in te laten met een betwisting betreffende burgerlijke 
rechten strijdig is met artikel 144 van de Grondwet. De Raad van State had naar zijn oordeel moeten adviseren 
dat de bestreden bepaling niet een wettelijke maar een grondwettelijke rechtsgrond behoefde en derhalve niet in 
een koninklijk besluit kon worden geregeld. 
 
 Met betrekking tot artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wijst de verzoeker op 
het verschil tussen het burgerlijke en het strafrechtelijke deel van die bepaling. In dat laatste deel aanvaardt het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een administratieve geldboete wordt opgelegd door een 
administratieve overheid, op voorwaarde dat de betrokkene daarna beroep kan instellen bij een onafhankelijke 
rechter met volle rechtsmacht. In het burgerlijke deel zou geen soortgelijke rechtspraak bestaan, zodat een 
administratieve overheid geen beslissing « in eerste aanleg » zou kunnen nemen inzake burgerlijke rechten en 
verplichtingen. 
 
 Wat de rechtsbijstand betreft, meent de verzoeker dat hij zelf daarop geen recht zal hebben aangezien het 
bewijs dat hij over de nodige inkomsten beschikt eenvoudig zal kunnen worden geleverd. Zelfs indien hij 
rechtsbijstand zou kunnen genieten, zou het statuut van eiser nadelig uitvallen aangezien de eiser de gegrondheid 
van zijn eis moet aantonen en het instellen van de eis materiële beslommeringen met zich meebrengt die de 
verweerder niet te beurt vallen. Bovendien heeft de verweerder in het geding het laatste woord. 
 
 De verzoeker wijst ten slotte op de « manifeste ongelijkheid » tussen de gedetineerde en de 
gevangenisdirecteur aangezien de gedetineerde, wanneer zijn goederen door de gevangenisdiensten worden 
beschadigd of verloren gaan, niet het recht heeft om eigenmachtig de aansprakelijkheid van de gevangenis vast 
te stellen, het bedrag van zijn schade vast te stellen of zijn schade te verhalen op de Schatkist. Hij waarschuwt 
ervoor, wanneer het middel niet gegrond wordt bevonden, dat de doos van Pandora wordt geopend en dat de 
overheid ervoor kan opteren ook in andere gevallen schade te gaan verhalen op sommen die de Staat nog aan de 
schadeverwekker verschuldigd zou zijn. 
 
 A.6.  De memorie van antwoord van de Ministerraad bevat geen nieuwe argumenten. 
 
 A.7.  Het tweede middel, gericht tegen artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005, is 
afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 190 
van de Grondwet, met de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met « het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk detentieomstandigheden die de mensenrechten van de gevangenen 
schenden niet gerechtvaardigd kunnen worden door gebrek aan (financiële) middelen » (Rule 4 van de European 
Prison Rules, vervat in aanbeveling Rec(2006)2 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa) en 
gelezen in het licht van artikel 90bis van het Wetboek van strafvordering. 
 
 Volgens de verzoeker schendt de bestreden bepaling de voormelde artikelen doordat zij bepaalt dat er, in de 
beoogde gevallen, altijd een fouillering op het lichaam moet plaatsvinden, ook wanneer dat niet noodzakelijk is 
in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen, en doordat de fouillering op het lichaam na 
bezoek gebeurt « overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen », die niet op de bij de wet bepaalde 
wijze moeten worden bekendgemaakt en dus niet bindend kunnen zijn. Hij meent dat de gedetineerden aldus aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen kunnen worden onderworpen en een onverantwoorde inmenging in 
hun privéleven kunnen ondergaan. De noodzaak van de fouillering zou altijd in concreto moeten worden 
beoordeeld. Door het opleggen van een vernederende maatregel in bepaalde gevallen, zonder dat er afwijkingen 
mogelijk zijn als gevolg van een beoordeling in concreto, zou het evenredigheidsbeginsel zijn geschonden. De 
verzoeker verwijst naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, naar de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar de Franse wetgeving die na een veroordeling door het 
laatstgenoemde Hof tot stand kwam. 
 
 Het gelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden doordat een gedetineerde, in de beoogde gevallen, altijd wordt 
onderworpen aan een fouillering op het lichaam, terwijl een soortgelijke maatregel bij personen die van een 
misdrijf worden verdacht slechts op grond van een individuele beslissing kan worden toegepast. Het 
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aangevoerde algemeen rechtsbeginsel zou zijn geschonden doordat er voor de systematische naaktfouilleringen 
een efficiënt alternatief bestaat, namelijk de inzet van drugshonden. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt 
immers dat de bestreden bepaling vooral het binnensmokkelen van drugs beoogt tegen te gaan. Het tekort aan 
drugshonden is het gevolg van een gebrek aan middelen, hetgeen de mensonterende systematische 
naaktfouilleringen evenwel niet kan verantwoorden. De verzoeker gaat voor het overige uitgebreid in op de 
drugsproblematiek in de Belgische gevangenissen. 
 
 A.8.  De Ministerraad merkt allereerst op dat artikel 90bis van het Wetboek van strafvordering betrekking 
heeft op het onderzoek aan het lichaam, terwijl de bestreden bepaling de fouillering op het lichaam betreft, 
hetgeen minder ingrijpend zou zijn doordat het niet toestaat het lichaam aan te raken. 
 
 Een fouillering op het lichaam is volgens de Ministerraad noodzakelijk om de veiligheid in de gevangenis, 
zowel van de gedetineerden als van de personeelsleden, te waarborgen. Hij wijst erop dat de fouillering niet 
enkel dient om drugs op te sporen, maar ook andere verboden voorwerpen, zoals SIM-kaarten, USB-sticks en 
onderdelen van wapens. Die verboden voorwerpen worden veelal na contacten met de buitenwereld de 
gevangenis binnengesmokkeld. De traditionele metaalportiek of het onderzoek aan de kledij zouden niet steeds 
toelaten om ze te detecteren. Ook het voorstel van de verzoeker om een beroep te doen op drugshonden zou geen 
bevredigende oplossing bieden. De maatregel zou bovendien niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor de 
handhaving van de veiligheid. Zo zal er geen automatische fouillering plaatsvinden wanneer er geen contact is 
geweest met personen die extern zijn aan de penitentiaire inrichtingen. De Ministerraad wijst erop dat 
gedetineerden in België over zeer ruime bezoekrechten beschikken alsook over ruime mogelijkheden om de 
gevangenis tijdelijk te verlaten, hetgeen ertoe noopt een evenwicht tot stand te brengen tussen het toestaan van 
contacten met de buitenwereld en de noodzaak van ordehandhaving in de gevangenissen.  
 
 Voorts benadrukt de Ministerraad dat de fouillering volgens een strikt voorgeschreven procedure verloopt. 
Hij verwijst naar de wettelijke voorschriften in dat verband en naar de collectieve brief nr. 125 van 6 september 
2013 van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de 
fouillering op een behoorlijke wijze verloopt waardoor een onmenselijke of vernederende behandeling van de 
gedetineerde in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wordt vermeden. 
Door de fouillering, in de door de bestreden bepaling vermelde situaties, op te leggen aan alle gedetineerden 
zonder onderscheid, zou de wetgever een willekeurige behandeling van de gedetineerden hebben vermeden. 
Aangezien de procedure uniform is vastgesteld in de voormelde brief nr. 125, gebeurt de fouillering in alle 
gevangenissen bovendien op dezelfde wijze. 
 
 De door de verzoeker aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan 
volgens de Ministerraad niet zonder meer op het voorliggende geval worden toegepast omdat de omstandigheden 
telkens verschillend zijn. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar de vroegere Franse wetgeving, die ruimte liet 
voor willekeur en ook in frequenter fouilleringen voorzag. 
 
 De « in de gevangenis geldende richtlijnen », bedoeld in het derde streepje van de bestreden bepaling, 
verwijzen volgens de Ministerraad niet naar de wijze waarop de fouillering op het lichaam moet worden 
uitgevoerd - die procedure werd immers door de voormelde brief nr. 125 bepaald - maar naar het 
« fouilleringsplan » dat elke gevangenis dient op te stellen. Het zou immers de gevangenisdirectie zijn die beslist 
wanneer de fouillering op het lichaam moet plaatsvinden na het bezoek. Om willekeur uit te sluiten, dient het 
fouilleringsplan te bepalen met welke regelmaat (bijvoorbeeld na elk bezoek, enkel na bepaalde bezoeken, elke 
dag, enkel na het bezoek in de namiddag, enz.) de gedetineerden die bezoek hebben gehad, moeten worden 
gefouilleerd. Volgens de parlementaire voorbereiding is het evenwel niet mogelijk om na een bezoek bepaalde 
gedetineerden wel en andere niet te fouilleren. 
 
 A.9.  In zijn memorie van antwoord verwijst de verzoeker naar een recent rapport van het Europees Comité 
voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, waarin wordt 
gesteld dat een naaktfouillering van gedetineerden na bezoek van hun familie niet systematisch mag worden 
uitgevoerd, maar gebaseerd moet zijn op een beoordeling van het individuele risico. Hij verwijst ook naar het 
arrest Jetzen (nr. 2) t. Luxemburg van 31 oktober 2013, waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
zijn vroegere rechtspraak zou hebben bevestigd. 
 
 A.10.  Volgens de Ministerraad is de wijze waarop de fouillering plaatsvindt volledig in overeenstemming 
met het rapport waaraan de verzoeker refereert. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Artikel 104/1 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden bepaalt : 

 

 « Indien de gedetineerde door nalatigheid of kwaadwilligheid schade veroorzaakt aan 
goederen die hem door de penitentiaire administratie ter beschikking worden gesteld, kan de 
directeur het bedrag van de veroorzaakte schade verhalen op de geldsommen die door de 
penitentiaire administratie aan de gedetineerde verschuldigd zijn. De inhouding op de 
inkomsten uit penitentiaire arbeid mag per maand echter niet meer dan veertig procent van het 
uit te betalen bedrag bedragen ». 
 

 Die bepaling werd ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de 

basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden. 

 

 B.1.2.  Artikel 108, § 2, eerste lid, van de voormelde basiswet bepaalt : 

 

 « Alle gedetineerden worden gefouilleerd op het lichaam : 
 
 -  bij het betreden van de gevangenis; 
 
 -  voorafgaand aan de plaatsing in een beveiligde cel of de opsluiting in een strafcel; 
 
 -  overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen, na het bezoek van de in 
artikel 59 vermelde personen, dat niet heeft plaatsgevonden in een lokaal voorzien van een 
transparante wand die de bezoekers van de gedetineerde scheidt ». 
 

 Die bepaling werd ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013 « tot wijziging van 

de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden ». De fouillering op het lichaam laat toe de gedetineerde te verplichten om zich 

uit te kleden tot op het lichaam en de openingen en de holten van het lichaam uitwendig te 

schouwen (artikel 108, § 2, derde lid, van de basiswet zoals ingevoegd bij artikel 5 van de wet 

van 1 juli 2013). 
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 Krachtens het ongewijzigde artikel 108, § 1, van de basiswet mag de gedetineerde, 

wanneer dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid noodzakelijk is, aan 

zijn kledij worden onderzocht door daartoe door de directeur gemandateerde leden van het 

bewakingspersoneel, overeenkomstig de door hem gegeven richtlijnen. Dat onderzoek heeft 

tot doel na te gaan of de gedetineerde in het bezit is van voorwerpen of substanties die 

verboden of gevaarlijk kunnen zijn. 

 

 Vóór de wijziging van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet was een fouillering op 

het lichaam enkel toegestaan indien er individuele aanwijzingen waren dat het onderzoek aan 

de kledij niet volstond om het voormelde doel te bereiken en na een afzonderlijke beslissing 

van de directeur. Een soortgelijke bepaling is nu opgenomen in het tweede lid van artikel 108, 

§ 2, meer bepaald voor de situaties die niet in het nieuwe eerste lid zijn vervat : 

 

 « De gedetineerde wordt gefouilleerd op het lichaam wanneer de directeur van oordeel is 
dat er individuele aanwijzingen zijn dat het onderzoek aan de kledij niet volstaat om het in 
§ 1, tweede lid, omschreven doel te bereiken. De directeur bezorgt zijn beslissing schriftelijk 
aan de gedetineerde uiterlijk vierentwintig uur nadat de fouillering heeft plaatsgevonden ». 
 

 Het tweede en het derde lid van artikel 108, § 2, worden niet bestreden. De kritiek van de 

verzoeker is enkel gericht tegen de invoering van het stelselmatig fouilleren, in situaties 

vermeld in het eerste lid, zonder dat die fouillering op individuele aanwijzingen moet zijn 

gebaseerd en zonder dat daartoe een afzonderlijke beslissing dient te worden genomen. 

 

 De overige voorwaarden waaraan de fouillering moet voldoen, blijven bestaan. De 

fouillering op het lichaam mag enkel plaatsvinden in een gesloten ruimte bij afwezigheid van 

andere gedetineerden en moet uitgevoerd worden door minimum twee daartoe door de 

directeur gemandateerde personeelsleden van hetzelfde geslacht als de gedetineerde 

(artikel 108, § 2, vierde lid, van de basiswet). Het onderzoek aan de kledij en de fouillering op 

het lichaam mogen geen tergend karakter hebben en dienen met eerbiediging van de 

waardigheid van de gedetineerde te geschieden (artikel 108, § 3, van de basiswet). 

 

 B.2.  In het arrest nr. 143/2013 van 30 oktober 2013, waarmee artikel 108, § 2, eerste lid, 

van de basiswet werd geschorst, heeft het Hof vastgesteld dat de verzoeker tot een 

gevangenisstraf werd veroordeeld en dat hij op ieder ogenblik kan worden opgeroepen om de 
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nog resterende tijd uit te zitten. Hij doet derhalve blijken van het vereiste belang bij de 

vernietiging van de bestreden bepalingen die op de gedetineerden van toepassing zijn. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.3.  Het middel dat tegen artikel 104/1 van de basiswet is gericht, is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 144 van de Grondwet en met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen van het recht, 

inzonderheid de rechten van de verdediging en het beginsel volgens hetwelk niemand rechter 

en partij mag zijn. 

 

 Krachtens de bestreden bepaling kan de gevangenisdirecteur, wanneer de gedetineerde 

door nalatigheid of kwaadwilligheid schade veroorzaakt aan goederen die hem door de 

penitentiaire administratie ter beschikking worden gesteld, het bedrag van de veroorzaakte 

schade verhalen op de geldsommen die door de penitentiaire administratie aan de 

gedetineerde verschuldigd zijn. De verzoeker voert in essentie aan dat het vaststellen van de 

aansprakelijkheid en het bepalen van het bedrag van de veroorzaakte schade aan een 

onafhankelijk en onpartijdig rechter toekomen en meer bepaald aan een rechtbank van de 

rechterlijke macht. 

 

 B.4.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt het 

recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen 

van burgerlijke rechten en verplichtingen. Artikel 144 van de Grondwet waarborgt dat de 

geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken 

behoren. 

 

 Die bepalingen staan niet eraan in de weg dat de overheid, in dit geval een 

gevangenisdirecteur, een beslissing neemt inzake een burgerlijk recht, te dezen over de 

buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan gevangenisgoederen, voor 

zover tegen die beslissing beroep kan worden ingesteld bij een rechtbank van de rechterlijke 

macht. 
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 B.5.  De beslissing van de gevangenisdirecteur inzake de buitencontractuele 

aansprakelijkheid van de gedetineerde, genomen op grond van de bestreden bepaling, kan bij 

de bevoegde rechter van de rechterlijke macht worden betwist. De gedetineerde treedt in dat 

geval weliswaar op als eiser en niet als verweerder, zoals dat het geval zou zijn wanneer de 

overheid een vordering inzake buitencontractuele aansprakelijkheid instelt, maar de inherente 

nadelen die volgens de verzoeker daaraan verbonden zijn, kunnen op zichzelf niet volstaan 

om tot een ongelijkheid van de procespartijen te doen besluiten. Zij brengen de rechten van de 

verdediging en het recht op gelijke toegang tot de rechter niet in het gedrang. 

 

 B.6.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.7.  Het middel dat tegen artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet is gericht, is 

afgeleid uit, onder meer, de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. Volgens de verzoeker schendt de bestreden bepaling de voormelde artikelen doordat zij 

bepaalt dat er, in de beoogde gevallen, altijd een fouillering op het lichaam moet plaatsvinden, 

ook wanneer de noodzaak daarvan niet is aangetoond. 

 

 B.8.  De bestreden bepaling wordt in de memorie van toelichting als volgt verantwoord : 

 

 « De fouillering is een belangrijke veiligheidsfactor in de gevangenis. Ook in dit domein 
toont de praktijk aan dat een wijziging van de in werking zijnde wettelijke bepalingen 
noodzakelijk is. Op de dag van vandaag kan de directeur enkel tot een fouillering op het 
lichaam overgaan wanneer hij over individuele aanwijzingen beschikt dat het onderzoek aan 
de kledij niet volstaat om de orde en de veiligheid te handhaven. De Raad van State heeft 
tuchtsancties vernietigd omdat de fouilleringen op het lichaam werden uitgevoerd zonder dat 
de beslissing tot de uitvoering ervan voorafgegaan werd door een schriftelijke informatie aan 
de gedetineerde. Een dergelijke vereiste leidt tot inefficiëntie van de fouilleringen op het 
lichaam en brengt dus de veiligheid in gevaar. 
 
 Daarnaast is het met het oog op de handhaving van de veiligheid noodzakelijk dat aan de 
directeur de mogelijkheid gegeven wordt om de fouillering op het lichaam te bevelen wanneer 
de gedetineerde met personen die niet met personeelsleden gelijkgesteld kunnen worden in 
contact is geweest, zonder een specifiek en individueel risico voor de orde en veiligheid te 
moeten aantonen » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2744/001, pp. 4-5). 
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 B.9.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft over het ontwerp van bepaling 

als volgt geadviseerd : 

 

 « Het verschil met de bestaande regeling is bijgevolg dat de fouillering in de drie 
eerstgenoemde gevallen een automatisme is, en derhalve niet meer is gebaseerd op een 
individuele beslissing van de gevangenisdirecteur, genomen op grond van concrete en 
geïndividualiseerde indicaties, maar plaatsvindt op grond van een algemeen geldende regel. 
 
 Aldus wordt afgeweken van de fundamentele optie die de wetgever bij het aannemen van 
de Basiswet heeft genomen om de fouillering omwille van haar ingrijpende karakter enkel in 
individuele gevallen toe te laten. Zoals de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, heeft 
geoordeeld, heeft de wetgever de ontkleding tot op het naakte lichaam als een ernstige 
aantasting van de persoonlijke waardigheid beschouwd en werd ze daarom onderworpen aan 
de voorafgaande toelating van de gevangenisdirecteur. 
 
 De memorie van toelichting bij het ontwerp bevat nauwelijks een indicatie omtrent de 
verantwoording om van deze optie af te wijken; er wordt enkel op vage wijze verwezen naar 
de praktijk en de inefficiëntie van het bestaande regime, waarbij gewag wordt gemaakt van 
het bestaan van ‘ meerdere problemen ’. 
 
 Vraag is of het ontworpen artikel 108, § 2, eerste tot derde lid, de toets aan de 
grondrechten kan doorstaan » (ibid., pp. 18-19). 
 

 Na een onderzoek van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, inzonderheid inzake artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

besloot de Raad van State : 

 

 « Al kan worden aanvaard dat de wetgever op algemene wijze een aantal gevallen bepaalt 
waarin een verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de gevangenis geacht kan worden 
te bestaan en waarin in beginsel een fouillering op het lichaam kan plaatsvinden, moet 
derhalve daarbij wel, zeker wanneer het gaat om vrij ruime categorieën, ruimte zijn voor een 
beoordeling in concreto die ertoe leidt dat wordt afgezien van de fouillering op het lichaam 
wanneer er manifest geen gevaar voor de handhaving van de orde of de veiligheid bestaat. 
Aldus kunnen toepassingen worden vermeden die een onmenselijke of vernederende 
behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM inhouden. Het ontworpen artikel 108, § 2, 
eerste lid, dient daartoe te worden aangevuld » (ibid., pp. 20-21). 
 

 B.10.  De wetgever heeft het advies van de Raad van State niet gevolgd : 

 

 « In een aantal situaties is een systematische fouillering op het lichaam noodzakelijk 
gebleken om de veiligheid van het personeel én van de gedetineerden te kunnen waarborgen. 
Zo dient elke gedetineerde komende vanuit de buitenwereld onderworpen te worden aan een 
fouillering op het lichaam bij het betreden van de gevangenis. Verboden voorwerpen, zoals 
bijvoorbeeld drugs, worden immers steeds na contacten met de buitenwereld de gevangenis 
binnengesmokkeld. Deze voorwerpen worden verborgen op het lichaam en kunnen niet 
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gedetecteerd worden via het metaalportiek of bij het onderzoek aan de kledij. De fouillering 
op het lichaam is dan de enige controlemaatregel die op dit ogenblik dergelijke 
veiligheidsproblemen kan oplossen. 
 
 Ook gedetineerden die de gevangenis regelmatig verlaten en die op zich geen gevaar voor 
de veiligheid betekenen, dienen systematisch gefouilleerd te worden bij de terugkeer naar de 
gevangenis. De praktijk leert immers dat zij zwaar onder druk gezet kunnen worden door 
medegedetineerden om allerhande verboden voorwerpen de gevangenis binnen te smokkelen. 
Het is dan ook in het belang van de persoonlijke veiligheid van deze gedetineerden zelf dat zij 
systematisch onderworpen worden aan de fouillering op het lichaam. Om deze reden wordt 
het advies van de Raad van State op dit punt niet gevolgd » (ibid., pp. 6-7). 
 

 In het vervolg van de parlementaire voorbereiding werd voorts gepreciseerd dat er geen 

fouillering zal plaatsvinden « wanneer er geen contact is geweest met personen die extern zijn 

aan de penitentiaire inrichtingen. Ter illustratie worden de volgende gevallen aangehaald : in 

het geval van een overbrenging naar een andere gevangenis, of van en naar de rechtbank en in 

het geval van de raadpleging van het strafdossier » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2744/004, p. 23). 

 

 B.11.  Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of straffen ». 
 

 Wat het onderzoek op het lichaam van gedetineerden betreft, heeft het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens de draagwijdte van de voormelde bepaling als volgt gepreciseerd : 

 

 « 116.  Het Hof heeft evenwel reeds geoordeeld dat een dergelijke behandeling op zich 
niet onwettig is : fouillering op het lichaam, zelfs integrale fouillering, kan soms noodzakelijk 
blijken om de veiligheid in een gevangenis - met inbegrip van die van de gedetineerde zelf - te 
verzekeren, de orde te handhaven of strafrechtelijke inbreuken te voorkomen (zie, voormeld, 
de arresten Valašinas, § 117, Van der Ven, § 60, en Lorsé, § 72). Bovendien kan men niet 
zeggen dat uit principe een dergelijke fouillering een graad van lijden of vernedering 
impliceert die verder gaat dan het onvermijdelijke (Frérot voormeld, § 40). 
 
 117.  Blijft het feit dat fouillering op het lichaam niet alleen ‘ noodzakelijk ’ moet zijn om 
een van die nagestreefde doelstellingen te bereiken (Ramirez Sanchez, voormeld, § 119), maar 
ook moeten worden uitgevoerd volgens ‘ adequate modaliteiten ’ (zie bijvoorbeeld, Valašinas, 
voormeld). Zoals hiervoor in herinnering wordt gebracht dient, teneinde te oordelen of de 
graad van ernst boven welke een slechte behandeling onder de toepassing van deze bepaling 
valt, is overschreden, rekening te worden gehouden met alle gegevens van elke zaak. Het Hof 
heeft aldus geconcludeerd dat die graad wordt overschreden in het geval van integrale 
fouilleringen op het lichaam die allemaal waren verlopen volgens normale modaliteiten, om 
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reden dat een fouillering van die aard elke week, op systematische wijze, routinegewijs en 
zonder precieze verantwoording die te maken had met het gedrag van de verzoeker plaatsvond 
(Van der Ven, voormeld, §§ 58 en volgende, en Lorsé, voormeld, § 70) » (EHRM, 15 juni 
2010, Ciupercescu t. Roemenië). 
 

 In een arrest van 12 juni 2007 heeft hetzelfde Hof de toepassing van een Franse wet die 

gelijkenissen vertoont met de thans bestreden bepaling, rekening houdend met de 

omstandigheden van de zaak, strijdig bevonden met artikel 3 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens (EHRM, 12 juni 2007, Frérot t. Frankrijk). In een arrest van 

31 oktober 2013 werd de toepassing in concreto van een soortgelijke wet, bij het vervoer van 

een gedetineerde naar de rechtbank, niet strijdig bevonden met dezelfde verdragsbepaling 

(EHRM, 31 oktober 2013, Jetzen (nr. 2) t. Luxemburg). 

 

 B.12.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat een fouillering op het lichaam in bepaalde 

omstandigheden noodzakelijk kan zijn teneinde de orde en de veiligheid in de gevangenis te 

handhaven en het plegen van misdrijven te voorkomen, met name wanneer het gedrag van de 

gedetineerde daartoe aanleiding geeft (zie EHRM, 29 mei 2012, Julin t. Estland, § 189; 

10 oktober 2013, Voloshyn t. Oekraïne, § 54). 

 

 B.13.  Door evenwel in een stelselmatige fouillering op het lichaam te voorzien, telkens 

als een gedetineerde de gevangenis betreedt, telkens als een gedetineerde in een beveiligde cel 

wordt geplaatst of in een strafcel wordt opgesloten en telkens als een gedetineerde bezoek 

heeft ontvangen, gaat de bestreden bepaling verder dan strikt noodzakelijk is om de 

nagestreefde doelstelling te bereiken. Er kan immers niet worden aangenomen dat elk van die 

situaties, voor elke gedetineerde, een verhoogd risico voor de veiligheid of de orde in de 

gevangenis doet ontstaan. 

 

 Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door de voorwaarde, in de situatie dat de 

gedetineerde bezoek heeft ontvangen, dat de fouillering op het lichaam plaatsvindt 

« overeenkomstig de in de gevangenis geldende richtlijnen » (artikel 108, § 2, eerste lid, derde 

streepje). Dergelijke richtlijnen kunnen immers niet primeren op de duidelijke tekst van de 

wet, die in een fouillering op het lichaam voorziet na elk bezoek dat niet heeft plaatsgevonden 

in een lokaal voorzien van een transparante wand die de bezoekers van de gedetineerde 

scheidt. 

 



13 
 

 De bestreden bepaling doet derhalve, door in een stelselmatige fouillering te voorzien, 

zonder precieze verantwoording die te maken heeft met het gedrag van de gedetineerde, op 

discriminerende wijze afbreuk aan het verbod om op een vernederende wijze te worden 

behandeld. Dit is des te meer het geval aangezien artikel 108, § 2, tweede en derde lid, van de 

basiswet de directeur van de strafinrichting toelaat over te laten gaan tot fouillering op het 

lichaam op grond van individuele aanwijzingen dat het onderzoek van de kledij niet volstaat 

om na te gaan of de gedetineerde in het bezit is van voorwerpen of substanties die verboden of 

gevaarlijk kunnen zijn. 

 

 B.14.  Het tweede middel is gegrond. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende 

het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen bij artikel 5 

van de wet van 1 juli 2013; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5753 

 
 

Arrest nr. 21/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de 

wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 

veroorzaakte schade », ingesteld door de vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de rechters-verslaggevers 

L. Lavrysen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 november 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 november 2013, heeft de 
vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Pacificatielaan 5, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging 
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door 
dit feit veroorzaakte schade » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 
2013, tweede editie). 
 
 
 Op 5 december 2013 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
hebben de rechters-verslaggevers bij de voorzitter verslag uitgebracht over de klaarblijkelijke onontvankelijkheid 
van het beroep tot vernietiging. In dat verslag wordt besloten dat het ingediende verzoekschrift in wezen is 
gericht tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en niet tegen de wet 
van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte schade », zodat alle middelen, en dienvolgens het verzoekschrift, als onontvankelijk dienen te 
worden afgewezen. 
 
 A.2.  De verzoekende partij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 
verantwoording in te dienen. Zij merkt op dat de thans aangevochten wet van 19 juli 2013 deel uitmaakte van het 
oorspronkelijke wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. Beide wetten zijn aan elkaar gerelateerd en maakten oorspronkelijk deel uit van 
hetzelfde wetsontwerp. 
 
 In essentie verzet de verzoekende partij zich tegen de leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar die wordt 
ingevoerd in de Jeugdbeschermingswet, maar door de samenhang tussen beide wetten, neemt zij de argumenten 
over die tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn aangewend. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vraagt de vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot 

wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen 

van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de 

door dit feit veroorzaakte schade », die bepaalt : 

 
 « HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 
 
 Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 
 
 Art. 2.  In artikel 36, eerste lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 mei 2004, wordt het 5° vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 5°  van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de 
beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien 
van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de 
feiten; ’. 
 
 Art. 3.  In artikel 38bis (voorheen 37bis), van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 7 mei 
2004 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2006 en 27 december 2006, wordt het 1° 
vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 1°  artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, indien de minderjarige de volle leeftijd van veertien jaar heeft 
bereikt op het ogenblik van de feiten; ’. 
 
 HOOFDSTUK 3. – Inwerkingtreding 
 
 Art. 4.  Deze wet treedt in werking de dag waarop de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties in werking treedt ». 
 

 B.2.  De verzoekende partij voert zes onderscheiden middelen aan, die alle gericht zijn 

tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
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 B.3.  Het ingediende verzoekschrift is in wezen gericht tegen de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en niet tegen de daarmee 

samenhangende wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende 

de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 

feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade », zodat alle 

middelen, en dienvolgens het verzoekschrift, als klaarblijkelijk onontvankelijk dienen te 

worden afgewezen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5770 

 
 

Arrest nr. 22/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging gericht tegen de beslissing van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, tegen het bericht van de Vice-eerste minister 

en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en tegen de bestuurlijke traagheid, 

ingesteld door Ivy Fredison. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de rechters-verslaggevers 

E. De Groot en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2013, heeft Ivy Fredison, p/a 
3600 Genk, Winterslagstraat 57, Aparthotel Esplanada, beroep tot vernietiging ingesteld tegen 
de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, tegen het 
bericht van de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en 
tegen de bestuurlijke traagheid. 
 
 
 Op 19 december 2013 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman, 
met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partij heeft per fax een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof hebben de rechters-verslaggevers bij de voorzitter verslag uitgebracht 

over de klaarblijkelijke onontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging. In dat verslag 

wordt besloten tot de onbevoegdheid van het Hof. 

 

 A.2.  De verzoekende partij heeft, per fax, een memorie met verantwoording ingediend, 

en niet bij een ter post aangetekende zending. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Aangezien de verzoekende partij een memorie met verantwoording heeft ingediend 

per fax en niet bij een ter post aangetekende zending, dient die memorie onontvankelijk te 

worden verklaard. 
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 B.2.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van een beslissing van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen alsook van een bericht van de 

Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en beklaagt zich 

over traagheden in de behandeling van haar dossier door de bevoegde administraties alsook 

over een illegale opname van haar persoonsgegevens. 

 

 B.3.  Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet als die schending aan een wetskrachtige norm kan worden 

toegeschreven. 

 

 Noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch enige grondwets- of 

wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot 

vernietiging gericht tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen of tegen een bericht van de Vice-eerste minister en minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, die geen wetskrachtige normen zijn, of tegen 

traagheden of onwettigheden begaan door een administratie. 

 

 B.4.  Een beroep tot vernietiging dat betrekking heeft op een onderwerp dat niet onder de 

bevoegdheid van het Hof valt, is klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5532 

 

 

Arrest nr. 23/2014 

van 6 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in samenhang gelezen met 

artikel 42septies van de wet van 15 december 1980, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 221.430 van 20 november 2012 in zake R.K. tegen de Belgische Staat, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2012, heeft de Raad 

van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, in samenhang gelezen met artikel 42septies van de 

wet van 15 december 1980, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, in zoverre het in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat het aan de minister of aan zijn gemachtigde de mogelijkheid biedt een 

einde te maken aan het verblijfsrecht dat is toegekend aan een familielid van een burger van 

de Unie, of aan een dergelijk vermeend familielid, ingevolge een fraude die door de overheid 

is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van die twee wetsbepalingen op 1 juni 2008, terwijl 

een dergelijke terugwerkende kracht niet bestaat voor een vreemdeling die geen burger van 

de Unie is en zijn familieleden, aangezien artikel 11 van de wet van 15 december 1980 de 

intrekking van het verblijf wegens fraude enkel mogelijk maakt voor een dergelijk feit dat na 

de inwerkingtreding van die bepaling op 1 juni 2007 is gepleegd ? ». 

 

 

 R.K. en de Ministerraad hebben memories en memories van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Denys, advocaat bij de balie te Brussel, voor R.K.; 

 

 .  Mr. K. De Haes en Mr. C. Coussement loco Mr. F. Motulsky, advocaten bij de balie te 

Brussel, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 R.K., de verzoekende partij voor de Raad van State, van Tunesische nationaliteit, heeft op 11 maart 2005 

een aanvraag tot vestiging ingediend voor haar en haar twee kinderen in haar hoedanigheid van echtgenote van 

een Frans burger, A.M., die in juni 2003 in België is aangekomen en die, aangezien hij een Franse 

identiteitskaart had voorgelegd, in het bezit was gesteld van een verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat 

van de Europese Unie. De verzoekster heeft het recht van vestiging op 11 augustus 2005 verkregen.  
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 Op 10 september 2007 werd de echtgenoot van de verzoekster evenwel zijn EG-identiteitskaart ontnomen 

en werd hem een bevel om het grondgebied te verlaten betekend om reden dat hij in het bezit was gesteld van 

die kaart op basis van een valse Franse identiteitskaart. Dezelfde dag werden dezelfde maatregelen op de 

verzoekster toegepast. 

 

 Op 19 februari 2010 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing tot intrekking en het 

bevel om het grondgebied te verlaten die door de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van de verzoekster en 

ten aanzien van haar kinderen waren genomen, vernietigd. De Dienst Vreemdelingenzaken nam echter opnieuw 

dezelfde beslissing. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij opnieuw een beroep tot vernietiging 

was ingesteld, heeft het beroep ditmaal verworpen. 

 

 Tegen dat arrest wordt bij de Raad van State cassatieberoep ingesteld. Alvorens de hiervoor weergegeven 

prejudiciële vraag te stellen, merkt de Raad van State op dat de verzoekende partij, in tegenstelling tot wat de 

Belgische Staat voor hem aanvoerde, belang heeft bij het instellen van een cassatieberoep om reden dat « de 

verwijzende rechter zich niet ertoe zou kunnen beperken vast te stellen dat de overheid krachtens het adagium 

fraus omnia corrumpit een einde zou kunnen maken aan het verblijf, aangezien dat adagium enkel kan worden 

tegengeworpen aan de persoon die schuldig of medeplichtig is aan de fraude ». 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de verzoekende partij voor de Raad van State 

 

 A.1.1.  De door de Raad van State gestelde vraag is tweeledig. Eerst rijst de vraag of het terugwerkende 

karakter dat uit de gecombineerde lezing van de twee in het geding zijnde bepalingen is afgeleid, in strijd is met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Hoewel het juist is dat het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet, volgens een gevestigde 

rechtspraak van het Hof, niet absoluut is, merkt de verzoekende partij op dat zij, zelfs indien zij op de hoogte 

zou zijn gebracht, hetgeen niet het geval is, van de fraude begaan door haar echtgenoot op het ogenblik waarop 

zij haar visumaanvraag in 2004 indiende en op het ogenblik waarop zij in 2005 een verblijf van onbepaalde duur 

heeft verkregen, niet kon weten dat in 2008 een wet van kracht zou worden die het de Belgische Staat mogelijk 

maakt haar verblijf in te trekken wegens feiten die zelfs vóór 2008 zijn gepleegd. 

 

 Zij voegt daaraan toe dat nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen twee voorbeeldgevallen : indien 

de fraude werd gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wet pas na de inwerkingtreding ervan werd 

vastgesteld door de overheid, is het denkbaar dat het beginsel van de retroactiviteit in dat geval erop van 

toepassing is. Daarentegen, indien de fraude, zoals dat het geval is voor de verzoekster, werd gepleegd en 

vastgesteld vóór de inwerkingtreding van de wet maar de beslissing pas na die inwerkingtreding werd genomen, 

is het niet verantwoord dat het beginsel van de retroactiviteit alsdan van toepassing is. 

 

 De verzoekende partij, die de memorie van toelichting bij het in het geding zijnde artikel 47septies 

aanhaalt, is van mening dat er in werkelijkheid geen sprake is van retroactiviteit maar van een gebrek aan 

verjaring met betrekking tot de fraude. Het is dus niet correct aan te nemen dat de retroactiviteit onontbeerlijk is 

om het nagestreefde doel van algemeen belang te verwezenlijken. 

 

 De verzoekende partij voegt trouwens daaraan toe dat de Raad van State zelf in zijn verwijzingsarrest in 

herinnering heeft gebracht dat het adagium fraus omnia corrumpit enkel kan worden tegengeworpen aan de 

pleger van een fraude en niet, zoals te dezen, aan zijn echtgenote. 

 

 A.1.2.  De verzoekende partij betoogt eveneens dat de arresten van het Hof die door de Ministerraad in zijn 

memorie zijn aangevoerd, te dezen niet relevant zijn, aangezien die twee arresten betrekking hebben op 

procedures die niet in een overgangsbepaling voorzagen, hetgeen te dezen niet het geval is. Bovendien dienen 

bij de beweringen over de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
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« betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 

Unie en hun familieleden » en de omzetting ervan in Belgisch recht de volgende opmerkingen te worden 

gemaakt :  

 

 -  Artikel 47 van de wet van 25 april 2007 is op 1 juni 2008 in werking getreden maar niet « bij het 

verstrijken van de termijn voor de omzetting van de richtlijn ». De omzetting vond bijgevolg plaats met een 

vertraging van meer dan twee jaar. 

 

 -  De inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepalingen in het kader van de onderhavige procedure 

heeft wel degelijk onvoorzienbare gevolgen gehad. In de eerste plaats werd de fraude door de echtgenoot 

gepleegd in 2003 en bijgevolg zelfs vóór de publicatie van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. De verzoekster heeft op 5 oktober 2004 een visumaanvraag en op 11 maart 2005 een aanvraag tot 

vestiging in België ingediend, vestiging die zij heeft verkregen op 11 augustus 2005, en bijgevolg zelfs vóór de 

vervaltermijn voor de omzetting van de richtlijn. Gedurende die termijn kan de richtlijn evenwel zeker niet aan 

de burger worden tegengeworpen. 

 

 -  Ten slotte beweert de Ministerraad ten onrechte dat, hoewel de regeling die aan de wet van 25 april 2007 

voorafging, voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden buiten de redenen van openbare orde 

niet in een specifieke grond voor het beëindigen van het verblijfsrecht voorzag, de intrekking van het recht 

wegens fraude toch was toegestaan met toepassing van het algemene rechtsbeginsel dat uit het adagium fraus 

omnia corrumpit is afgeleid, dat net de verantwoording voor de toepassing van de nieuwe wet vormt. 

 

 A.1.3.  Het tweede deel van de prejudiciële vraag strekt ertoe te vernemen of het feit dat wegens fraude een 

einde kan worden gemaakt aan het verblijf van een bevoorrechte vreemdeling bedoeld in artikel 42septies van 

de wet van 15 december 1980, en zulks met terugwerkende kracht, terwijl dat niet het geval is voor een 

gemeenrechtelijke vreemdeling bedoeld in artikel 11 van die wet, niet in strijd is met het beginsel van gelijkheid 

en niet-discriminatie. 

 

 De Raad van State heeft trouwens verwezen naar de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2007 waarin 

wordt gepreciseerd dat de controle en de intrekking van de verblijfstitel gedurende een periode van drie jaar, in 

het kader van de gezinshereniging (artikel 10), enkel mogelijk zijn voor de bewijzen van inschrijving in het 

vreemdelingenregister (BIVR’s) die na 1 juni 2007 werden toegekend. 

 

 A.1.4.  Ten slotte is de verzoekende partij van mening dat de Ministerraad in de rechtspleging voor het Hof 

geen wetsbepaling kan aanvoeren die niet door het verwijzende rechtscollege zelf is beoogd, namelijk artikel 76 

van de wet van 15 september 2006 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », dat volgens de Ministerraad 

een overgangsbepaling zou vormen. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.2.1.  Wat het tweede deel van de prejudiciële vraag betreft, voert de Ministerraad aan dat het verschil in 

behandeling dat daarin wordt opgeworpen, niet is bewezen. Volgens artikel 76 van de wet van 15 september 

2006 moet de intrekking wegens fraude, los van de inwerkingtreding van de wet, immers op dezelfde wijze 

worden behandeld als bij artikel 47 van de wet van 25 april 2007, met andere woorden door het beginsel fraus 

omnia corrumpit toe te passen. De vergeleken categorieën van vreemdelingen zouden dus niet verschillend 

worden behandeld, aangezien zowel de vreemdelingen die onderdanen van derde Staten zijn als die welke 

onderdanen van lidstaten van de Europese Unie zijn, op onherstelbare wijze het gevolg van de fraude 

ondergaan. 

 

 A.2.2.  Wat het eerste deel van de prejudiciële vraag betreft, dient in herinnering te worden gebracht dat 

het aan de wetgever staat de modaliteiten voor de toepassing van de wet in de tijd te bepalen. Indien hij van het 

beginsel van de niet-retroactiviteit afwijkt, kan de toetsing van het Hof volgens de Ministerraad enkel slaan op 

het evenredige karakter van de verschillen in behandeling die daaruit zouden voortvloeien en op de 

voorzienbaarheid van het recht. 

 

 Zulks is te dezen niet het geval. De in het geding zijnde bepalingen zouden immers enkel de omzetting zijn 

van artikel 35 van de richtlijn 2004/38/EG, luidens hetwelk de Staten de nodige maatregelen kunnen nemen om 

een in de richtlijn neergelegd recht in geval van misbruik of fraude in te trekken. En bovendien, indien 
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daadwerkelijk een einde kan worden gemaakt aan rechten die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn 

verworven, is dat omdat te dezen toepassing wordt gemaakt van het rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. 

 

 In zoverre, ten slotte, de termijn voor de omzetting van de richtlijn is nageleefd, kan de wetgever niet 

worden verweten dat hij heeft getalmd met de inwerkingstelling van de in het geding zijnde bepalingen en 

zodoende de verwachtingen van de verzoekster heeft gedwarsboomd. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad doet ten slotte opmerken dat de verzoekster geen houder is van een persoonlijk 

recht maar dat het om een afgeleid recht gaat, dat zij door haar echtgenoot bezit. Uit het beginsel fraus omnia 

corrumpit vloeit evenwel voort dat de door fraude aangetaste handeling niet kan worden tegengeworpen aan 

derden of aan partijen. Aldus kan het afgeleide recht niet worden tegengeworpen aan de administratieve 

overheid. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 

25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in samenhang 

gelezen met artikel 42septies van de wet van 15 december 1980 zoals het bij artikel 31 van de 

wet van 25 april 2007 is ingevoegd, en op artikel 11, § 2, van de wet van 15 december 1980. 

 

 B.1.2.  Artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007, zoals van toepassing op 

het ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten, bepaalt : 

 

 « Vanaf de inwerkingtreding van deze wet zijn alle bepalingen van deze wet van 

toepassing op de burgers van de Unie, hun familieleden en familieleden van Belgen met dien 

verstande dat : 

 

 […] 

 

 3°  er onder voorbehoud van schijnhuwelijk, rechtsmisbruik of een andere vorm van 

fraude die van doorslaggevend belang geweest is voor de erkenning van het verblijfsrecht, 

slechts een einde gesteld kan worden aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun 

familieleden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, beschikken over een 

verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen of een 

identiteitskaart voor vreemdeling, waarbij hun verblijfsrecht werd vastgesteld, conform het 

door deze wet gewijzigd artikel 45 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ». 
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 Artikel 42septies van de wet van 15 december 1980, vóór de wijziging ervan bij de wet 

van 8 juli 2011, bepaalt : 

 

 « De minister of zijn gemachtigde kan een einde stellen aan het verblijfsrecht van de 

burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze of dezen valse of misleidende 

informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt of fraude gepleegd hebben of 

ander onwettige middelen gebruikt hebben die van doorslaggevend belang geweest zijn voor 

de erkenning van dit recht ». 

 

 Artikel 11, § 2, van de wet van 15 december 1980, vóór de wijziging ervan bij de wet 

van 8 juli 2011, liet toe een einde te maken aan het verblijfsrecht van de vreemdeling die op 

grond van artikel 10 tot het verblijf was toegelaten, met name in het volgende geval : 

 

 « 4°  de vreemdeling heeft valse of misleidende informatie of valse of vervalste 

documenten gebruikt, of heeft fraude gepleegd of onwettige middelen gebruikt die van 

doorslaggevend belang zijn geweest voor de erkenning van het recht op verblijf, of het staat 

vast dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten werden opdat de 

betrokken vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven ». 

 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte en de omvang van de prejudiciële vraag  

 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof :   

 

 « Schendt artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, in samenhang gelezen met artikel 42septies van de 

wet van 15 december 1980, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, in zoverre het in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat het aan de minister of aan zijn gemachtigde de mogelijkheid biedt een 

einde te maken aan het verblijfsrecht dat is toegekend aan een familielid van een burger van 

de Unie, of aan een dergelijk vermeend familielid, ingevolge een fraude die door de overheid 

is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van die twee wetsbepalingen op 1 juni 2008, terwijl 

een dergelijke terugwerkende kracht niet bestaat voor een vreemdeling die geen burger van 

de Unie is en zijn familieleden, aangezien artikel 11 van de wet van 15 december 1980 de 

intrekking van het verblijf wegens fraude enkel mogelijk maakt voor een dergelijk feit dat na 

de inwerkingtreding van die bepaling op 1 juni 2007 is gepleegd ? ». 

 

 B.3.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat het in het geding zijnde verschil in 

behandeling niet bestaat, omdat tevens dient rekening te worden gehouden met artikel 76 van 

de wet van 15 september 2006, dat een overgangsregeling bevat met betrekking tot het in de 
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prejudiciële vraag vermelde artikel 11 van de wet van 15 december 1980, die soortgelijk is 

aan die welke is vervat in artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007. 

 

 B.4.1.  Artikel 76 van de wet van 15 september 2006 bepaalt : 

 

 « HOOFDSTUK III. – Overgangsbepalingen 

 

 Art. 76. § 1.  Vanaf haar inwerkingtreding is deze wet van toepassing op alle bij haar 

bepalingen bedoelde toestanden. 

  

 § 2.  In de hierna volgende gevallen wordt evenwel afgeweken van het principe vermeld 

onder § 1 : 

 

 […] 

 

 2°  Met uitzondering van zijn punt 4° is artikel 11, § 2, van de wet van 15december 1980, 

ingevoegd door artikel 9 van deze wet, van toepassing op de vreemdelingen die na de datum 

van de inwerkingtreding van deze wet tot een verblijf worden toegelaten. 

 

 […] ». 

 

 B.4.2.  Wat artikel 47, eerste lid, 3°, van de voormelde wet van 25 april 2007 betreft, die 

op 1 januari 2008 in werking is getreden, staat in de parlementaire voorbereiding te lezen : 

 

 « De mogelijkheid om een einde te maken aan het verblijf van de burger van de Unie, 

zijn familieleden of de familieleden van een Belg, die wordt ingevoerd in artikelen 42bis, 

42ter en 42quater van de wet, is enkel van toepassing op de personen aan wie het recht op 

verblijf in België na de inwerkingtreding van de huidige wet werd toegekend. De andere 

burgers van de Unie, hun familieleden en de familieleden van een Belg blijven toegelaten tot 

een verblijf van onbepaalde duur in het Koninkrijk. De enige uitzondering op deze 

overgangsbepaling heeft betrekking op de gevallen van fraude die worden bedoeld in 

artikel 42septies, omdat dit motief voor een beëindiging van het verblijf een toepassing is van 

het algemeen rechtsprincipe ‘ Fraus omnia corrumpit ’ » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-2845/001, p. 76). 

 

 B.4.3.  Het voormelde artikel 76, § 2, van de wet van 15 september 2006 werd als volgt 

verantwoord :  

 

 « Voor wat betreft de wijzigingen betreffende de gezinshereniging, wordt echter bepaald 

dat de mogelijkheid om een einde te maken aan het verblijf van een vreemdeling die op grond 

van artikel 10 tot het verblijf is toegelaten, gedurende een periode van 3 jaar (ingevoerd in 

artikel 11, § 2, van de wet), slechts van toepassing is op de vreemdelingen die na de datum 

van inwerkingtreding van deze wet tot het verblijf worden toegelaten, dat wil zeggen de 

vreemdelingen die na deze datum een BIVR ontvangen op basis van artikel 10. De 
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vreemdelingen die vóór deze datum een dergelijk BIVR ontvingen blijven onbeperkt tot het 

verblijf in het Rijk toegelaten. 

 

 De enige uitzondering op deze overgangsbepaling heeft betrekking op de gevallen van 

fraude die worden bedoeld in artikel 11, § 2, 4° omdat dit motief voor een beëindiging van 

het verblijf een toepassing is van het algemeen rechtsprincipe ‘ Fraus omnia corrumpit ’ » 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 125). 

 

 B.5.1.  De artikelen 11, § 2, en 42septies van de wet van 15 december 1980 bepalen 

onder welke voorwaarden een einde kan worden gemaakt aan het verblijf van bepaalde 

categorieën van vreemdelingen.  

 

 B.5.2.  Artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 is een overgangsbepaling 

die de werking in de tijd regelt van artikel 42septies van de wet van 15 december 1980 en is 

aldus, wat de temporele werking van die laatste bepaling betreft, er onlosmakelijk mee 

verbonden. In dezelfde zin kan de werking in de tijd van artikel 11, § 2, van de wet van 

15 december 1980 niet worden getoetst zonder dat ook rekening wordt gehouden met 

artikel 76 van de wet van 15 september 2006, dat de temporele werking van die bepaling 

regelt. 

 

 B.5.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepalingen, zoals 

weergegeven in B.4.2 en B.4.3, blijkt dat de wetgever, zowel wat betreft artikel 42septies van 

de wet van 15 december 1980, als wat betreft artikel 11, § 2, van die wet, heeft gewild dat de 

nieuwe regeling inzake de beëindiging van het verblijf van vreemdelingen slechts zou gelden 

voor vreemdelingen die een verblijfstitel verkrijgen na de inwerkingtreding van die 

bepalingen, behalve wanneer er sprake is van fraude.  

 

 B.5.4.  Aldus blijkt dat, wat betreft de beëindiging van het verblijf ten gevolge van 

fraude, eenzelfde regeling geldt voor familieleden van een burger van de Unie, enerzijds, als 

voor familieleden van een vreemdeling die geen burger van de Unie is, anderzijds. Hieruit 

volgt dat, zoals de Ministerraad opmerkt, het verschil in behandeling waarover het Hof wordt 

ondervraagd, onbestaande is. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, in samenhang gelezen met artikel 42septies van die wet van 

15 december 1980, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5598 en 5599 

 

 

Arrest nr. 24/2014 

van 6 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 40 van het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 12 juli 2012 « houdende wijziging van het decreet van 8 maart 2007 

betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding 

van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische 

raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en 

betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de 

pedagogische adviseurs », ingesteld door Danielle Mylle en anderen en door Fatima Ben 

Haddou. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de 

griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 40 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2012 

« houdende wijziging van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, 

de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap 

georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door 

de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de 

personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs » 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2012, tweede editie) door 

Danielle Mylle, wonende te 3001 Heverlee, Toverberg 1, Ariane Lefebvre, wonende te 

5170 Profondeville, Allée des Renards 15, Claire Gillet, wonende te 4890 Thimister, route de 

Mont 43, Hans Isaac, wonende te 7034 Obourg, rue de Bauval 17, Françoise Massart, 

wonende te 1410 Waterloo, Clos Limesenrieux 21, en Pascale Schellens, wonende te 

6280 Loverval, Allée des Templiers 41. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde decreetsbepaling door Fatima Ben Haddou, wonende te 1030 Brussel, 

Metsysstraat 53. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5598 et 5599 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Franse Gemeenschapsregering heeft een memorie ingediend en de verzoekende 

partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. V. Feyens loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. N. Fortemps, advocaten bij de balie te 

Brussel, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. M. Nihoul, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse Gemeenschapsregering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen in de twee zaken zijn meer dan twee jaar geleden tijdelijk aangesteld in het 

ambt van inspecteur. Zij voeren aan dat zij worden geraakt door het decreet van 12 juli 2012 en in het bijzonder 

door artikel 40 ervan, in zoverre geen rekening is gehouden met de bijzondere situatie van de kandidaat-

inspecteurs die hebben deelgenomen aan de procedure die bij het decreet van 8 maart 2007 is ingevoerd met het 

oog op het behalen van het brevet van inspecteur door de drie opleidingsmodules te volgen. De verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5598 voegen eraan toe dat zij geslaagd zijn voor de proef die is georganiseerd voor een 

van de opleidingsmodules. 

 

 A.1.2.  De Franse Gemeenschapsregering merkt op dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de 

selectieproef hun toelating tot de stage en hun eventuele vaste benoeming zou vertragen, vermits die pas in het 

gedrang zouden komen indien zij niet slagen voor de voormelde proef. Zij merkt daarnaast op dat het slagen 

voor het bij de vroegere wetgeving georganiseerde brevet niet noodzakelijk noch automatisch zou leiden tot een 

onmiddellijke benoeming in het ambt van inspecteur. Zij besluit hieruit dat het belang van de verzoekende 

partijen bij het beroep ontbreekt of niet gewettigd is. 

 

 Zij betwist daarnaast het belang van de verzoekende partij in de zaak nr. 5599. Zij voert aan dat, vermits die 

partij niet heeft deelgenomen aan de proef op het einde van een van de drie opleidingen, de bestreden bepaling 

voor haar geenszins griefhoudend is. 

 

 A.1.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat hun situatie rechtstreeks en ongunstig wordt geraakt door 

de bestreden bepaling en dat zij derhalve doen blijken van het vereiste belang om de vernietiging ervan te 

vorderen. Zij voegen eraan toe dat de mate waarin hun situatie wordt geraakt, verband houdt met de grief die zij 

aanvoeren, vermits met die laatste de decreetgever wordt verweten geen rekening te hebben gehouden met hun 

bijzondere situatie. Zij voeren aan dat zij, door de vernietiging van de bestreden bepaling, opnieuw de kans 

zouden krijgen dat hun situatie gunstiger wordt geregeld. Zij betwisten de bewering van de Franse 

Gemeenschapsregering volgens welke hun belang onwettig zou zijn omdat het beroep noch de handhaving, noch 

het herstel beoogt van een situatie die onregelmatig zou zijn. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen in de twee zaken leiden een enig middel af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 173bis van het decreet van 8 maart 2007 « betreffende de 

algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse 

Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de 

Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene 

inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs » (hierna : het decreet van 8 maart 2007), ingevoegd bij artikel 40 

van het decreet van 12 juli 2012 houdende wijziging van het voormelde decreet van 8 maart 2007. 

 

 Zij zetten uiteen dat bij de bestreden bepaling een prioritaire reserve wordt samengesteld waarin, bij de eerste 

oproep tot de kandidaten, de geslaagden voor de selectieproef worden opgenomen, op voorwaarde dat, enerzijds, zij 

sinds meer dan twee jaar vanaf de datum van de oproep tijdelijk het bevorderingsambt van inspecteur bekleden 

waarvoor de reserve is samengesteld en dat, anderzijds, zij de vermelding « gunstig » hebben gekregen bij de 

evaluatie. Zij zijn van mening dat het decreet aldus alle kandidaat-inspecteurs die sinds meer dan twee jaar tijdelijk 

een ambt van inspecteur bekleden, ongeacht of zij al dan niet de opleidingen hebben gevolgd die vroeger werden 

georganiseerd met het oog op het behalen van het brevet van inspecteur en ongeacht of zij al dan niet zijn geslaagd 

voor de enige proef georganiseerd op het einde van een van die opleidingen, aldus zonder objectieve verantwoording 

op dezelfde wijze behandelt. Zij merken immers op dat die twee categorieën van kandidaat-inspecteurs moeten 

deelnemen aan de selectieproef waarin artikel 50 van het decreet voorziet, alvorens te worden opgenomen in de 

prioritaire reserve met het oog op de toelating tot de stage. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de kandidaat-inspecteurs die de opleidingen hebben 

gevolgd die worden georganiseerd met het oog op het behalen van het brevet en, in voorkomend geval, zijn geslaagd 
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voor de proef die wordt georganiseerd op het einde van een van die opleidingen, reeds blijk geven van de 

bekwaamheden die men kan verwachten van inspecteurs-stagiairs. Zij merken op dat de maatregel niet evenredig is, 

aangezien die de toelating tot de stage van die kandidaten en hun vaste benoeming in het ambt vertraagt. Zij besluiten 

hieruit dat de bestreden bepaling afbreuk doet aan de gewettigde verwachtingen van de betrokken kandidaten om als 

inspecteur te kunnen worden benoemd. 

 

 A.3.1.  De Franse Gemeenschapsregering zet uiteen dat het decreet van 12 juli 2012 een werkelijke 

paradigmatische ommekeer in de opleiding en de kwalificatie van het inspecteurskorps tot stand brengt door een 

nieuwe, volkomen verschillende regeling in te voeren die een proef omvat in de vorm van een vergelijkend examen 

dat toegang verleent tot de stage en tot de opleiding van inspecteur. 

 

 Zij is van mening dat een dergelijke verandering een overgangsmaatregel kon verantwoorden, zij het dat zulk 

een maatregel geen afbreuk zou kunnen doen aan de twee belangrijkste doelstellingen van het decreet, namelijk de 

bekwaamheid bevorderen binnen het inspecteurskorps en een objectieve en transparante bevorderingsprocedure 

invoeren die het mogelijk maakt de rechtszekerheid bij de benoemingen te waarborgen. Zij zet uiteen dat het 

bijgevolg ondenkbaar was de talrijke waarnemende inspecteurs te benoemen, zelfs wanneer zij de opleidingen onder 

de vorige regeling hadden gevolgd, vermits het niet mogelijk was a priori ervan uit te gaan dat zij allen over de 

vereiste bekwaamheden beschikten. 

 

 A.3.2.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat het decreet niet alle kandidaat-inspecteurs gelijk 

behandelt, vermits artikel 52 van het decreet van 8 maart 2007, vervangen bij artikel 16 van het decreet van 12 juli 

2012, de Regering ertoe machtigt de voorwaarden en nadere regels te bepalen volgens welke de inspecteur-stagiair 

die een gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd, een vrijstelling kan aanvragen voor een deel van zijn 

opleidingsprogramma van inspecteur-stagiair. 

 

 A.4.1.  De verzoekende partijen preciseren dat zij de bestreden bepaling geenszins bekritiseren in zoverre zij 

hen niet vrijstelt van het volbrengen van de stage waarin de hervorming voorziet. Zij herhalen dat het middel alleen 

het feit in het geding brengt dat zij nog moeten deelnemen aan een proef die door de Regering als filter wordt 

gekwalificeerd, om tot de stage te worden toegelaten, en dit prioritair ten opzichte van de andere personen die voor 

die proef zijn geslaagd. Zij betwisten de verklaring van de Franse Gemeenschapsregering volgens welke de 

vrijstelling van de selectieproef onevenredig zou zijn geweest ten opzichte van de nieuwe regeling, aangezien de 

vrijstelling van de selectieproef niet zou hebben geleid tot de vrijstelling van het volbrengen van de stage, maar 

alleen ertoe zou hebben geleid het voor die bijzondere categorie van kandidaat-inspecteurs mogelijk te maken 

onmiddellijk in stage te treden. 

 

 A.4.2.  Zij voeren aan dat de personen die het ambt van inspecteur reeds sinds meer dan twee jaar tijdelijk 

uitoefenen, de opleidingen hebben gevolgd die eerder zijn georganiseerd voor het behalen van het brevet en in 

voorkomend geval zijn geslaagd voor de proef die na afloop van een van die opleidingen is georganiseerd, en het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een gunstige evaluatie, de contouren van het ambt beter beheersen dan diegenen 

die uitsluitend tijdelijk zijn aangesteld en het voorwerp hebben uitgemaakt van een gunstige evaluatie. Zij zijn van 

mening dat die bijzonderheid verantwoordt dat zij anders worden behandeld. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 40 van het decreet 

van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2012 « houdende wijziging van het decreet van 

8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving 

en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor 

pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde 
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onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en 

van de pedagogische adviseurs », dat in dat decreet van 8 maart 2007 een artikel 173bis invoegt, 

dat luidt : 

 

 « Bij de eerste oproep tot de kandidaten gedaan overeenkomstig artikel 50 van dit decreet, 

wordt, voor ieder ambt bedoeld bij artikel 28, 1°, een prioritaire reserve samengesteld waarin de 

geslaagden van de selectieproef bedoeld bij artikel 50 opgenomen zijn en die aan de volgende 

voorwaarden voldoen : 

 

 1°  tijdelijk sinds meer dan twee jaar vanaf de datum van de oproep tot de kandidaten een 

bevorderingsambt van inspecteur bekleden in hetzelfde ambt als dat waarvoor hij op de reserve 

van geslaagden opgenomen wordt; 

 

 2°  de melding ‘ gunstig ’ hebben gekregen bij de evaluatie bedoeld bij artikel 60 van dit 

decreet. 

 

 Wordt geacht hetzelfde ambt te bekleden als dat waarvoor hij op de reserve van geslaagden 

opgenomen wordt, de geslaagde die het overeenstemmende inspecteurambt bekleedt 

overeenkomstig de tabel opgenomen als bijlage II bij dit decreet. 

 

 Ingeval de tijdelijk aangewezen inspecteur die beroep doet op het vorige lid niet de evaluatie 

bedoeld bij artikel 60 voor 1 januari 2013 heeft genoten, wordt deze geacht gunstig te zijn. 

 

 Om een vacant verklaarde betrekking toe te kennen, wordt tijdelijk een oproep gedaan tot de 

geslaagden van de reserve bedoeld bij het eerste lid van dit artikel en dit, tot uitputting ervan ». 

 

 B.1.2.  Artikel 50 van het voormelde decreet van 8 maart 2007, zoals gewijzigd bij artikel 14 

van het decreet van 12 juli 2012, bepaalt : 

 

 « Om de vier jaar richt de Regering een selectieproef in met als doel de bevordering tot één 

of meerdere ambten van inspecteur bedoeld bij artikel 28, 1°. 

 

 De nadere regels voor deze proef alsook het profiel van generiek ambt van het ambt 

inspecteur worden door de Regering vastgelegd. 

 

 De proef omvat twee luiken : een luik dat toegang verleent tot de institutionele en 

administratieve basiskennis en een luik ter evaluatie van de generieke bekwaamheid om een 

ambt van inspecteur uit te oefenen. 

 

 De kandidaten moeten minstens 60 % voor ieder luik van de proef behalen, waarbij het luik 

ter evaluatie van de generieke bekwaamheid om het ambt van inspecteur uit te oefenen minstens 

voor 70 % van de eindpunten telt. 

 

 De examencommissie bedoeld bij artikel 57, § 1, wordt belast met het opstellen van het 

proces-verbaal van de selectieprocedure en met het vaststellen van de lijst van de gegadigden van 

de reserves. 
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 Elk ambt bedoeld bij artikel 28, 1°, van dit decreet stemt met een reserve overeen die het 

eigen is. Bij de oproep tot de kandidaten, preciseren de kandidaten het ambt van inspecteur 

bedoeld bij artikel 28, 1°, van dit decreet waarvoor ze zich kandidaat wensen te stellen. 

Eenzelfde kandidaat mag zich voor meerdere ambten kandidaat stellen en op meerdere reserves 

gerangschikt worden voor zover hij aan de voorwaarden opgesomd in artikel 45 van dit decreet 

voldoet. 

 

 Binnen iedere reserve worden de geslaagden gerangschikt op basis van het totaal behaalde 

punten bij de proef bedoeld bij het eerste lid van dit artikel. Indien geslaagden van verscheidene 

selectieproeven in concurrentie worden gebracht voor de toe te kennen betrekking, worden zij 

gerangschikt volgens de volgorde van de datums van de processen-verbaal van afsluiting van de 

proeven, te beginnen vanaf de oudste datum en, voor elke proef, in functie van de orde van hun 

rangschikking. In geval van gelijkheid van punten binnen eenzelfde reserve wordt de voorrang 

verleend aan de kandidaat die de hoogste dienstanciënniteit heeft. Bij gelijke dienstanciënniteit 

wordt de voorrang verleend aan de kandidaat die de grootste ambtsanciënniteit geniet. Bij gelijke 

ambtsanciënniteit krijgt de oudste kandidaat de voorrang ». 

 

 B.1.3.  Het decreet van 12 juli 2012 heeft met name tot doel de voorwaarden voor de 

benoeming in het bevorderingsambt van inspecteur te wijzigen. Terwijl het decreet van 8 maart 

2007 de bevordering in het ambt van inspecteur afhankelijk maakte van het volgen van 

aanvullende opleidingen, bekrachtigd door een brevet, omvat de procedure voor de benoeming in 

de bevorderingsambten van inspecteur die bij het decreet van 12 juli 2012 is ingevoerd, een 

selectieproef bij de aanvang van de procedure (artikel 50), gevolgd, indien daarvoor geslaagd, 

door een stage van twee jaar (artikel 51) tijdens welke de stagiair ertoe gehouden is 250 uur 

opleiding te volgen (artikel 52). De kandidaat-inspecteur wordt tijdens de stage tweemaal 

geëvalueerd (artikel 53). De stage eindigt met het opstellen en het indienen van een 

« beroepsdossier » dat een persoonlijk schriftelijk verslag van de stagiair bevat, en met een 

eindevaluatie door de examencommissie op het einde van de stage (artikel 54). De stagiair wordt 

vast benoemd in de graad van inspecteur indien de examencommissie op het einde van de stage 

de vermelding « gunstig » toekent (artikel 55). 

 

 B.1.4.  Artikel 40 van het decreet van 12 juli 2012, dat het onderwerp van het beroep vormt, 

bevat een overgangsbepaling voor de inspecteurs die het ambt sinds minstens twee jaar vanaf de 

datum van de eerste oproep tot de kandidaten volgens de nieuwe procedure tijdelijk uitoefenen. 

Die inspecteurs genieten, krachtens die bepaling, een prioritaire toegang tot de stage op 

voorwaarde dat zij zijn geslaagd voor de in artikel 50 bedoelde selectieproef en de vermelding 

« gunstig » hebben gekregen bij de evaluatie die, met toepassing van artikel 60, zoals het luidde 

vóór de wijziging ervan bij het bestreden decreet, moest worden uitgevoerd uiterlijk 400 dagen 
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na hun indiensttreding en minstens om de twee jaar. Indien de geslaagde niet het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een evaluatie overeenkomstig artikel 60 van het decreet vóór 1 januari 2013, 

wordt hij geacht een gunstige evaluatie te hebben verkregen. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 B.2.1.  De Franse Gemeenschapsregering betwist het belang van alle verzoekende partijen 

bij het beroep. 

 

 B.2.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.2.3.  De verzoekende partijen zijn allen tijdelijk aangesteld in ambten van inspecteur en 

oefenen die ambten reeds enkele jaren uit. Zij hebben de opleidingen gevolgd die de Franse 

Gemeenschap organiseert in het kader van de procedure voor de benoeming in het 

bevorderingsambt van inspecteur zoals geregeld bij het decreet van 8 maart 2007, vóór de 

wijziging ervan bij het bestreden decreet, en de verzoekende partijen in de zaak nr. 5598 

hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor de enige proef die de Gemeenschap na afloop 

van een van die opleidingen heeft georganiseerd. 

 

 B.2.4.  De situatie van de verzoekende partijen die het ambt van inspecteur sinds meer 

dan twee jaar tijdelijk bekleden, wordt geraakt door de overgangsbepaling vervat in artikel 40 

van het decreet van 12 juli 2012. In zoverre zij die overgangsbepaling verwijten onvoldoende 

rekening te houden met hun bijzondere situatie, doen zij blijken van een belang om de 

vernietiging ervan te vorderen. 

 

 De exceptie van niet-ontvankelijkheid aangevoerd in de zaak nr. 5599 dient voor het 

overige niet te worden onderzocht, aangezien de in beide zaken aangevoerde middelen 

identiek zijn. 

 

 B.2.5.  De beroepen zijn ontvankelijk. 
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 Ten aanzien van het enige middel 

 

 B.3.  Het enige middel in de twee zaken is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet. De verzoekende partijen verwijten de decreetgever bij de aanneming 

van de overgangsbepaling vervat in artikel 40 van het decreet van 12 juli 2012, dat een 

artikel 173bis in het decreet van 8 maart 2007 invoegt, geen rekening te hebben gehouden met 

de bijzondere situatie van de kandidaat-inspecteurs die het ambt sinds meer dan twee jaar 

tijdelijk uitoefenen en die de opleidingen hebben gevolgd die ter uitvoering van het decreet 

van 8 maart 2007 zijn georganiseerd en in voorkomend geval zijn geslaagd voor de na afloop 

van een van die opleidingen georganiseerde proef. 

 

 Zij zijn van mening dat de bestreden bepaling, door die kandidaat-inspecteurs ertoe te 

verplichten deel te nemen aan de selectieproef die toegang verleent tot de stage en daarvoor te 

slagen, hen op onverantwoorde wijze op dezelfde manier behandelt als de kandidaat-

inspecteurs die niet dezelfde opleidingen hebben gevolgd en niet voor dezelfde proef zijn 

geslaagd. 

 

 B.4.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet 

er zich overigens tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de 

aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 
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 B.5.  De aanneming van het decreet van 12 juli 2012 is gemotiveerd door het gegeven, 

vastgesteld door de decreetgever, dat de bij het decreet van 8 maart 2007 ingevoerde 

procedure « praktische moeilijkheden met zich meebracht in verband met onder meer het 

bijeenkomen van de examencommissies en met het organiseren van de opleidingen ». 

Bovendien heeft de decreetgever ermee rekening gehouden dat een zekere rechtsonzekerheid 

heerste die was ontstaan uit de onwettigheid, vastgesteld door de Raad van State, van het 

besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 27 mei 2009 tot samenstelling van de 

examencommissies met toepassing van artikel 53, tweede lid, van het decreet van 8 maart 

2007 (Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2011-2012, nr. 381/1, p. 3). 

 

 Daar die praktische moeilijkheden hebben belet de proeven te organiseren tot 

bekrachtiging van alle opleidingen die zijn georganiseerd met het oog op het uitreiken van de 

brevetten van inspecteur, is geen enkel brevet uitgereikt en heeft er geen enkele vaste 

benoeming in het ambt van inspecteur met toepassing van het decreet van 8 maart 2007 

plaatsgehad, met uitzondering van de toepassing van artikel 162 van dat decreet, dat een 

benoeming mogelijk maakt nadat het ambt tien jaar werd uitgeoefend. 

 

 B.6.  De categorieën van kandidaat-inspecteurs die het ambt van inspecteur tijdelijk 

uitoefenen, die door de verzoekende partijen met elkaar worden vergeleken, onderscheiden 

zich van elkaar door het feit dat de eerstgenoemden de opleidingen hebben gevolgd die in het 

kader van de uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 zijn georganiseerd en in 

voorkomend geval hebben deelgenomen aan en zijn geslaagd voor de proef die is 

georganiseerd na afloop van een van de drie opleidingen, terwijl de laatstgenoemden die 

opleidingen niet hebben gevolgd. 

 

 Het Hof moet nagaan of dat verschil tussen de twee categorieën van kandidaat-

inspecteurs die in de bestreden bepaling worden beoogd, de decreetgever ertoe verplichtte hen 

op onderscheiden wijze te behandelen en bijgevolg de kandidaten die behoren tot de eerste 

categorie vrij te stellen van de deelname aan en het slagen voor de selectieproef teneinde te 

worden toegelaten tot de stage met het oog op hun vaste benoeming. 

 

 B.7.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te beslissen wanneer 

een beleid dient te worden aangepast. In het bijzonder wanneer hij vaststelt dat een 

benoemingsprocedure die hij heeft ingevoerd, onwerkzaam blijkt, zou hij niet ertoe kunnen 



10 

worden gedwongen die te handhaven, bij wijze van overgangsregeling, voor de personen die 

de stappen hadden gedaan en de opleidingen hadden aangevat teneinde te voldoen aan de 

vereisten van de wetgeving met het oog op hun vaste benoeming volgens die procedure. 

 

 B.8.1.  Te dezen heeft de decreetgever gekozen voor een nieuwe procedure voor de vaste 

benoeming die sterk verschilt van de regeling die hij wilde vervangen. De toegang tot de stage 

is voortaan afhankelijk van het slagen voor een selectieproef in twee delen : een algemeen 

administratief deel met betrekking tot de institutionele basiskennis en een deel ter evaluatie 

van de algemene bekwaamheid om een ambt van inspecteur uit te oefenen, op basis van een 

door de Regering opgesteld functieprofiel. 

 

 De drie opleidingsmodules, die elk hadden moeten worden bekrachtigd door een 

onderscheiden proef, georganiseerd bij het decreet van 8 maart 2007 vóór de wijziging ervan 

bij het bestreden decreet, hadden betrekking op de relationele geschiktheid, in het bijzonder 

het humanresourcesmanagement, op de pedagogische geschiktheid en op de beheersing van 

wet- en regelgeving en de bekwaamheid inzake administratief beheer. Alleen de proef met 

betrekking tot die laatste geschiktheid is georganiseerd. 

 

 B.8.2.  Uit de vergelijking van die twee regelingen blijkt dat het gevolgd hebben van de 

ter uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 georganiseerde opleidingen niet zou kunnen 

worden beschouwd als een prestatie die gelijkwaardig is aan het slagen voor de selectieproef 

die toegang verleent tot de bij het decreet van 12 juli 2012 ingevoerde stage. De kandidaat-

inspecteurs die die opleidingen hebben gevolgd en in voorkomend geval zijn geslaagd voor de 

proef tot bekrachtiging van één daarvan, bevinden zich, ten aanzien van de verplichting om 

deel te nemen aan een selectieproef die toegang verleent tot de stage, bijgevolg niet in een 

wezenlijk verschillende situatie ten opzichte van de andere kandidaat-inspecteurs. De 

decreetgever was dus niet ertoe gehouden hen anders te behandelen door hen vrij te stellen 

van de deelname aan die proef. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 6 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5615 

 

 

Arrest nr. 25/2014 

van 6 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 

21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 19 januari 2001 

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding 

van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, gesteld 

door de Politierechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. Lavrysen, 

E. Derycke, P. Nihoul en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de 

griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 8 maart 2013 in zake « Ethias Arbeidsongevallen » en de nv « De Post » 

tegen de NMBS Holding, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

19 maart 2013, heeft de Politierechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat enkel automatisch schadeloos 

kunnen worden gesteld de passagiers van een voertuig dat aan spoorstaven is gebonden 

wanneer het ongeval zich voordoet op een plaats bedoeld in artikel 2, § 1, van diezelfde wet, 

dat wil zeggen op de openbare weg, op een voor het publiek toegankelijk terrein of op een 

terrein dat slechts toegankelijk is voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te 

komen of op een plaats die niet volledig is afgezonderd van de voormelde plaatsen, en niet de 

passagiers van een dergelijk voertuig wanneer dat ongeval gebeurt op een plaats die volledig 

is afgezonderd van de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de voormelde wet van 

21 november 1989 ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  « Ethias Arbeidsongevallen », met zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24; 

 

 -  de nv « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding » 

(NMBS Holding), met zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 85; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  « Ethias Arbeidsongevallen »; 

 

 -  de nv « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding » 

(NMBS Holding). 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Papart loco Mr. J. Clesse en Mr. O. Moureau, advocaten bij de balie te Luik, 

voor « Ethias Arbeidsongevallen »; 

 

 .  Mr. D. Devillez loco Mr. C. Philippart de Foy, advocaten bij de balie te Luik, voor de 

nv « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding » (NMBS Holding); 

 

 .  Mr. E. Abbeel loco Mr. L. Schuermans, advocaten bij de balie te Turnhout, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Het geschil voor de verwijzende rechter betreft de schadelijke gevolgen van een ongeval op de weg van en 

naar het werk waarbij een passagier van een aan een spoorweg gebonden voertuig is betrokken, ongeval dat 

plaatshad toen de trein zich tussen twee stations bevond. « Ethias Arbeidsongevallen », die het slachtoffer heeft 

vergoed op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, beoogt de NMBS Holding ertoe te laten veroordelen haar 

de uitgaven terug te betalen waaraan zij als gevolg van het ongeval is blootgesteld. 

 

 Na te hebben vastgesteld dat het ongeval op de weg van en naar het werk wordt gezien als een 

verkeersongeval in de zin van het voormelde artikel 29bis, stelt de verwijzende rechter vast dat het territoriale 

toepassingsgebied van die bepaling omstreden is. De verwijzende rechter refereert aan het arrest nr. 35/2012 en 

stelt vast dat de hypothese die aanleiding heeft gegeven tot dat arrest, betrekking had op een werknemer die werd 

gegrepen door een goederentrein op een volkomen afgezonderde plaats, en dat die situatie fundamenteel 

verschilt van die van een passagier die een slachtoffer is van een ongeval tussen twee stations. Hij leidt hieruit af 

dat er sprake zou kunnen zijn van een discriminatie onder de passagiers van een trein naar gelang van de plaats 

waar het ongeval zich voordoet, indien het in het geding zijnde artikel 29bis in die zin wordt geïnterpreteerd dat 

het van toepassing is op de plaatsen die niet volkomen afgezonderd zijn van het verkeer in de zin van artikel 2, 

§ 1, van de voormelde wet van 21 november 1989, maar dat het niet van toepassing is wanneer het ongeval zich 

voordoet op een plaats waar de trein in eigen bedding rijdt. De verwijzende rechter beslist dus aan het Hof de 

hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  « Ethias Arbeidsongevallen » verzoekt het Hof de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. 

Zij is van mening dat de rechtsleer en de rechtspraak aanvaarden dat het in het geding zijnde artikel 29bis, § 1, 

tweede lid, van toepassing is op de passagiers die gewond raken tijdens hun vervoer in een spoorvoertuig, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een bruusk en plots remmanoeuvre; dat standpunt is bevestigd door het Hof van 

Cassatie in zijn arrest van 30 september 2010. Het arrest nr. 35/2012 lijkt evenwel een onderscheid in te voeren 

ten aanzien van het territoriale toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling naar gelang van de plaats 

waar het ongeval zich voordoet. 

 

 A.1.2.  De eisende partij voor de verwijzende rechter stelt evenwel vast dat het Hof zich, in het arrest 

nr. 35/2012, ertoe heeft beperkt de hypothese te onderzoeken die aan het Hof werd voorgelegd, namelijk die van 

een werknemer die, op onwettige wijze, de sporen overstak op een plaats die volkomen afgezonderd was van het 

verkeer, hetgeen niet vergelijkbaar is met de situatie van een treinpassagier. 

 

 Zij is dus van mening dat de lering van dat arrest niet kan worden omgezet naar de hypothese van een 

ongeval waarbij een passagier van de trein is betrokken : naast de moeilijkheid om de precieze plaats te bepalen 

waar de trein zich bevond wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan, zou de omzetting van het arrest 

nr. 35/2012 tot gevolg hebben een discriminatie in te voeren onder de passagiers van een trein naar gelang van 

de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan, terwijl zij zich in een identieke situatie bevinden wat het 

gelopen risico betreft - criterium van onderscheid waarvoor het Hof in dat arrest heeft gekozen. 
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 Niets maakt het immers mogelijk te verantwoorden dat passagiers worden uitgesloten van de 

vergoedingsregeling naar gelang van de plaats waar het ongeval zich voordoet : in de eerste plaats is de bij de in 

het geding zijnde bepaling ingevoerde regeling verbonden aan het risico veroorzaakt door de kinetische energie 

van de motorvoertuigen en die energie is, wanneer de trein zich op de vrije spoorweg bevindt, hoger of op zijn 

minst gelijk aan die wanneer hij de openbare weg kruist; overigens, door een ticket of abonnement te betalen, 

zijn de passagiers ertoe gemachtigd zich op de spoorweg te bevinden tijdens hun transport, waarbij die 

spoorwegen aldus kunnen worden gelijkgesteld met private terreinen die toegankelijk zijn voor bepaalde 

personen die het recht hebben om er te komen in de zin van artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989; ten 

slotte, wanneer het ongeval zich voordoet in eigen bedding, is er geen enkel risico van fraude of misbruik dat een 

uitsluiting van de vergoedingsregeling verantwoordt. 

 

 A.1.3.  De eisende partij voor de verwijzende rechter is van mening dat de motorrijtuigverzekeraars en de 

eigenaars van spoorvoertuigen zich niet bevinden in vergelijkbare situaties ten aanzien van het te lopen risico, 

zodat het verantwoord is hen niet te onderwerpen aan een identieke vergoedingsregeling ratione loci : tijdens een 

treinrit worden de volkomen afgezonderde plaatsen immers stelselmatig en veelvuldig doorkruist, in 

tegenstelling tot een autoparcours, waar de volkomen afgezonderde plaatsen slechts uitzonderlijk zullen worden 

gebruikt. 

 

 Ten aanzien van het gedekte risico is het dus coherent dat de vergoedingsregeling van artikel 29bis niet van 

toepassing is op de verkeersongevallen waarbij een motorvoertuig is betrokken buiten de plaatsen bedoeld in 

artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989. Indien men daarentegen de passagiers van een trein die het 

slachtoffer worden van een ongeval op een volkomen afgezonderde plaats zou uitsluiten van de 

vergoedingsregeling, dan zou daaruit een discriminatie voortvloeien tussen de verzekeraar van een 

motorvoertuig en de bestuurder van een spoorvoertuig, daar personen die zich niet in vergelijkbare situaties 

bevinden, identiek zouden worden behandeld; de eigenaar van een spoorvoertuig zou het slachtoffer aldus 

slechts op uitzonderlijke en onzekere wijze moeten vergoeden wanneer het ongeval zich, bij toeval, voordoet op 

een plaats die niet volkomen afgezonderd is van het verkeer. 

 

 Die interpretatie zou kunnen leiden tot een grote rechtsonzekerheid, zowel voor de eigenaar van het 

voertuig als voor het slachtoffer. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad herinnert aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en aan die van het Hof 

van Cassatie. Hij voert aan dat de rechtspraak van dat laatste, de rechtspraak van de vonnisgerechten en de 

meeste rechtsleer ervan uitgaan dat de vergoedingsregeling van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 

van toepassing moet zijn op de spoorongevallen, ongeacht de plaats waar dat ongeval zich heeft voorgedaan. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad verzoekt het Hof de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden, omdat, 

volgens hem, het onderscheid dat het Hof in het arrest nr. 35/2012 maakt naar gelang van de plaats waar het 

voertuig zich op het ogenblik van het ongeval bevindt, niet mogelijk is wanneer de zwakke weggebruiker een 

passagier is van het aan een spoorweg gebonden voertuig. Hij is immers van mening dat, wanneer het gaat om 

een passagier van een aan een spoorweg gebonden voertuig, het risico dat dat voertuig met zich meebrengt, niet 

in die zin kan worden beschouwd dat het substantieel verschilt naargelang het voertuig, op het ogenblik van het 

ongeval, op een spoorweg rijdt die al dan niet van het verkeer is afgezonderd. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad geeft aan dat artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de 

vervoersovereenkomsten geen gelijkwaardige oplossing biedt voor de slachtoffers van ongevallen waarbij 

reizigers zijn betrokken, omdat de uitvoering van die bepaling veronderstelt dat de vervoerder aansprakelijk 

wordt verklaard voor het ongeval, omdat die bepaling alleen van toepassing is op de vervoersovereenkomsten 

onder bezwarende titel en omdat de vervoerder aan elke aansprakelijkheid kan ontsnappen door aan te tonen dat 

het ongeval het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. Bovendien is de 

verjaringstermijn korter. 

 

 A.2.4.  De Ministerraad voegt eraan toe dat het onderscheid dat het Hof in het arrest van 8 maart 2012 heeft 

gemaakt, leidt tot rechtsonzekerheid voor de slachtoffers, passagiers of voetgangers. Hij onderstreept dat de 

oplossing waarvoor in dat arrest is gekozen, de bescherming van de zwakke weggebruiker beperkt en een 

discriminatie invoert onder de slachtoffers naar gelang van de plaats waar het ongeval zich voordoet. 

 

 A.3.1.  De NMBS Holding, verwerende partij voor de verwijzende rechter, verzoekt het Hof de prejudiciële 

vraag ontkennend te beantwoorden. 
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 Volgens haar interpreteert de verwijzende rechter de in het geding zijnde bepaling verkeerd, alsook het 

arrest nr. 35/2012, waaruit voortvloeit dat het niet de hoedanigheid van passagier of van voetganger van het 

slachtoffer van een spoorongeval is dat telt, maar de plaats van het ongeval. De wetgever voorziet in geen enkele 

vergoeding voor de ongevallen buiten de plaatsen bedoeld in het voormelde artikel 2, § 1 : wanneer er geen 

discriminatie is onder de slachtoffers van een verkeersongeval naar gelang van de plaats waar het ongeval zich 

voordoet, geldt hetzelfde voor de passagiers van een trein, slachtoffers van een verkeersongeval. 

 

 A.3.2.  De NMBS Holding herinnert eraan dat het doel van de in het geding zijnde bepaling erin bestaat de 

verzekeraars te verplichten tot de vergoeding van de zwakke weggebruikers die het slachtoffer zijn van een 

verkeersongeval op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989. 

 

 Hoewel de in artikel 29bis bepaalde vergoedingsregeling is uitgebreid tot de ongevallen waarbij een 

spoorvoertuig is betrokken op de plaatsen waar dat voertuig deelneemt aan het wegverkeer, zou het niet redelijk 

verantwoord zijn die regeling toe te passen wanneer het ongeval zich voordoet op een volkomen afgezonderde 

plaats, vermits het spoorvoertuig op die plaats niet deelneemt aan de risico’s die inherent zijn aan dat verkeer. 

 

 Ten slotte zou de uitbreiding van die vergoedingsregeling tot de spoorongevallen op een eigen bedding een 

discriminatie teweegbrengen omdat « de verzekeraar van een motorvoertuig ervan vrijgesteld zou zijn om op te 

treden voor de ongevallen op een privéterrein of een terrein dat niet toegankelijk is voor publiek, terwijl de 

eigenaar van het spoorvoertuig wel ertoe verplicht zou zijn het slachtoffer te vergoeden van een ongeval dat zich 

voordoet op een plaats die volkomen afgezonderd is van het wegverkeer ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 29bis, § 1, van de wet van 

21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen », zoals gewijzigd bij de wet van 19 januari 2001 « tot wijziging van diverse 

bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden 

door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen », dat bepaalt : 

 

 « Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 

schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 

geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels 

of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars 

die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen 

overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade 

opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder. 

 

 Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 

gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, op 

de eigenaar van het motorrijtuig. 

 

 […] ». 

 

 De vraag heeft meer bepaald betrekking op het tweede lid van die bepaling. 
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 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op een ongeval dat zich heeft voorgedaan 

binnen een aan een spoorweg gebonden voertuig. Het slachtoffer van dat ongeval was een 

passagier van dat voertuig. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.3.  Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid na te gaan, met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, van artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, in de 

interpretatie volgens welke die bepaling de ongevallen die zich voordoen binnen een aan een 

spoorweg gebonden motorrijtuig, terwijl het voertuig zich bevindt op een plaats die volledig 

afgezonderd is van het verkeer, uitsluit van de daarin bepaalde regeling van de automatische 

vergoeding. 

 

 B.4.1.  Bij zijn arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof voor recht gezegd dat 

de in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij de verkeersongevallen waarbij een trein is 

betrokken die rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, niet uitsluit van de 

regeling inzake automatische schadevergoeding, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt. 

 

 B.4.2.  De zaak die aanleiding heeft gegeven tot dat arrest, had betrekking op een ongeval 

met een voetganger die zich op of in de nabijheid van een spoorweg bevond en die door een 

trein is aangereden, terwijl die laatste reed op een plaats waar de spoorweg volledig 

afgezonderd was van de voor het verkeer opengestelde wegen. 

 

 De hypothese van het ongeval waarvan het slachtoffer een passagier van het voertuig is, 

verschilt fundamenteel van dat van het ongeval met een voetganger die zich bevindt op of in 

de nabijheid van de weg. Het antwoord van het Hof op de in het arrest nr. 35/2012 gestelde 

vraag kan in de onderhavige zaak dus niet worden gevolgd. 

 

 B.5.1.  Wat de spoorvoertuigen betreft, vermocht de wetgever rekening te houden met het 

risico dat zij voor de andere weggebruikers veroorzaken wanneer die spoorvoertuigen rijden 

op plaatsen die niet volledig zijn afgezonderd van de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de 

in het geding zijnde wet, omdat dat risico vergelijkbaar is met het risico dat wordt veroorzaakt 

door andere voertuigen. Dat geldt zelfs wanneer het verkeer op de openbare weg tijdelijk 
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verboden is door het neerlaten van veiligheidsbarrières of door verkeerslichten bestemd om 

treinen te laten doorrijden. 

 

 B.5.2.  Bij zijn voormelde arrest nr. 35/2012 heeft het Hof evenwel geoordeeld dat, 

wanneer de trein op een spoorweg rijdt die volledig afgezonderd is van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in het voormelde artikel 2, § 1, het risico dat door dat voertuig wordt 

veroorzaakt voor de zwakke weggebruiker, diende te worden beschouwd als wezenlijk 

verschillend van het risico dat voor diezelfde weggebruiker wordt veroorzaakt door 

voertuigen die op de in het voormelde artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen rijden. 

 

 Het heeft daaruit besloten dat, in zoverre zij de eigenaars van treinen ertoe verplicht de 

schade te vergoeden die voortvloeit uit een ongeval dat zich in die omstandigheden heeft 

voorgedaan, de in het geding zijnde bepaling niet redelijk verantwoord is. 

 

 B.5.3.  Zoals het Hof heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 116/2013 van 31 juli 2013 heeft 

het feit dat het aan een spoorweg gebonden voertuig zich bevindt op een plaats die volledig 

afgezonderd is van de rest van het verkeer evenwel geen enkel gevolg voor het risico dat dat 

voertuig inhoudt voor de passagiers die zich daarbinnen bevinden. Er is derhalve geen enkele 

redelijke verantwoording om de verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken dat op 

een spoorweg rijdt die volledig afgezonderd is van het verkeer op de plaatsen bedoeld in 

artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989, wanneer het slachtoffer van het ongeval een 

passagier van het betrokken voertuig is, uit te sluiten van de regeling van de automatische 

schadevergoeding die is ingevoerd bij artikel 29bis van dezelfde wet. 

 

 B.5.4.  In de interpretatie volgens welke artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 

21 november 1989 de verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken dat rijdt op een 

spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, 

van dezelfde wet, wanneer het slachtoffer van het ongeval een passagier van het betrokken 

voertuig is, uitsluit van de regeling van de automatische schadevergoeding, dient de 

prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.6.1.  Het Hof stelt evenwel vast dat de in het geding zijnde bepaling anders kan worden 

geïnterpreteerd. 
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 B.6.2.  Bij zijn arrest nr. 93/2006 van 7 juni 2006 heeft het Hof immers geoordeeld dat, in 

tegenstelling tot artikel 29bis, § 1, eerste lid, het in het geding zijnde tweede lid van die 

bepaling de vergoedingsregeling waarin het voorziet, niet beperkt tot de plaatsen bedoeld in 

artikel 2, § 1, van dezelfde wet. 

 

 Zoals is aangegeven in B.4 en B.5, heeft het arrest nr. 35/2012 alleen betrekking op een 

zwakke weggebruiker die zich bevindt op of in de nabijheid van een spoorweg die volledig 

afgezonderd is van het verkeer op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van dezelfde wet, en 

niet op een passagier die zich bevindt binnen het voertuig dat op die spoorweg rijdt. 

 

 Artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 kan immers in die zin 

worden geïnterpreteerd dat het de verkeersongevallen waarbij een voertuig is betrokken dat 

rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de plaatsen bedoeld in 

artikel 2, § 1, van dezelfde wet, wanneer het slachtoffer van het ongeval een passagier van het 

betrokken voertuig is, niet uitsluit van de regeling inzake automatische schadevergoeding. 

 

 B.6.3.  In die interpretatie is de in het geding zijnde bepaling niet discriminerend en dient 

de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de verkeersongevallen waarbij een voertuig is 

betrokken dat rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer het slachtoffer van het ongeval 

een passagier van dat voertuig is, uitsluit van de regeling inzake automatische 

schadevergoeding, schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de 

wet van 19 januari 2001, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de verkeersongevallen waarbij een voertuig is 

betrokken dat rijdt op een spoorweg die volledig is afgezonderd van het verkeer op de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer het slachtoffer van het ongeval 

een passagier van dat voertuig is, niet uitsluit van de regeling inzake automatische 

schadevergoeding, schendt artikel 29bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de 

wet van 19 januari 2001, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5633 

 

 

Arrest nr. 26/2014 

van 6 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 

18 november 1996 « houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van 

zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van 

de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 

en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », bekrachtigd bij de 

wet van 13 juni 1997, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Nijvel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de 

griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 8 april 2013 in zake Damien Mink tegen de vzw « Partena – Sociale 

verzekeringen voor zelfstandigen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 3 mei 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Nijvel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een 

sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement, bekrachtigd bij de 

wet van 13 juni 1997, inzonderheid artikel 4 ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre het het recht op de financiële uitkering gelijk aan het minimumpensioen van 

zelfstandigen, bepaald in artikel 7 ervan, onderwerpt aan de voorwaarde dat de failliet 

verklaarde zelfstandige geen aanspraak kan maken op enig vervangingsinkomen, en bijgevolg 

in zoverre het erin voorziet dat die uitkering hem zonder meer wordt ontzegd, zonder na te 

gaan of het vervangingsinkomen waarop hij aanspraak kan maken minstens gelijk is aan het 

bij artikel 7 bepaalde minimum en zonder te voorzien in de toekenning van het verschil 

wanneer het inkomen lager ligt dan dat minimum, ten opzichte van de failliet verklaarde 

zelfstandige aan wie de inning van een minimale financiële uitkering wordt gewaarborgd die 

aanzienlijk hoger ligt dan het vervangingsinkomen dat hij zou kunnen genieten indien hij 

recht had op de werkloosheidsuitkeringen ? ». 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel heeft een persoonlijk failliet verklaarde zelfstandige een beroep ingesteld 

tegen de beslissing van het socialeverzekeringsfonds waarbij hij als zelfstandige was aangesloten, beslissing 

waarbij hem het voordeel van de sociale verzekering in geval van faillissement is geweigerd omdat hij 

werkloosheidsuitkeringen kon genieten. De Rechtbank stelt vast dat de betrokkene, teneinde de uitkering te 

genieten die is bepaald in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 « houdende invoering van 

een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van de gelijkgestelde 

personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 

zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », moet voldoen aan de 

voorwaarden die zijn vastgesteld bij artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, onder meer geen beroepsactiviteit 

uitoefenen of geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden. De Rechtbank vraagt zich af of die 

voorwaarde bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en stelt bijgevolg de hiervoor 

weergegeven prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad herinnert eraan dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ertoe verplichten 

verschillende situaties verschillend te behandelen, zo niet wordt een discriminatie ingevoerd. Hij is van mening 

dat, te dezen, de verwijzende rechter precies een vergelijking maakt tussen categorieën van personen die niet met 

elkaar vergelijkbaar zijn, namelijk de zelfstandigen die, vóór hun activiteit van zelfstandige, een activiteit in 

loondienst hebben uitgeoefend die voor hen het recht op werkloosheidsuitkeringen doet ontstaan, en de 

zelfstandigen die nooit een beroep in loondienst hebben uitgeoefend en derhalve geen recht hebben op 

werkloosheidsuitkeringen. 

 

 A.2.  De Ministerraad merkt op dat het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de zelfstandigen en de 

werknemers in loondienst twee onderscheiden categorieën vormen die in rechte onderscheiden wettelijke stelsels 

genieten. Hij leidt hieruit af dat die twee categorieën niet met elkaar kunnen worden vergeleken in het licht van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.3.  Hij voegt eraan toe dat het Hof reeds voor recht heeft gezegd dat een verschil in behandeling tussen 

categorieën van personen die een beroepsactiviteit uitoefenen, discriminerende gevolgen zou hebben indien het 

ertoe zou leiden dat de categorie van personen die het voorwerp uitmaakt van de bekritiseerde wetgeving geen 

bestaansmiddelen meer zou hebben. Hij onderstreept dat dit te dezen niet het geval is, vermits de categorie van 

personen die in de prejudiciële vraag wordt vermeld, werkloosheidsuitkeringen geniet, zodat, zelfs indien die 

uitkeringen minder hoog zijn dan de in het geding zijnde uitkering, de betrokkenen wel over bestaansmiddelen 

beschikken. 

 

 A.4.  Ten slotte onderstreept de Ministerraad dat de bij het koninklijk besluit van 18 november 1996 

ingevoerde financiële uitkering zich fundamenteel onderscheidt van de werkloosheidsuitkeringen in zoverre zij 

slechts hoogstens gedurende twaalf maanden wordt toegekend, hetgeen niet het geval is voor de 

werkloosheidsuitkeringen. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit 

van 18 november 1996 « houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van 

zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van 

de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 

en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », bekrachtigd bij de 

wet van 13 juni 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met 

toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 

voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en 

de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
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leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », dat de voorwaarden vaststelt waaronder de 

gefailleerde zelfstandigen, alsook de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van 

een handelsvennootschap die failliet werd verklaard, aanspraak kunnen maken op de in 

artikel 7 van hetzelfde besluit beoogde financiële uitkering. 

 

 B.1.2.  Het voormelde artikel 4, § 2, bepaalde in de versie ervan die van toepassing is op 

het voor de verwijzende rechter hangende geschil : 

 

 « De in artikel 7 bedoelde uitkering wordt toegekend onder de volgende voorwaarden : 

 

 1°  voldoen aan de in § 1, 1°, 2° en 5°, bedoelde voorwaarden; 

 

 2°  geen beroepsactiviteit uitoefenen of geen recht op een vervangingsinkomen kunnen 

laten gelden vanaf de eerste werkdag die volgt op deze in de loop waarvan het vonnis van 

faillietverklaring werd uitgesproken ». 

 

 Die bepaling is gewijzigd bij de wet van 16 januari 2013 tot wijziging van het voormelde 

koninklijk besluit van 18 november 1996. Die wijziging heeft geen gevolgen voor het 

onderwerp van de prejudiciële vraag. 

 

 B.1.3.  De prejudiciële vraag beoogt meer bepaald het 2° van die bepaling, namelijk de 

voorwaarde dat geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en geen aanspraak kan worden 

gemaakt op een vervangingsinkomen teneinde de in artikel 7 van hetzelfde besluit beoogde 

financiële uitkering te ontvangen. 

 

 

 Ten aanzien van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht na te gaan of artikel 4, § 2, 2°, van het koninklijk besluit 

van 18 november 1996 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

die bepaling, door de failliet verklaarde zelfstandigen die aanspraak kunnen maken op een 

vervangingsinkomen, uit te sluiten van het voordeel van de in artikel 7 van hetzelfde besluit 

bepaalde financiële uitkering, zonder erin te voorzien dat, wanneer het vervangingsinkomen 

in kwestie lager ligt dan die uitkering, de zelfstandige recht heeft op het verschil tussen beide 

bedragen, een discriminatie zou invoeren onder failliet verklaarde zelfstandigen naargelang zij 

al dan niet recht hebben op een vervangingsinkomen. Het verwijzende rechtscollege merkt 
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immers op dat, in sommige gevallen, het bedrag van het vervangingsinkomen aanzienlijk 

lager ligt dan het bedrag van de financiële uitkering waarin artikel 7 van het koninklijk besluit 

van 18 november 1996 voorziet. 

 

 B.3.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn de in de prejudiciële vraag 

beoogde categorieën van zelfstandigen voldoende vergelijkbaar, aangezien het in beide 

gevallen gaat om zelfstandigen die failliet zijn verklaard en bijgevolg aanspraak zouden 

kunnen maken op het ontvangen van de financiële uitkering voor gefailleerde zelfstandigen. 

 

 B.4.  Het in het geding zijnde koninklijk besluit van 18 november 1996, bekrachtigd bij 

de voormelde wet van 13 juni 1997, gaat uit van de wil van de wetgever « om actief werk te 

maken van een grotere doelmatigheid van het sociaal statuut van de zelfstandigen » door hen 

te beschermen tegen de risico’s die specifiek voor hen zijn (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 925/6, p. 5). 

 

 In de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 januari 2002 « tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten 

gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met 

toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 

sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels » 

wordt aangegeven dat « de sociale verzekering in geval van faillissement werd ingevoerd om 

te verhelpen aan de rampzalige sociale toestand waarin failliete zelfstandigen zich kunnen 

bevinden » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1338/001, p. 4). Die wet breidt met name 

de duur van de financiële uitkering die de gefailleerde zelfstandigen kunnen genieten, duur 

die aanvankelijk tot twee maanden was beperkt, uit tot zes maanden, « teneinde de 

zelfstandige te laten beschikken over een langere periode met het oog op het reorganiseren 

van zijn beroepsleven » (ibid.). 

 

 Bij artikel 53 van de programmawet van 27 april 2007 verhoogt de wetgever het bedrag 

van de uitkering tot dat van het minimumpensioen voor de zelfstandigen en brengt hij de 

maximumduur van de toekenning ervan op twaalf maanden. Die maatregel past « in het kader 

van de strijd tegen de armoede » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 15). 
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 De wet van 24 juli 2008 wijzigt overigens artikel 5, vierde lid, van hetzelfde besluit, 

teneinde misbruiken als gevolg van die tekst in de vorige versie ervan, onmogelijk te maken, 

meer bepaald teneinde « het cumuleren van de financiële uitkering die toegekend wordt in het 

kader van deze verzekering met een beroeps- of vervangingsinkomen [te] verhinderen » (Parl. 

St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/001, p. 65). 

 

 B.5.  De maandelijkse financiële uitkering die gedurende hoogstens twaalf maanden 

wordt toegekend aan de failliet verklaarde zelfstandigen, alsook aan de zaakvoerders, 

bestuurders en werkende vennoten van een failliet verklaarde handelsvennootschap, met 

toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996, vormt een 

maatregel van tijdelijke bescherming van die personen om hen in staat te stellen zich te 

reorganiseren teneinde opnieuw inkomsten te verkrijgen. 

 

 B.6.  Gelet op dat doel, is het niet onredelijk de failliet verklaarde zelfstandigen die 

aanspraak kunnen maken op een vervangingsinkomen in een ander stelsel dat hen eveneens in 

staat stelt hun bestaan te verzekeren en zich te reorganiseren, van het voordeel van die 

uitkering uit te sluiten. 

 

 B.7.  Bovendien zou de wetgever niet kunnen worden verweten geen rekening te hebben 

gehouden met het bedrag van het vervangingsinkomen waarop de betrokkene recht heeft, en 

niet te hebben voorzien in een maatregel om het vervangingsinkomen aan te vullen wanneer 

dat lager zou liggen dan het bedrag van de financiële uitkering voor de gefailleerde 

zelfstandigen. De maandelijkse financiële uitkering voor de zelfstandigen is immers beperkt 

in de tijd, hetgeen niet noodzakelijk het geval is voor het vervangingsinkomen. Dat verschil in 

duur van de toekenning van de uitkering belet in het merendeel der gevallen de bedragen die 

de failliet verklaarde zelfstandigen werkelijk ontvangen, op exacte wijze te berekenen 

naargelang zij een vervangingsinkomen dan wel een bij artikel 7 van het koninklijk besluit 

van 18 november 1996 bepaalde maandelijkse financiële uitkering genieten. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 « houdende invoering 

van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van 

gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 

tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 

wettelijke pensioenstelsels », bekrachtigd bij de wet van 13 juni 1997, schendt de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5153 

 

 

Arrest nr. 27/2014 

van 13 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 3, van het decreet van het Waalse Gewest 

van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals 

vervangen bij artikel 13 van het decreet van 4 oktober 2007, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 213.404 van 24 mei 2011 in zake de nv « I.B.V. & Cie » (Industrie du bois 

de Vielsalm & Cie) tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 1 juni 2011, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 38, § 3, van het Waalse decreet van 12 april 2001 betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het 

decreet van 4 oktober 2007 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een verschil in 

behandeling in te voeren onder de installaties die voornamelijk biomassa valoriseren, 

aangezien het de installaties voor warmtekrachtkoppeling uit biomassa waarbij hout of 

houtafvalstoffen worden gevaloriseerd, uitsluit van het voordeel van het steunmechanisme 

van de dubbele groene certificaten, terwijl het de installaties voor warmtekrachtkoppeling uit 

biomassa waarbij alle andere soorten van afvalstoffen worden gevaloriseerd, in dat 

mechanisme opneemt ? ». 

 

 

 Bij tussenarrest nr. 54/2012 van 19 april 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 14 augustus 2012, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie : 

 

 « 1.  Dient artikel 7 van de richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 februari 2004 ‘ inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de 

vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van 

Richtlijn 92/42/EEG ’, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 4 

van de richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 

‘ betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op 

de interne elektriciteitsmarkt ’ en met artikel 22 van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 ‘ ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen en houdende wijzigingen en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG ’, in het licht van het algemeen gelijkheidsbeginsel, van artikel 6 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie en van de artikelen 20 en 21 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het : 

 

 a)  alleen van toepassing is op de installaties voor hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling in de zin van bijlage III van de richtlijn; 

 

 b)  oplegt, toestaat of verbiedt dat een steunregeling zoals die welke is vervat in 

artikel 38, § 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 ‘ betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt ’, toegankelijk is voor alle installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk biomassa valoriseren en beantwoorden aan de in dat 

artikel vastgestelde voorwaarden, met uitsluiting van de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk hout of houtafvalstoffen valoriseren ? 

 

 2.  Is het antwoord verschillend indien de installatie voor warmtekrachtkoppeling 

voornamelijk alleen hout dan wel integendeel houtafvalstoffen valoriseert ? ». 

 

 Bij arrest van 26 september 2013 in de zaak C-195/12 heeft het Hof van Justitie van de 

Europese Unie op de vragen geantwoord. 
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 Bij beschikking van 26 november 2013 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald 

op 8 januari 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd : 

 

 -  in een uiterlijk op 3 januari 2014 in te dienen aanvullende memorie, die zij binnen 

dezelfde termijn uitwisselen, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van 

het voormelde arrest van 26 september 2013 van het Hof van Justitie van de Europese Unie; 

 

 -  in het bijzonder, in dezelfde aanvullende memorie, te antwoorden op de volgende 

vraag :  

 

 « Hoe dient, bij het onderzoek van de inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, punt 80 van het arrest van het Hof van Justitie van 26 september 2013, waarin is 

geoordeeld dat de ‘ verschillende soorten biomassa die voor warmtekrachtkoppeling kunnen 

worden gebruikt, zich […] niet in een vergelijkbare situatie bevinden ’, te worden 

beoordeeld ? ». 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « I.B.V. & Cie », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4040 Herstal, 

4ème Avenue 66; 

 

 -  de Waalse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. E. Kiehl loco Mr. E. Lemmens, advocaten bij de balie te Luik, voor de nv « I.B.V. 

& Cie »; 

 

 .  Mr. I.-S. Brouhns loco Mr. L. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 

Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekende partij voor de Raad van State, die is uitgenodigd om haar eventuele opmerkingen te 

formuleren bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 september 2013 in de zaak 

C-195/12 in antwoord op de prejudiciële vragen die het Hof heeft gesteld bij zijn arrest nr. 54/2012 van 19 april 

2012, is van mening dat dat arrest geen werkelijke impact heeft in zoverre het haar situatie onvoldoende 

nauwkeurig heeft benaderd. Het Hof van Justitie heeft zich immers, volgens die partij, ertoe beperkt te verklaren 

dat de biomassa uit industrieel of huishoudelijk afval, enerzijds, en de biomassa uit hout of houtafval, anderzijds, 

niet vergelijkbaar zijn in zoverre die laatste kunnen « worden hergebruikt of gerecycleerd ». Die partij 

onderstreept echter dat de biomassa die zij gebruikt in haar installatie voor warmtekrachtkoppeling uitsluitend 

wordt gehaald uit residuen van hout die niet kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd. 

 

 A.2.  Diezelfde partij onderstreept voorts dat het Hof van Justitie niet heeft onderzocht of twee categorieën 

van biomassa die niet vergelijkbaar worden geacht, konden worden onderworpen aan dezelfde juridische 

regeling zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, en dat zijn arrest de lidstaten, bij de toepassing van de 

beoordelingsruimte die hun is toegestaan, niet ervan vrijstelt de internrechtelijke regels waaraan zij gebonden 

zijn, te dezen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, na te leven. 

 

 Volgens die partij zou de in het geding zijnde bepaling die artikelen echter schenden, vermits zij de 

biomassa uit herbruikbare of recycleerbare afvalstoffen van hout en de biomassa uit niet-herbruikbare of 

niet-recycleerbare afvalstoffen van hout zonder redelijke verantwoording op dezelfde manier zou behandelen. 

Die partij is overigens van mening dat het Hof van Justitie, in zijn prejudicieel arrest, vaststelt dat die twee 

categorieën van biomassa niet vergelijkbaar zijn. 

 

 A.3.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter merkt in dat opzicht op dat het gebruik van 

niet-herbruikbare en niet-recycleerbare residuen van hout in een installatie voor warmtekrachtkoppeling geen 

impact heeft op de beschikbaarheid van de hulpbron afkomstig uit de bosbouw en dat er, vanuit dat standpunt, 

geen enkel onderscheid bestaat tussen die residuen en huishoudelijk of industrieel afval. Diezelfde partij 

onderstreept voorts dat het risico van ontbossing, aangevoerd door het Hof van Justitie, te dezen onbestaande is, 

vermits het proces voor de verwerking van de grondstof (het hout) waarna de residuen worden ingezameld die 

dienen voor de warmtekrachtkoppeling, het geenszins mogelijk maakt een groen certificaat te verkrijgen. 

Volgens die partij vormen de niet-herbruikbare en niet-recycleerbare houtafvalstoffen die noodzakelijk worden 

geproduceerd door de verwerking van het hout, ongeveer 76 pct. van elke boom en kunnen zij geenszins het 

voorwerp uitmaken van enige andere valorisatie dan een energetische. Die partij is bijgevolg van mening dat het 

verkrijgen van een dubbel groen certificaat voor de warmtekrachtkoppeling geproduceerd dankzij die residuen 

evenmin tot gevolg kan hebben de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer te verhogen of de biodiversiteit 

en de kwaliteit van het water aan te tasten. Die partij leidt hieruit af dat het doel bestaande in de bescherming van 

het leefmilieu de in het geding zijnde maatregel niet redelijk kan verantwoorden, temeer daar het verkrijgen van 

een dubbel groen certificaat veronderstelt dat de onderneming zich plaatst in het perspectief van de duurzame 

ontwikkeling. 

 

 De verzoekende partij voor de Raad van State preciseert voorts dat de biomassa uit houtresiduen minder 

duur is dan de biomassa die is samengesteld uit hout dat een ander gebruik kan hebben. 

 

 Diezelfde partij onderstreept overigens dat het beginsel van de hiërarchische indeling van de afvalstoffen, 

ingevoerd door de wetgever van de Unie, dient te worden toegepast rekening houdend met haar bijzondere 

situatie, namelijk dat zij in haar installatie voor warmtekrachtkoppeling alleen niet-herbruikbare en 

niet-recycleerbare residuen gebruikt. Door haar installatie voor warmtekrachtkoppeling op dezelfde manier te 

behandelen als de installaties die gebruik maken van herbruikbare of recycleerbare houtresiduen, zou de Waalse 

decreetgever, volgens haar, de voorrang geven aan de verwijdering van die niet-herbruikbare of 

niet-recycleerbare residuen, ten koste van de energetische valorisatie ervan, hetgeen, eveneens vanuit dat 

standpunt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden. Zoals het Hof van Justitie heeft opgemerkt, 

beoogt de in het geding zijnde bepaling zowel de productie van hernieuwbare energie als de 

warmtekrachtkoppeling aan te moedigen. Door de twee voormelde categorieën op dezelfde manier te 

behandelen, zou de Waalse decreetgever, volgens die partij, echter ingaan tegen een dergelijk doel. 
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 De verzoekende partij voor de Raad van State merkt voorts op dat het Waalse Gewest noch de 

klimatologische, noch de economische situatie, noch andere specifieke nationale omstandigheden aanvoert om 

het in het geding zijnde verschil in behandeling te verantwoorden, maar alleen de wil om een industriële sector te 

vrijwaren die de houtafvalstoffen niet kan gebruiken. De verzoekende partij voor de verwijzende rechter meent 

echter te hebben aangetoond dat de beschikbaarheid van biomassa uit houtafvalstoffen niet varieert volgens het 

al dan niet toekennen van een dubbel groen certificaat. Ten slotte merkt zij op dat, in afwezigheid van een 

mechanisme van dubbele groene certificaten, de rendabiliteit van de installaties voor warmtekrachtkoppeling die 

gebruik maken van niet-herbruikbare houtresiduen, niet beter is dan die van de andere installaties voor 

warmtekrachtkoppeling, zoals de financiële moeilijkheden van sommige in die sector actieve ondernemingen 

zouden aantonen. 

 

 A.4.  Hieruit vloeit dus, volgens die partij, voort dat de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet schendt indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij de niet-herbruikbare of 

niet-recycleerbare houtafvalstoffen uitsluit van het voordeel van het mechanisme van de dubbele groene 

certificaten. 

 

 A.5.  In ondergeschikte orde vraagt de verzoekende partij voor de Raad van State aan het Hof om aan het 

Hof van Justitie een nieuwe prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid, met het recht van de Europese 

Unie, van het feit dat de afvalstoffen van hout die specifiek niet-herbruikbaar of niet-recycleerbaar zijn van het 

mechanisme van het dubbele groene certificaat zijn uitgesloten. 

 

 A.6.  De Waalse Regering, die eveneens is verzocht zich uit te spreken over de weerslag van het 

prejudicieel arrest dat het Hof van Justitie in die zaak heeft gewezen, merkt in de eerste plaats op dat artikel 7 

van richtlijn 2004/8/EG de installaties voor warmtekrachtkoppeling omvat, ook al zijn zij niet hoogrenderend in 

de zin van die richtlijn. 

 

 Voorts merkt zij op dat dat arrest besluit tot de niet-vergelijkbaarheid tussen de verschillende categorieën 

van biomassa en tot de noodzaak om die op onderscheiden wijze te kunnen benaderen, om reden dat het 

afgeleide recht verschillen bevat die met name steunen op de nationale eigenheden, alsook op de economische en 

klimatologische omstandigheden en op de kenmerken van de verschillende hernieuwbare energiebronnen en de 

aangewende technologie, en dat met name rekening moet worden gehouden met de impact van de beschouwde 

maatregel op het milieu en met de afvalhiërarchie, alsook met het aantal hernieuwbare energiebronnen die 

aanwezig zijn op het grondgebied en met het ontwikkelingsniveau ervan. 

 

 A.7.  Volgens de Waalse Regering zijn de verschillen in behandeling zoals datgene dat in het geding is in 

de onderhavige zaak, bijna kenmerkend voor het steunmechanisme voor de hernieuwbare energiebronnen en 

vindt men dergelijke verschillen eveneens op federaal niveau, in de andere gewesten, alsook in andere lidstaten 

van de Europese Unie. 

 

 Na te hebben herinnerd aan de door de Waalse decreetgever nagestreefde doelstellingen onderstreept de 

Waalse Regering dat de in het geding zijnde regeling uiterst voordelig is, hetgeen nefaste gevolgen met zich kan 

meebrengen voor de industriële houtsector door die ertoe aan te moedigen de energetische valorisatie van het 

hout, en niet uitsluitend in de vorm van afvalstoffen of bijproducten, te verkiezen boven het gebruik of 

hergebruik ervan. Die partij is van mening dat de toepassing van het mechanisme van het dubbele groene 

certificaat op hout, de druk op die hulpbron en op de industriesector zou doen toenemen. Het risico dat die druk 

zich uitbreidt tot andere soorten biomassa kon, volgens de Waalse Regering, de Waalse decreetgever niet 

beletten om bij voorrang op te treden voor de houtsector. 

 

 De Waalse Regering onderstreept ook dat de in het geding zijnde maatregel verband houdt met de wil om 

het leefmilieu en de bosgebieden te vrijwaren, en aansluit bij het argument van het Hof van Justitie, dat oordeelt 

dat de milieu-impact verschilt naar gelang van de gebruikte soorten biomassa en ervan uitgaat dat hout niet 

vergelijkbaar is met de landbouwproducten of de afvalstoffen, gelet op de tijd die nodig is om die hulpbron te 

produceren. 

 

 De Waalse Regering merkt op dat de toekenning van een dubbel groen certificaat niet noodzakelijk is voor 

de rendabiliteit van de installaties voor warmtekrachtkoppeling die gebruik maken van hout en dat elke 

aanmoedigingsmaatregel wordt beoordeeld in het licht van de impact ervan op de markt van de groene 

certificaten. Volgens die partij zou de toekenning van een dubbel groen certificaat aan de 

warmtekrachtkoppeling die hout valoriseert het evenwicht van die markt hebben verstoord of een te grote last 

hebben doen wegen op de verbruiker. Zij verwijst in dat opzicht naar het arrest nr. 180/2009 van het Hof en 
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besluit dat de in het geding zijnde maatregel objectief en redelijk verantwoord is ten aanzien van de nagestreefde 

doelstellingen. 

 

 A.8.  De Waalse Regering onderstreept voorts dat, zoals zij reeds heeft uiteengezet in haar vorige 

proceduregeschriften, de in het geding zijnde maatregel niet onevenredig is, vermits de in het geding zijnde 

installatie het mechanisme van het gewone groene certificaat kan genieten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Zoals vervangen bij artikel 13 van het decreet van 4 oktober 2007, bepaalt 

artikel 38 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 « betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt » : 

 

 « § 1.  Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering de voorwaarden, de modaliteiten en 

de procedure voor de toekenning van groene certificaten voor de in het Waalse Gewest 

geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit met inachtneming van de volgende bepalingen. 

 

 § 2.  Er wordt een groen certificaat toegekend voor een aantal geproduceerde kWu 

overeenstemmend met 1 Mwu gedeeld door het percentage koolstofdioxidebesparing. 

 

 Het percentage koolstofdioxidebesparing wordt bepaald door de koolstofdioxidewinst 

gemaakt via de geplande kanalen te delen door de emissies van koolstofdioxide van de 

klassieke elektrische kanalen waarvan de emissies jaarlijks bepaald en bekendgemaakt 

worden door de CWaPE. Dat percentage koolstofdioxidebesparing wordt beperkt tot 1 voor 

de productie opgewekt per installatie boven het vermogen van 5 MW. Onder die drempel 

wordt bedoeld percentage beperkt tot 2. 

 

 § 3.  Als een installatie die voornamelijk biomassa, met uitzondering van hout, uit 

industriële activiteiten op de plaats van de productie-installatie valoriseert, een bijzonder 

vernieuwend proces ten uitvoer legt en zich in een perspectief van duurzame ontwikkeling 

situeert, kan de Regering na advies van de CWaPE echter beslissen over het bijzonder 

vernieuwende karakter van het toegepaste proces om het percentage koolstofdioxidebesparing 

tot 2 te beperken voor de gezamenlijke productie van de installatie voortvloeiend uit de som 

van de vermogens opgewekt op dezelfde productielocatie, binnen een beperking van minder 

dan 20 MW. 

 

 § 4.  De in de paragrafen 2 en 3 bedoelde emissies van koolstofdioxide zijn degene die 

voortgebracht worden door de hele kringloop van de productie van milieuvriendelijke 

elektriciteit, met inbegrip van de productie en het vervoer van brandstoffen, de emissies 

gedurende de eventuele verbranding en, in voorkomend geval, de afvalstoffenbehandeling. In 

een hybridische installatie wordt rekening gehouden met alle emissies van de installatie. 

 

 De verschillende coëfficiënten voor de emissie van koolstofdioxide van elk in 

aanmerking genomen kanaal worden goedgekeurd door de CWaPE. 
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 § 5.  Na advies van de CWaPE kan de Regering het aantal groene certificaten die 

overeenkomstig de paragrafen 1 en 2 worden toegekend, verminderen in functie van de 

ouderdom en de rentabiliteit van de installatie voor de productie van groene elektriciteit en het 

productiekanaal. 

 

 § 6.  In afwijking van paragraaf 2 kan de Regering volgens de door haar bepaalde 

modaliteiten en na advies van de CWaPE een vermenigvuldigingscoëfficiënt toepassen, in 

voorkomend geval degressief naargelang van de tijd, op het aantal overeenkomstig de 

paragrafen 1 en 2 toegekende groene certificaten voor de elektriciteit geproduceerd d.m.v. 

fotovoltaïsche zonnecollectoren.  

 

 § 7.  De CWaPE kent de milieuvriendelijke certificaten toe aan de producenten van 

milieuvriendelijke elektriciteit. Deze getuigschriften zijn overdraagbaar. 

 

 § 8.  Wat betreft de elektriciteit geproduceerd d.m.v. hydro-elektrische installaties, 

kwaliteitswarmtekrachtkoppeling of biomassa worden de groene certificaten aan deze 

installatie toegekend tot een elektrisch vermogen van 20 MW ». 

 

 B.1.2.  Dat artikel maakt deel uit van hoofdstuk X van het decreet, getiteld « Bevordering 

van de hernieuwbare energiebronnen en van de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling ». 

 

 B.1.3.  Het bij het in het geding zijnde decreet ingevoerde systeem van groene certificaten 

is bestemd om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het proces van de 

warmtekrachtkoppeling aan te moedigen. Het werkt volgens de marktregels. Een groen 

certificaat is een overdraagbare titel die wordt toegekend aan de producenten van groene 

elektriciteit, die in artikel 2, 11°, van het decreet wordt gedefinieerd als elektriciteit 

voortgebracht door hernieuwbare energiebronnen of door kwaliteitswarmtekrachtkoppeling 

waarvan de productiebron minstens 10 % minder koolstofdioxide genereert ten opzichte van 

de emissies van koolstofdioxide, door een conventionele productie in moderne 

referentie-installaties zoals bedoeld in artikel 2, 7°, jaarlijks bepaald en bekendgemaakt 

worden door de CWaPE. 

 

 B.1.4.  Na enkele jaren heeft de Waalse Regering vastgesteld dat « sommige bijzondere 

projecten, die veelbelovend zijn voor de sector van de hernieuwbare energiebronnen in het 

Waalse Gewest en ter zake gebruik maken van innoverende technologieën, bijkomende steun 

nodig zouden kunnen hebben » (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, nr. 639/1, p. 3). 

Artikel 38, § 3, van het voormelde decreet « strekt ertoe de Regering in staat te stellen om in 

het bijzonder belangrijke projecten waarbij spitstechnologie wordt aangewend en die passen 
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in een perspectief van de duurzame ontwikkeling aan te moedigen » (ibid., p. 10), door aan 

die projecten een hoger aantal groene certificaten toe te kennen. 

 

 B.2.  Artikel 57 van het decreet van 17 juli 2008 « tot wijziging van het decreet van 

12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt » bepaalt : 

 

 « Artikel 38, § 3 van hetzelfde decreet [van 12 april 2001] wordt in die zin gelezen dat de 

uitsluiting van opwaarderingsinstallaties voor hout uit het gunststelsel dat het invoert, wordt 

uitgebreid tot installaties voor de opwaardering van alle hout-cellulosegrondstoffen uit 

bomen, loofbomen en harsbomen, zonder uitzondering (inclusief kreupelhout met korte of 

heel korte rotatie) voor en/of na elk type verwerking ». 

 

 Het Hof heeft in zijn arrest nr. 180/2009 van 12 november 2009 geoordeeld dat het 

voormelde artikel 57 « aan de term ‘ hout ’ de betekenis geeft die hij redelijkerwijze kon 

krijgen sinds de aanneming van artikel 38, § 3, van het Elektriciteitsdecreet en die de Waalse 

decreetgever eraan heeft willen geven. De terugwerkende kracht van de bestreden bepaling, 

zoals die door de verzoekende partij wordt aangeklaagd, wordt bijgevolg verantwoord door 

het interpretatieve karakter ervan » (B.9). 

 

 B.3.  De Raad van State vraagt het Hof of artikel 38, § 3, van het voormelde decreet van 

12 april 2001 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het uit zijn 

toepassingsgebied de installaties voor warmtekrachtkoppeling uitsluit die hout of 

houtafvalstoffen valoriseren, in tegenstelling tot de installaties voor warmtekrachtkoppeling 

die elke andere soort van afvalstoffen valoriseren. 

 

 De in het geding zijnde bepaling heeft dus tot gevolg dat de verzoekende vennootschap 

voor de Raad van State het mechanisme van de « dubbele groene certificaten » niet kan 

genieten voor haar productie van elektriciteit boven een vermogen van 5 MW, waarbij zij 

voor die productie wel het steunmechanisme kan genieten waarin artikel 38, § 2, van het 

decreet van 12 april 2001 (mechanisme van de « gewone groene certificaten ») voorziet. 

Omgekeerd kunnen de installaties voor warmtekrachtkoppeling die voornamelijk biomassa, 

evenwel met uitsluiting van hout en houtafvalstoffen, valoriseren, het mechanisme van de 

« dubbele groene certificaten » genieten voor hun productie van elektriciteit tot een limiet van 

20 MW, op voorwaarde dat zij voldoen aan de andere voorwaarden waarin de in het geding 

zijnde bepaling voorziet. 
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 B.4.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is het verschil in behandeling dat in de in 

het geding zijnde bepaling is vervat, als volgt verantwoord : 

 

 « Krachtens het decreet van 12 april 2001 wordt het percentage koolstofdioxidebesparing 

voor de productie-eenheden beperkt tot 1 wat hun productie van meer dan 5 MW betreft; 

onder die drempel wordt dat percentage beperkt tot 2. Met andere woorden, een installatie 

voor de productie van groene elektriciteit kan enkel één groen certificaat verkrijgen voor de 

hoeveelheid elektriciteit opgewekt boven de 5 MW. 

 

 Sommige bijzondere projecten, die veelbelovend zijn voor de sector van de hernieuwbare 

energiebronnen in het Waalse Gewest en ter zake gebruik maken van een vernieuwende 

technologie, zouden evenwel bijkomende steun nodig kunnen hebben. In dat kader stelt het 

ontwerpdecreet voor de bestaande limiet van 5 MW aan te passen en die op te trekken tot 

20 MW geïnstalleerd vermogen. 

 

 Teneinde de nadelige gevolgen te vermijden die een dergelijke maatregel zou hebben 

voor de houtindustriesector, die reeds wordt beconcurreerd door de houtenergiesector, wordt 

voorgesteld dat voordeel enkel voor te behouden aan de biomassa met uitsluiting van hout. 

Het is geen alleenstaand geval, vermits de mechanismen voor het ondersteunen van de 

productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, ontwikkeld in Europa, 

heel vaak verschillen naar gelang van de sectoren » (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, 

nr. 639/1, p. 3). 

 

 B.4.2.  In haar advies van 5 april 2007 « in verband met het ontwerpdecreet tot wijziging 

van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (deel 

groene elektriciteit) », heeft de Waalse Commissie voor Energie (« Commission wallonne 

pour l’énergie », hierna : « CWaPE ») over de uitsluiting van de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk hout valoriseren, uit het mechanisme van de 

« dubbele groene certificaten », opgemerkt : 

 

 « Van de vier projecten die de ‘ CWaPE ’ heeft geïdentificeerd als projecten waarop de 

maatregel betrekking kan hebben (en waarvoor, voor sommige daarvan, de concrete 

uitwerking volkomen afhankelijk is van de invoering van die maatregel), hebben er drie 

projecten betrekking op hout en die zouden dus van de maatregel worden uitgesloten indien 

die voorwaarde wordt opgelegd, terwijl die drie projecten biomassa afkomstig van de site 

willen gebruiken. In de nota aan de Regering wordt de voorwaarde ‘ met uitsluiting van hout ’ 

gemotiveerd als volgt : ‘ Teneinde de nadelige gevolgen te vermijden die een dergelijke 

maatregel zou hebben voor de industriesector die hout als materiaal gebruikt en reeds wordt 

beconcurreerd door de houtenergiesector, wordt bovendien voorgesteld een tweede groen 

certificaat tot 20 MW alleen toe te kennen aan de biomassa die afkomstig is van de site, met 

uitsluiting van houtenergie, voor vernieuwende projecten ’. 
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 De ‘ CWaPE ’ heeft vragen bij die nadelige gevolgen, aangezien zowel de bestaande 

installaties voor warmtekrachtkoppeling uit biomassa met een bepaald vermogen op basis van 

hout, als die welke bij de voormelde projecten zijn betrokken, allemaal in handen zijn van de 

ondernemingen van de industriesector die gebruik maakt van hout als grondstof (papier-, 

paneel- en zaagbedrijven). Spanningen op de plaatselijke houtmarkt kunnen opduiken gelet op 

een nieuwe concurrentie tussen de gebruikers van het materiaal voor energiedoeleinden en de 

gebruikers van hout als bestanddeel van een afgewerkt product, maar de ‘ CWaPE ’ is van 

mening dat de ontwikkeling van de prijzen op de internationale houtmarkt niet afhankelijk is 

van de beslissingen die worden genomen in de ene of de andere zin op het niveau van het 

Waalse Gewest. 

 

 De ‘ CWaPE ’ is eveneens van mening dat, naast het vermelde probleem voor de 

houtsector, concurrentieproblemen zich, in tegenstelling tot de andere sectoren van 

hernieuwbare energie, zoals zonne-, wind- en waterkrachtenergie, altijd kunnen voordoen op 

het niveau van de sector van de biomassa, zoals bijvoorbeeld in de landbouwbiomassa : het 

gebruik van tarwe, bieten, mais, koolzaad, palm, enz. voor energiedoeleinden kan op korte of 

middellange termijn zeker gevolgen hebben die als nadelig zouden kunnen worden 

beschouwd ten opzichte van het gebruik van die middelen als voeding. Hoe zit het immers 

met de mogelijkheid om landbouwbiomassa voor de voedselproductie te moeten invoeren als 

gevolg van het gebruik van grote hoeveelheden landbouwbiomassa voor energiedoeleinden ? 

 

 Gelet op de mogelijke concurrentie tussen het gebruik van biomassa voor 

energiedoeleinden en andere vormen van gebruik, is de ‘ CWaPE ’ van mening dat de 

problemen inzake de wijziging van de concurrentievoorwaarden die eventueel voortvloeien 

uit de toename van het park van de installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen 

en/of warmtekrachtkoppeling, niet zouden moeten worden opgelost door een 

gedifferentieerde toegang tot het systeem van de groene certificaten, gedifferentieerde 

toegang die dan als discriminerend zou kunnen worden gekwalificeerd » (Parl. St., Waals 

Parlement, 2006-2007, nr. 639/1, p. 53). 

 

 B.4.3.  In een nota van 7 juni 2007, waarop de Waalse Regering alludeert, heeft de 

minister belast met Energie uiteengezet waarom de Regering heeft gesteld het advies van de 

« CWaPE » niet te moeten volgen. De uitsluiting van de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk hout of houtafvalstoffen valoriseren, is als volgt 

verantwoord : 

 

 « -  Er dient te worden vastgesteld dat het bestaande systeem volstaat om de ontwikkeling 

te verzekeren van talrijke projecten voor warmtekrachtkoppeling uit biomassa afkomstig uit 

hout, hetgeen thans niet het geval is voor de vernieuwende projecten zoals Biowanze; 

 

 -  De discriminatie is inherent aan het systeem van de groene certificaten. De beperking 

van de warmtekrachtkoppeling of de hydraulische centrales tot 20 MW kan aldus als 

discriminerend worden gezien. Datzelfde geldt in heel Europa : Frankrijk, Duitsland en veel 

andere landen kennen steunmechanismen toe die verschillen naar gelang van de sector, de 

brandstof, of nog, het geïnstalleerde vermogen. Het decreet van 12 april 2001 bepaalt 

overigens reeds dat een aanvullende bijzondere ondersteuning van de groene certificaten kan 

worden verleend die verschilt naar gelang van de sectoren (zie artikel 40). 
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 -  Bovendien zal de uitbreiding van het voordeel van die maatregel tot de houtprojecten 

niet zonder gevolgen zijn voor het aantal toegekende certificaten en voor het evenwicht van 

de markt en de eventuele noodzaak om de quota’s te vermeerderen die uit een dergelijke 

beslissing zou voortvloeien. De Regering heeft weliswaar de mogelijkheid behouden om de 

quota’s in 2009 aan te passen, maar vooraleer maatregelen worden genomen die leiden tot een 

mogelijk betekenisvolle toename van de quota’s, dient het aantal ervan te worden becijferd, 

alsook de impact op de consumenten ». 

 

 B.5.  Door de in het geding zijnde bepaling aan te nemen, heeft de decreetgever 

gedeeltelijk de richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 

2004 « inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige 

warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG », alsook 

van de richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 

« betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op 

de interne elektriciteitsmarkt » willen omzetten (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, 

nr. 639/1, p. 20). 

 

 B.6.1.  Artikel 2 van de richtlijn 2004/8/EG bepaalt : 

 

 « Deze richtlijn is van toepassing op warmtekrachtkoppeling zoals gedefinieerd in 

artikel 3 en warmtekrachtkoppelingstechnologieën zoals genoemd in bijlage I ». 

 

 B.6.2.  Artikel 3 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities : 

 

 a)  ‘ warmtekrachtkoppeling ’ : gelijktijdige opwekking in één proces van thermische 

energie en elektrische en/of mechanische energie; 

 

 b)  ‘ nuttige warmte ’ : warmte die in een warmtekrachtkoppelingsproces wordt 

geproduceerd om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen; 

 

 […] 

 

 i)  ‘ hoogrenderende warmtekrachtkoppeling ’ : warmtekrachtkoppeling die voldoet aan 

de criteria van bijlage III; 

 

 […] 

 

 Daarnaast zijn de relevante definities van Richtlijn 2003/54/EG en Richtlijn 2001/77/EG 

van toepassing ». 
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 B.6.3.  Bijlage III van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « De waarden die gebruikt worden voor de berekening van het rendement van 

warmtekrachtkoppeling en de besparingen op primaire energie worden bepaald op basis van 

de verwachte of werkelijke werking van de eenheid onder normale gebruiksomstandigheden. 

 

 a)  Hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 

 

 Voor de toepassing van deze richtlijn moet hoogrenderende warmtekrachtkoppeling aan 

de volgende criteria voldoen : 

 

 -  warmtekrachtkoppelingsproductie afkomstig van warmtekrachtkoppelingseenheden 

levert een besparing op primaire energie op van ten minste 10 % berekend overeenkomstig 

punt b), ten opzichte van de referenties voor de gescheiden productie van warmte en 

elektriciteit; 

 

 -  de productie afkomstig van kleinschalige en micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 

die een besparing op primaire energie opleveren, kan mogelijk worden aangemerkt als 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 

 

 […] ». 

 

 B.6.4.  Artikel 7 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat steun voor warmtekrachtkoppeling - voor bestaande 

en toekomstige eenheden - gebaseerd is op de vraag naar nuttige warmte, in het licht van de 

mogelijkheden waarover men beschikt om de vraag naar energie te verminderen door middel 

van andere economisch uitvoerbare of milieuvriendelijke maatregelen, zoals andere energie-

efficiëntiemaatregelen. 

 

 2.  Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het Verdrag evalueert de Commissie de 

toepassing van de in de lidstaten gebruikte steunmechanismen volgens welke een 

warmtekrachtproducent op basis van de verordeningen die door overheidsinstanties worden 

uitgevaardigd, directe of indirecte steun ontvangt die als effect zou kunnen hebben dat de 

handel wordt beperkt. 

 

 De Commissie gaat na of deze mechanismen bijdragen tot de verwezenlijking van de in 

de artikel 6 en artikel 174, lid 1, van het Verdrag genoemde doelstellingen. 

 

 3.  De Commissie neemt in het in artikel 11 bedoelde verslag een goed gedocumenteerde 

analyse op van de ervaring die is opgedaan met de toepassing en het naast elkaar bestaan van 

de verschillende in lid 2 bedoelde steunmechanismen. In het verslag wordt het succes, met 

inbegrip van de kosteneffectiviteit, van de ondersteuningssystemen beoordeeld om het 

gebruik van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met het in artikel 6 

bedoelde nationale potentieel te bevorderen. Het verslag beoordeelt voorts in hoeverre de 

steunregelingen hebben bijgedragen aan de totstandbrenging van stabiele omstandigheden 

voor investeringen in warmtekrachtkoppeling ». 
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 B.7.1.  Artikel 2 van de richtlijn 2001/77/EG « betreffende de bevordering van 

elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt » 

bepaalde : 

 

 « Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de volgende definities van toepassing : 

 

 a)  ‘ hernieuwbare energiebronnen ’ : hernieuwbare niet-fossiele energiebronnen (wind, 

zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, 

rioolwaterzuiveringsgas en biogas); 

 

 b)  ‘ biomassa ’ : de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en 

residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en 

aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en 

huishoudelijk afval; 

 

 […] ». 

 

 B.7.2.  Artikel 4 van dezelfde richtlijn bepaalde : 

 

 « 1.  Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het Verdrag beoordeelt de Commissie de 

toepassing van in de lidstaat bestaande regelingen waarbij een elektriciteitsproducent op 

grond van voorschriften van de overheid directe of indirecte steun krijgt die tot gevolg zou 

kunnen hebben dat de handel belemmerd wordt, rekening houdend met het feit dat die 

regelingen bijdragen tot de doelstellingen van de artikelen 6 en 174 van het Verdrag. 

 

 2.  De Commissie dient uiterlijk op 27 oktober 2005 een goed gedocumenteerd verslag in 

over de ervaring die met de toepassing en het naast elkaar bestaan van de verschillende in 

lid 1 bedoelde regelingen is opgedaan. Het verslag bevat een evaluatie van het resultaat, met 

inbegrip van de kosteneffectiviteit, van de in lid 1 bedoelde steunregelingen voor het 

bevorderen van het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 

overeenkomstig de nationale indicatieve streefcijfers in de zin van artikel 3, lid 2. Dat verslag 

gaat zo nodig vergezeld van een voorstel voor een communautaire kaderregeling betreffende 

steunregelingen ten behoeve van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Een voorstel voor een kaderregeling zou : 

 

 a)  moeten bijdragen tot het bereiken van de nationale indicatieve streefcijfers; 

 

 b)  verenigbaar moeten zijn met de beginselen van de interne markt voor elektriciteit; 

 

 c)  rekening moeten houden met het karakter van de verschillende hernieuwbare 

energiebronnen en met de verschillende technieken en de geografische verschillen; 

 

 d)  het doelmatige gebruik van hernieuwbare energiebronnen moeten bevorderen en 

tegelijkertijd eenvoudig en zo efficiënt mogelijk moeten zijn, vooral wat de kostprijs betreft; 
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 e)  toereikende overgangsperioden van ten minste zeven jaar voor de nationale 

steunregelingen moeten bevatten en het vertrouwen van de investeerders moeten behouden ». 

 

 B.7.3.  De artikelen 2 en 4 van de richtlijn 2001/77/EG zijn vanaf 1 april 2010 opgeheven 

krachtens artikel 26, lid 1, van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG ». 

 

 Overeenkomstig artikel 26, lid 3, van dezelfde richtlijn wordt de richtlijn 2001/77/EG 

volledig ingetrokken vanaf 1 januari 2012. 

 

 B.8.1.  Artikel 2 van de richtlijn 2009/28/EG bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de definities van Richtlijn 2003/54/EG. 

 

 De volgende definities gelden eveneens : 

 

 a)  ‘ energie uit hernieuwbare bronnen ’ : energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, 

namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit 

de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen; 

 

 […] 

 

 e)  ‘ biomassa ’ : de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en 

residuen van biologische oorsprong uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en 

dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en 

de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk 

afval; 

 

 […] 

 

 k)  ‘ steunregeling ’ : een instrument, regeling of mechanisme, toegepast door een lidstaat 

of een groep lidstaten, die het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bevordert door 

de kosten van deze energievorm te verlagen, de verkoopprijs te verhogen of het volume 

aangekochte energie te vergroten door een verplichting tot het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen of op een andere wijze. Dit omvat, maar blijft niet beperkt tot, 

investeringssteun, belastingvrijstelling of -verlaging, terugbetaling van belasting, 

steunregelingen voor verplichting tot gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen met 

inbegrip van regelingen betreffende groenestroomcertificaten, en directe prijssteunregelingen 

met inbegrip van feed-in-tarieven en premiebetalingen; 

 

 […] ». 
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 B.8.2.  Artikel 3 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  Elke lidstaat dient ervoor te zorgen dat zijn aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen, berekend in overeenstemming met de artikelen 5 tot en met 11, in het bruto-

eindverbruik van energie in 2020 minstens gelijk is aan zijn nationaal algemeen streefcijfer 

voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen voor dat jaar, zoals uiteengezet in de derde 

kolom van de tabel in bijlage I, deel A. Zulke bindende nationale algemene streefcijfers 

stemmen overeen met een streefcijfer van een aandeel energie uit hernieuwbare bronnen van 

minstens 20 % in het communautaire bruto-eindverbruik van energie in 2020. Teneinde de in 

dit artikel vastgelegde streefcijfers gemakkelijker te halen, wordt door iedere lidstaat energie-

efficiëntie en energiebesparing bevorderd en aangemoedigd. 

 

 2.  De lidstaten nemen maatregelen die effectief bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat hun 

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen gelijk is aan of groter is dan het aandeel dat 

vermeld is in de indicatieve keten die is aangegeven in bijlage I, deel B. 

 

 3.  Teneinde de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde streefcijfers te halen, kunnen 

de lidstaten onder meer de volgende maatregelen nemen : 

 

 a)  steunregelingen; 

 

 […] ». 

 

 B.8.3.  Artikel 22 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  Elke lidstaat dient uiterlijk op 31 december 2011, en daarna om de twee jaar, bij de 

Commissie een verslag in over de voortgang die geboekt is bij het bevorderen en het gebruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen. Het zesde verslag, dat uiterlijk op 31 december 2021 

moet worden ingediend, is het laatste verslag dat wordt verlangd. 

 

 In dat verslag moet met name het volgende zijn vermeld : 

 

 […] 

 

 c)  de manier waarop de lidstaat, voor zover van toepassing, zijn steunregelingen heeft 

gestructureerd teneinde rekening te houden met toepassingen van energie uit hernieuwbare 

bronnen die aanvullende voordelen opleveren in vergelijking met andere, vergelijkbare 

toepassingen, maar die ook meer kosten, zoals biobrandstoffen uit afval, residuen, non-food 

cellulosemateriaal en lignocellulosisch materiaal; 

 

 […] ». 
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 B.9.1.  Bij zijn arrest nr. 54/2012 van 19 april 2012 heeft het Hof de volgende 

prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld : 

 

 « 1.  Dient artikel 7 van de richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 februari 2004 ‘ inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de 

vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van 

Richtlijn 92/42/EEG ’, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 4 

van de richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 

‘ betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op 

de interne elektriciteitsmarkt ’ en met artikel 22 van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 ‘ ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen en houdende wijzigingen en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 

Richtlijn 2003/30/EG ’, in het licht van het algemeen gelijkheidsbeginsel, van artikel 6 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie en van de artikelen 20 en 21 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het : 

 

 a)  alleen van toepassing is op de installaties voor hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling in de zin van bijlage III van de richtlijn; 

 

 b)  oplegt, toestaat of verbiedt dat een steunregeling zoals die welke is vervat in 

artikel 38, § 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 ‘ betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt ’, toegankelijk is voor alle installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk biomassa valoriseren en beantwoorden aan de in dat 

artikel vastgestelde voorwaarden, met uitsluiting van de installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk hout of houtafvalstoffen valoriseren ? 

 

 2.  Is het antwoord verschillend indien de installatie voor warmtekrachtkoppeling 

voornamelijk alleen hout dan wel integendeel houtafvalstoffen valoriseert ? ». 

 

 B.9.2.  Bij zijn arrest C-195/12 van 26 september 2013 heeft het Hof van Justitie als volgt 

geantwoord : 

 

 « Eerste deel van de eerste vraag 

 

 35.  Met het eerste deel van zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te 

vernemen of artikel 7 van richtlijn 2004/8 aldus moet worden uitgelegd dat het slechts van 

toepassing is op installaties voor warmtekrachtkoppeling die hoogrenderende installaties in de 

zin van deze richtlijn zijn. 

 

 36.  Dienaangaande zij meteen opgemerkt dat de Uniewetgever, zoals blijkt uit artikel 3, 

sub a en i, van richtlijn 2004/8, de begrippen ‘ warmtekrachtkoppeling ’ en ‘ hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling ’ in de zin van deze richtlijn heeft gedefinieerd. 

 

 37.  Artikel 2 van richtlijn 2004/8, dat blijkens het opschrift ervan het 

‘ toepassingsgebied ’ van deze richtlijn vaststelt, bepaalt dat deze van toepassing is op 

‘ warmtekrachtkoppeling zoals gedefinieerd in artikel 3 ’. Uit deze precisering moet worden 
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afgeleid dat de Uniewetgever dit toepassingsgebied niet heeft willen beperken tot 

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de zin van artikel 3, sub i. 

 

 38.  In deze context moet worden vastgesteld dat artikel 7 van richtlijn 2004/8 betreffende 

steunregelingen op nationaal niveau, zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van lid 1 ervan, 

verwijst naar steun voor ‘ warmtekrachtkoppeling ’, zodat dit artikel niet aldus kan worden 

uitgelegd dat het toepassingsgebied ervan beperkt is tot ‘ hoogrenderende ’ 

warmtekrachtkoppeling. 

 

 39.  Anders dan de Belgische regering stelt, wordt aan deze uitlegging niet afgedaan door 

het feit dat in artikel 7, lid 2, van richtlijn 2004/8 wordt verwezen naar de bepalingen van het 

Verdrag inzake staatssteun en dat in punt 24 van de considerans van deze richtlijn is verklaard 

dat staatssteun in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van de communautaire 

kaderregeling, die inmiddels is vervangen door de richtsnoeren, waarvan de punten 70 en 112 

bepalen dat steun voor warmtekrachtkoppeling verenigbaar is met de gemeenschappelijke 

markt wanneer zij betrekking heeft op hoogrenderende warmtekrachteenheden in de zin van 

bijlage III bij deze richtlijn. 

 

 40.  Een nationale regeling waarbij steun wordt verleend voor warmtekrachtkoppeling 

moet immers weliswaar, wanneer zij tevens staatssteun vormt, gelet op deze kwalificatie, ook 

worden getoetst aan de Unierechtelijke bepalingen inzake staatssteun, waarvan de 

toepasselijkheid overigens volledig onverlet wordt gelaten door richtlijn 2004/8, zoals met 

name in artikel 7, lid 2, ervan is bepaald, maar deze omstandigheid kan geen afbreuk doen aan 

de afbakening van het toepassingsgebied van artikel 7 die voortvloeit uit het onderzoek in de 

punten 36 tot en met 38 van het onderhavige arrest. 

 

 41.  Gelet op het voorgaande moet op het eerste deel van de eerste vraag worden 

geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 2004/8 aldus moet worden uitgelegd dat het niet alleen 

van toepassing is op installaties voor warmtekrachtkoppeling die hoogrenderende installaties 

zijn in de zin van deze richtlijn. 

 

 Tweede deel van de eerste vraag en tweede vraag 

 

 42.  Met het tweede deel van zijn eerste vraag en zijn tweede vraag, die samen moeten 

worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7 van 

richtlijn 2004/8, gelezen in samenhang met de artikelen 2 en 4 van richtlijn 2001/77 en 

artikel 22 van richtlijn 2009/28, gelet op het beginsel van gelijke behandeling en 

non-discriminatie, dat met name in de artikelen 20 en 21 van het Handvest is neergelegd, 

aldus moet worden uitgelegd dat het versterkte steun zoals die welke in het hoofdgeding aan 

de orde is, oplegt, toestaat of verbiedt, voor zover alle installaties voor 

warmtekrachtkoppeling die voornamelijk biomassa valoriseren, met uitsluiting van installaties 

voor warmtekrachtkoppeling die voornamelijk hout en/of houtafvalstoffen valoriseren, 

hiervoor in aanmerking komen. 

 

 43.  Vooraf zij opgemerkt dat de omstandigheid dat in deze vragen zowel wordt verwezen 

naar artikel 7 van richtlijn 2004/8 als naar de artikelen 2 en 4 van richtlijn 2001/77 en 

artikel 22 van richtlijn 2009/28, in wezen valt te verklaren door het in de 

verwijzingsbeslissing aangehaalde feit dat het decreet van 2001 bepalingen van deze beide 

richtlijnen uitvoert voor het Waalse Gewest. 
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 44.  Wat meer bepaald artikel 38 van dit decreet betreft, op basis waarvan de maatregel is 

genomen die in het hoofdgeding aan de orde is, zij opgemerkt dat het systeem van de 

krachtens dit artikel verleende groene certificaten, zoals blijkt uit artikel 37 van dit decreet, is 

opgezet om zowel de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 

energiebronnen als warmtekrachtkoppeling te bevorderen. 

 

 45.  De installatie die in het hoofdgeding aan de orde is, biedt niet alleen de mogelijkheid 

om elektriciteit te produceren uit een dergelijke hernieuwbare energiebron in de zin van 

artikel 2, sub a en b, van richtlijn 2001/77, in casu uit biomassa op basis van hout, maar vormt 

ook een warmtekrachtkoppelingseenheid in de zin van artikel 3, sub l, van richtlijn 2004/8. 

 

 46.  Ter beantwoording van de vragen van de verwijzende rechter moet dus zowel 

rekening worden gehouden met de bepalingen van richtlijn 2004/8, meer bepaald met artikel 7 

ervan, dat betrekking heeft op nationale steunmaatregelen voor warmtekrachtkoppeling, als 

met die van richtlijn 2001/77, meer bepaald met artikel 4 ervan, dat betrekking heeft op 

nationale steunmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen. 

 

 47.  Daarentegen hoeft in de onderhavige zaak geen rekening te worden gehouden met de 

bepalingen van richtlijn 2009/28, aangezien het besluit waarbij is vastgesteld dat IBV geen 

aanspraak kan maken op de aanvullende steun van artikel 38, § 3, van het decreet van 2001, 

dateert van 18 juni 2009, dat wil zeggen van vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn. 

 

 48.  Voorts zij eraan herinnerd dat de met name in de artikelen 20 en 21 van het Handvest 

vervatte bepalingen inzake het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie is 

gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, zoals met name 

uit artikel 51, lid 1, van het Handvest blijkt. 

 

 49.  Wanneer een lidstaat, zoals in het hoofdgeding, steunmaatregelen voor 

warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen aanneemt binnen een kader zoals 

vastgesteld door richtlijn 2004/8, meer bepaald artikel 7 ervan, en richtlijn 2001/77, meer 

bepaald artikel 4 ervan, en aldus het recht van de Unie ten uitvoer brengt, moet hij bijgevolg 

het met name in de artikelen 20 en 21 van het Handvest neergelegde beginsel van gelijke 

behandeling en non-discriminatie in acht nemen (zie in die zin arrest van 11 april 2013, 

Soukupová, C-401/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). 

 

 50.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist het beginsel van gelijke behandeling 

en non-discriminatie dat vergelijkbare situaties niet verschillend en verschillende situaties niet 

gelijk worden behandeld, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is (zie met name arresten van 

16 december 2008, Arcelor Atlantique en Lorraine e.a., C-127/07, Jurispr. blz. I-9895, 

punt 23; 12 mei 2011, Luxemburg/Parlement en Raad, C-176/09, Jurispr. blz. I-3727, 

punt 31, en 21 juli 2011, Nagy, C-21/10, Jurispr. blz. I-6769, punt 47). 

 

 51.  Van een schending van het beginsel van gelijke behandeling door een verschil in 

behandeling kan dus slechts sprake zijn indien de betrokken situaties gelet op alle kenmerken 

ervan vergelijkbaar zijn (zie met name arrest Arcelor Atlantique en Lorraine e.a., reeds 

aangehaald, punt 25). De Poolse regering en de Commissie hebben in hun opmerkingen met 

name betoogd dat in casu niet aan deze voorwaarde is voldaan. 
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 52.  Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de kenmerken van verschillende situaties en 

dus de vergelijkbaarheid ervan met name moeten worden bepaald en beoordeeld tegen de 

achtergrond van het voorwerp en het doel van de Unierechtelijke handeling waarbij het 

betrokken onderscheid wordt ingevoerd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de 

beginselen en doelstellingen van het gebied waaronder de betrokken handeling valt (zie met 

name reeds aangehaalde arresten Arcelor Atlantique en Lorraine e.a., punt 26, en 

Luxemburg/Parlement en Raad, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 53.  Deze aanpak is van overeenkomstige toepassing in het kader van een onderzoek 

waarbij nationale maatregelen ter uitvoering van het Unierecht aan het gelijkheidsbeginsel 

worden getoetst. 

 

 54.  Wat in de eerste plaats het voorwerp en de doelstellingen van de Unierechtelijke 

handelingen betreft in het kader waarvan de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling is 

vastgesteld, zij opgemerkt dat richtlijn 2004/8, zoals blijkt uit artikel 1 ervan, tot doel heeft 

het energierendement te verhogen en de voorzieningszekerheid te verbeteren door een kader 

te creëren voor de bevordering en ontwikkeling van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 

Voorts wordt in de punten 1 en 5 van de considerans van deze richtlijn verklaard dat de 

bevordering van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling een prioriteit van de Unie is, gelet 

op de potentiële voordelen van warmtekrachtkoppeling op het punt van de besparing op 

primaire energie, het voorkomen van netwerkverliezen en de vermindering van emissies, in 

het bijzonder broeikasemissies, wat bijdraagt tot de bescherming van het milieu en met name 

tot het bereiken van de doelstellingen van het Protocol van Kyoto en de continuïteit van de 

energievoorziening. 

 

 55.  Richtlijn 2001/77 heeft volgens artikel 1 ervan tot doel de groei van het aandeel van 

hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie binnen de interne 

elektriciteitsmarkt te bevorderen en de grondslag te leggen voor een toekomstige 

kaderregeling van de Gemeenschap daarvoor. 

 

 56.  Zoals blijkt uit de punten 1 en 2 van de considerans van deze richtlijn, is deze 

bevordering van hernieuwbare energiebronnen, waaraan de Unie een hoge prioriteit heeft 

toegekend, met name hierdoor gerechtvaardigd dat de benutting van deze energiebronnen 

bijdraagt tot bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling, en dat zij kan bijdragen 

tot de continuïteit en diversificatie van de energievoorziening en het mogelijk kan maken om 

sneller de doelstellingen van het Protocol van Kyoto te bereiken. 

 

 57.  Wat meer bepaald de respectievelijk in artikel 7 van richtlijn 2004/8 en artikel 4 van 

richtlijn 2001/77 bedoelde nationale steunregelingen voor warmtekrachtkoppeling en voor de 

productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen betreft, blijkt bovendien 

uitdrukkelijk uit punt 26 van de considerans van richtlijn 2004/8 en uit punt 14 van de 

considerans van richtlijn 2001/77 dat een belangrijk middel om de doelstellingen van deze 

richtlijnen te verwezenlijken is de goede werking van deze regelingen te garanderen. 

 

 58.  Wat in de tweede plaats de beginselen en doelstellingen betreft die gelden op het 

gebied waarop de richtlijnen 2004/8 en 2001/77 zijn vastgesteld, zij opgemerkt dat beide 

richtlijnen zijn vastgesteld op grond van artikel 175, lid 1, EG, dat wil zeggen krachtens het 

milieubeleid van de Unie. 
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 59.  Bovendien wordt zowel in artikel 7, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 2004/8 als in 

artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/77 bepaald dat de in deze bepalingen bedoelde nationale 

steunmechanismen kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

artikelen 6 EG en 174, lid 1, EG. 

 

 60.  In deze laatste bepaling worden de doelstellingen van het milieubeleid van de Unie 

opgesomd, namelijk het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het 

milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzame en rationele gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het 

hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen. 

 

 61.  Wat in de derde plaats meer bepaald de keuzes betreft die moeten worden gemaakt 

bij het uitwerken van de nationale steunregelingen voor warmtekrachtkoppeling en de 

productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, die de richtlijnen 2004/8 en 

2001/77 beogen te bevorderen, blijkt uit deze richtlijnen dat de lidstaten op dit gebied een 

ruime beoordelingsbevoegdheid behouden. 

 

 62.  Om te beginnen blijkt immers uit punt 32 van de considerans van richtlijn 2004/8 dat 

deze richtlijn tot doel heeft, algemene beginselen die een kader bieden voor de bevordering 

van warmtekrachtkoppeling binnen de interne energiemarkt, op het niveau van de Unie vast te 

stellen, terwijl de gedetailleerde tenuitvoerlegging wordt overgelaten aan de lidstaten, zodat 

elke lidstaat het regime kan kiezen dat het beste past bij zijn situatie, rekening houdend met de 

specifieke nationale omstandigheden, in het bijzonder met de klimatologische en de 

economische situatie, zoals is bepaald in artikel 1 van deze richtlijn. 

 

 63.  Verder worden de lidstaten weliswaar, zoals blijkt uit de artikelen 3, lid 1, en 4 van 

richtlijn 2001/77, aangemoedigd om passende maatregelen – zoals de op nationaal niveau 

vastgestelde steunregelingen – te treffen om het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen te stimuleren, maar dienaangaande blijkt uit punt 15 van de considerans van 

deze richtlijn dat deze geen gemeenschapskader voor deze regelingen vaststelt. 

 

 64.  Wat voorts de vorm betreft die de steunmechanismen kunnen aannemen, zij 

opgemerkt dat punt 26 van de considerans van richtlijn 2004/8 en punt 14 van de considerans 

van richtlijn 2001/77 slechts een opsomming bevatten van de verschillende vormen waarvan 

de lidstaten over het algemeen in dit verband gebruikmaken, namelijk groene certificaten, 

investeringssteun, belastingvrijstellingen of -verlagingen, terugbetaling van belasting of 

directe prijssteun. 

 

 65.  Wat ten slotte de inhoud van dergelijke steunregelingen voor warmtekrachtkoppeling 

betreft, bepaalt artikel 7, lid 1, van richtlijn 2004/8 enkel dat de lidstaten ervoor moeten 

zorgen dat de door hen toegekende steun gebaseerd is op de vraag naar nuttige warmte, in het 

licht van de beschikbare mogelijkheden om de vraag naar energie te verminderen door middel 

van andere economisch uitvoerbare of milieuvriendelijke maatregelen, zoals andere energie-

efficiëntiemaatregelen. In artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/77 wordt niet specifiek 

aangegeven welke steunmaatregelen voor hernieuwbare energie worden aangemoedigd, maar 

wordt enkel vastgesteld dat dergelijke maatregelen kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 

van de doelstellingen van artikel 174 EG, zoals in punt 59 van het onderhavige arrest in 

herinnering is gebracht. 
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 66.  Uit de punten 62 tot en met 65 van het onderhavige arrest vloeit voort dat de lidstaten 

weliswaar worden opgeroepen om, via de toepassing van steunmechanismen voor 

warmtekrachtkoppeling en de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, bij 

te dragen tot de verwezenlijking van de door de richtlijnen 2004/8 en 2001/77 nagestreefde 

doelstellingen en, meer in het algemeen, van de doelstellingen van de Unie op milieugebied, 

maar dat in de huidige stand van het Unierecht een grote keuzevrijheid aan de lidstaten wordt 

gelaten bij de toepassing van deze mechanismen. 

 

 67.  Gelet op de in de punten 54 tot en met 66 van het onderhavige arrest beschreven 

context kan met name uit de loutere omstandigheid dat artikel 2, sub b, van richtlijn 2001/77 

een definitie van de term ‘ biomassa’ bevat die de biologisch afbreekbare fractie van 

producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en 

dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch 

afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval omvat, geenszins worden afgeleid 

dat de verschillende genoemde soorten stoffen op soortgelijke wijze moeten worden 

behandeld bij het uitwerken van nationale steunmaatregelen voor warmtekrachtkoppeling en 

de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

 68.  Verschillende aanwijzingen in de richtlijnen 2004/8 en 2001/77 en de doelstellingen 

waaraan deze steunmaatregelen in deze context moeten bijdragen, pleiten immers ervoor dat 

het integendeel inherent is aan het door deze richtlijnen vastgestelde kader dat de betrokken 

lidstaat de verschillende in artikel 2, sub b, van richtlijn 2001/77 genoemde soorten stoffen op 

basis van zeer uiteenlopende criteria verschillend kan beoordelen. 

 

 69.  Wat ten eerste de aanwijzingen in de richtlijnen 2004/8 en 2001/77 betreft, blijkt uit 

punt 31 van de considerans van richtlijn 2004/8 dat het totale rendement en de duurzaamheid 

van warmtekrachtkoppeling afhangen van veel factoren, zoals met name de ‘ gebruikte 

brandstof ’. 

 

 70.  Zoals in punt 62 van het onderhavige arrest is opgemerkt, blijkt voorts uit artikel 1 en 

punt 32 van de considerans van richtlijn 2004/8 dat de gedetailleerde tenuitvoerlegging van 

deze richtlijn wordt overgelaten aan de lidstaten, zodat elke lidstaat het regime kan kiezen dat 

‘ het beste past bij zijn situatie ’, rekening houdend met ‘ de specifieke nationale 

omstandigheden, in het bijzonder met de klimatologische en de economische situatie ’. 

 

 71.  Verder wordt in punt 19 van de considerans van richtlijn 2001/77 verklaard dat het 

bij de bevordering van de totstandbrenging van een markt voor hernieuwbare energie 

noodzakelijk is rekening te houden met de positieve gevolgen daarvan voor de ‘ regionale en 

lokale ontwikkelingsmogelijkheden, de perspectieven voor de uitvoer, de sociale samenhang 

en de werkgelegenheidskansen, vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen en de 

onafhankelijke energieproducenten ’. 

 

 72.  Artikel  4, lid 2, van deze richtlijn, dat met name betrekking heeft op het voorstel 

voor een communautaire kaderregeling betreffende steunregelingen ten behoeve van 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen dat de Commissie eventueel in een latere fase 

zou moeten formuleren, bepaalt dat een dergelijk voorstel voor een kaderregeling met name  
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‘ rekening [zou] moeten houden met het karakter van de verschillende hernieuwbare 

energiebronnen en met de verschillende technieken en de geografische verschillen ’. 

 

 73.  Ten tweede wettigen alle door de richtlijnen 2004/8 en 2001/77 nagestreefde 

doelstellingen en, meer in het algemeen, de doelstellingen van de Unie op het gebied van het 

milieu eveneens de conclusie dat de verschillende soorten stoffen die onder het begrip 

‘ biomassa ’ in de zin van artikel 2, sub b, van richtlijn 2001/77 vallen, op een verschillende 

wijze moeten kunnen worden beschouwd. 

 

 74.  Zo moet met name hout, een bron die slechts langzaam kan worden hernieuwd, op 

het vlak van de hernieuwbaarheid zelf van de bron en dus vanuit het oogpunt van de 

beschikbaarheid ervan, alsook vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling, behoedzaam 

en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en voorzieningszekerheid, worden 

onderscheiden van landbouwproducten of huishoudelijk en industrieel afval, die veel sneller 

worden geproduceerd. 

 

 75.  Voorts staat vast dat de algemene milieugevolgen van het toegenomen gebruik van 

biomassa voor de productie van energie dat uit steunmaatregelen kan voortvloeien, 

verschillen naargelang van de specifieke kenmerken van het soort biomassa dat wordt 

gebruikt. 

 

 76.  Wat de mogelijke milieugevolgen van een versterking van de steunmaatregelen ten 

behoeve van het gebruik van hout en/of houtafval voor de productie van energie betreft, kan 

het noodzakelijk blijken rekening te houden met het feit dat elke buitensporige of vroegtijdige 

ontbossing die door dergelijke steunmaatregelen zou kunnen worden aangemoedigd, kan 

leiden tot een toename van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer alsook tot een 

aantasting van de biodiversiteit of van de waterkwaliteit. 

 

 77.  Een toename van de teelt van landbouwproducten voor de productie van energie kan 

dan weer verschillende soorten vervuiling die specifiek met de landbouw en met name met 

het gebruik van meststoffen en pesticiden verbonden zijn, zoals de aantasting van de 

watervoorraad, doen toenemen. 

 

 78.  Voorts zij opgemerkt dat de verschillende soorten biomassa die in artikel 2, sub b, 

van richtlijn 2001/77 zijn opgesomd, met name verschillende soorten afvalstoffen omvatten. 

Voorts wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2001/77 verklaard dat steun van de 

lidstaten voor hernieuwbare energiebronnen in overeenstemming dient te zijn met andere 

doelstellingen van de Unie, in het bijzonder met de afvalhiërarchie. Het staat bijvoorbeeld 

vast dat stoffen zoals de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval, 

die voornamelijk worden vernietigd of voor de terugwinning van energie worden gebruikt, 

met name via warmtekrachtkoppeling, gelet op deze hiërarchie, zoals deze laatstelijk is 

vastgesteld in artikel 4 van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312, blz. 3), niet vergelijkbaar zijn met hout dat als grondstof kan worden gebruikt, noch 

met houtafval, aangezien dit kan worden hergebruikt of gerecycleerd in de betrokken 

industriële sectoren, waar dergelijke behandelingen in het kader van deze hiërarchie 

mogelijkerwijs de voorkeur verdienen boven de terugwinning van energie. 
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 79.  Ten slotte kunnen factoren zoals met name de vraag in welke hoeveelheden de 

verschillende hernieuwbare energiebronnen op het grondgebied van de betrokken lidstaat 

aanwezig zijn, of hoe ver deze met het gebruik van deze of gene hernieuwbare energiebron 

voor warmtekrachtkoppeling of de productie van elektriciteit staat, eveneens een invloed 

uitoefenen op de keuzes die moeten worden gemaakt bij de selectie van de bronnen van 

hernieuwbare energie die in deze lidstaat moeten worden bevorderd ter bescherming van het 

milieu en met het oog op de continuïteit en de diversificatie van de energievoorziening. 

 

 80.  Gelet op het voorgaande – met name op de door de richtlijnen 2001/77 en 2004/8 

nagestreefde doelstellingen en de doelstellingen van de Unie op milieugebied, de ruime 

beoordelingsmarge waarover de lidstaten krachtens deze richtlijnen beschikken bij de 

vaststelling en de uitvoering van de steunregelingen ter bevordering van 

warmtekrachtkoppeling en de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, en 

de specifieke kenmerken van deze verschillende soorten biomassa – moet worden vastgesteld 

dat de verschillende soorten biomassa die voor warmtekrachtkoppeling kunnen worden 

gebruikt, zich in het kader van deze steunregelingen niet in een vergelijkbare situatie 

bevinden vanuit het oogpunt van een eventuele toepassing van het gelijkheidsbeginsel, 

waarvan het Unierecht de eerbiediging verzekert. 

 

 81.  Integendeel, het is inherent aan deze context dat deze verschillende soorten biomassa 

op een verschillende wijze moeten kunnen worden behandeld en dat met name op grond van 

diverse milieuoverwegingen keuzes moeten kunnen worden gemaakt met betrekking tot de 

soorten stoffen die voor steun in aanmerking komen, en variatie moet kunnen worden 

gebracht in de concrete uitwerking van dergelijke steunmaatregelen, daaronder begrepen de 

omvang ervan, zonder dat in de huidige stand van het Unierecht kan worden vastgesteld dat 

de lidstaten de grenzen van hun ruime regelgevende bevoegdheid ter zake kennelijk hebben 

overschreden door te oordelen dat de verschillende soorten biomassa zich niet in dezelfde 

situatie bevinden (zie naar analogie arrest Luxemburg/Parlement en Raad, reeds aangehaald, 

punten 50 en 51). 

 

 82.  Gelet op de voorgaande overwegingen moet op het tweede deel van de eerste vraag 

en op de tweede vraag worden geantwoord dat het met name in de artikelen 20 en 21 van het 

Handvest neergelegde beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie in de huidige 

stand van het Unierecht niet eraan in de weg staat dat de lidstaten bij de invoering van 

nationale steunregelingen voor warmtekrachtkoppeling en de productie van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen, zoals bedoeld in artikel 7 van richtlijn 2004/8 en artikel 4 van 

richtlijn 2001/77, voorzien in versterkte steun zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde 

is, waarvoor alle installaties voor warmtekrachtkoppeling die voornamelijk biomassa 

valoriseren, met uitsluiting van installaties die voornamelijk hout en/of houtafvalstoffen 

valoriseren, in aanmerking komen ». 

 

 

 Ten aanzien van de relevantie van het antwoord van het Hof van Justitie 

 

 B.10.1.  Volgens de verzoekende partij voor de Raad van State zou het Hof van Justitie 

haar situatie niet correct hebben benaderd, waarbij dat Hof zich ertoe zou hebben beperkt vast 

te stellen dat de biologisch afbreekbare fractie van de industriële of huishoudelijke 
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afvalstoffen niet vergelijkbaar is met hout en met herbruikbare of recycleerbare afvalstoffen 

van hout. Volgens die partij zou echter ook rekening moeten worden gehouden met het statuut 

van biomassa uit afvalstoffen van hout die niet kunnen worden hergebruikt, noch 

gerecycleerd, namelijk de afvalstoffen van hout die zij zegt te gebruiken in haar installatie 

voor warmtekrachtkoppeling. 

 

 B.10.2.  Het gegeven dat het Hof van Justitie in punt 78 van zijn arrest gewag heeft 

gemaakt van de niet-vergelijkbaarheid tussen de biologisch afbreekbare fractie van industrieel 

en huishoudelijk afval, enerzijds, en de afvalstoffen van hout, anderzijds, « aangezien dit kan 

worden hergebruikt of gerecycleerd in de betrokken industriële sectoren », maakt het, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, niet mogelijk aan te nemen dat het 

antwoord van het Hof van Justitie op de door het Hof gestelde vragen niet geldt voor het 

specifieke geval waarin de afvalstoffen van hout die voor warmtekrachtkoppeling worden 

gebruikt, niet kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt. 

 

 Het volstaat immers vast te stellen dat het Hof van Justitie, met het punt dat de 

verzoekende partij voor de Raad van State onderstreept, uitsluitend wil aantonen dat, ten 

opzichte van de hiërarchische indeling van de afvalstoffen, gepreciseerd bij artikel 4 van de 

richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 « betreffende afvalstoffen », beide beoogde 

categorieën van brandstoffen niet vergelijkbaar zijn. 

 

 Dat argument maakt evenwel deel uit van een ruimere motivering op basis waarvan het 

Hof van Justitie tot de vaststelling komt dat biomassa uit houtresiduen niet vergelijkbaar is 

met de andere categorieën van biomassa. De andere argumenten die het Hof van Justitie 

aanvoert om tot een dergelijke conclusie te komen, steunen echter geenszins op het gegeven 

dat biomassa uit hout of afvalstoffen van hout gedeeltelijk herbruikbaar of recycleerbaar zou 

zijn. 

 

 B.10.3.  De verzoekende partij voor de Raad van State kan zich des te minder beroepen 

op een dergelijke interpretatie, daar de advocaat-generaal, in zijn conclusies, de aandacht van 

het Hof had gevestigd op het specifieke karakter van de afvalstoffen van hout en, in het 

bijzonder, de houtresiduen die niet op een andere wijze konden worden verwerkt dan de 

energetische valorisatie of de verwijdering (zie met name de punten 89 en 90 van zijn 

conclusies). 
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 B.10.4.  Er dient bijgevolg niet te worden ingegaan op de vraag van de verzoekende partij 

voor de Raad van State om aan het Hof van Justitie hierover opnieuw een vraag te stellen. De 

interpretatie van de bepalingen van het recht van de Unie, waar die partij om vraagt, is 

immers reeds gegeven door het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 september 2013 (HvJ, 

6 oktober 1982, C-283/81, CILFIT, punt 21). 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.11.  In zijn prejudiciële vraag vergelijkt de Raad van State de situatie van de installaties 

voor warmtekrachtkoppeling die hout of afvalstoffen van hout valoriseren met die van de 

installaties voor warmtekrachtkoppeling die elke andere vorm van afvalstoffen valoriseren. 

 

 B.12.  De in het geding zijnde bepaling strekt ertoe de omzetting van de voormelde 

richtlijnen 2004/8/EG en 2001/77/EG te verzekeren, zoals is uiteengezet in B.5, zodat bij het 

onderzoek van de naleving van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet rekening dient te 

worden gehouden met de doelstellingen die worden nagestreefd door die richtlijnen en meer 

in het algemeen door het recht van de Europese Unie inzake leefmilieu, teneinde te bepalen of 

die twee categorieën van installaties voor warmtekrachtkoppeling voldoende vergelijkbaar 

zijn. 

 

 Rekening houdend met het zeer technische karakter van de in het geding zijnde materie 

dient aan de bevoegde wetgever een ruime beoordelingsmarge te worden gelaten en er kan 

hem niet worden verweten de verscheidenheid van de situaties op vereenvoudigde wijze en bij 

benadering te hebben beschouwd. 

 

 B.13.1.  Zoals het Hof van Justitie, merkt het Hof meer in het bijzonder op dat de situaties 

van de in het geding zijnde installaties voor warmtekrachtkoppeling fundamenteel 

verschillend kunnen worden geacht, rekening houdend met de zeer verschillende gevolgen op 

het vlak van het milieu en de economie die voor elk daarvan voortvloeien uit de toepassing 

van een mechanisme voor de ondersteuning van de warmtekrachtkoppeling zoals het 

mechanisme van het « dubbele groene certificaat ». 
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 B.13.2.  De verzoekende partij voor de Raad van State voert aldus onterecht aan dat de 

toekenning van een dubbel groen certificaat aan installaties voor warmtekrachtkoppeling die 

gebruik maken van niet-recycleerbare en niet-herbruikbare afvalstoffen van hout geen 

gevolgen zou hebben voor de beschikbaarheid van de hulpbron of voor het risico van 

ontbossing of verhoging van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer.  

 

 Er dient immers rekening te worden gehouden met de extra aantrekkingskracht van een 

grondstof zoals hout, in haar geheel, wanneer de energetische valorisatie van de residuen 

ervan, ongeacht of die al dan niet recycleerbaar of herbruikbaar zijn, het voorwerp kan 

uitmaken van een mechanisme voor financiële ondersteuning. Met dat gevolg dient des te 

meer rekening te worden gehouden wanneer, zoals te dezen, de onderneming die de grondstof 

verwerkt, vervolgens ook de houtresiduen gebruikt voor een warmtekrachtkoppeling die 

financieel kan worden ondersteund door de overheid. 

 

 B.13.3.  De Waalse Regering heeft overigens terecht gewezen op de noodzaak om de 

markt van de groene elektriciteit te regelen. Zij heeft overigens, door middel van elementen 

die niet zonder redelijke verantwoording lijken te zijn en met name universitaire studies, het 

risico van een verstoord evenwicht aangetoond, zowel voor de markt van de groene 

certificaten als voor de industriële houtsector, dat zou voortvloeien uit een uitbreiding van het 

mechanisme van het dubbele groene certificaat tot de installaties voor warmtekrachtkoppeling 

die gebruik maken van hout of afvalstoffen van hout. 

 

 In dat opzicht en zoals het Hof van Justitie eraan heeft herinnerd in punt 57 van zijn 

voormelde arrest, maakt de goede werking van de mechanismen voor financiële 

ondersteuning van de ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling en van hernieuwbare 

energiebronnen het mogelijk de doelstellingen gemakkelijker te bereiken die worden 

nagestreefd door de richtlijnen die de Waalse decreetgever wilde omzetten. 

 

 Gelet op de beoordelingsruimte die ter zake aan de bevoegde wetgever dient te worden 

gelaten en op het a priori redelijke karakter van de elementen waarop hij steunt, staat het niet 

aan het Hof de analyse van de decreetgever opnieuw in het geding te brengen om de enige 

reden dat andere studies, die door de verzoekende partij voor de Raad van State worden 

aangevoerd, zouden toelaten tot een andere conclusie te komen. 
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 B.14.1.  Er kan evenmin worden aangevoerd, in tegenstelling tot wat de verzoekende 

partij voor de Raad van State beweert, dat de niet-recycleerbare en niet-herbruikbare 

afvalstoffen van hout niet vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen van hout die kunnen worden 

hergebruikt of gerecycleerd. De financiële ondersteuning voor de verbranding van 

afvalstoffen van hout in een installatie voor warmtekrachtkoppeling kan immers een invloed 

hebben op het milieu, ongeacht of die afvalstoffen al dan niet recycleerbaar of herbruikbaar 

zijn. Bovendien zijn die twee categorieën van afvalstoffen van hout afkomstig van een 

grondstof en dus van een identieke hoeveelheid beschikbare hernieuwbare hulpbronnen. 

 

 In elk geval heeft de aan het Hof gerichte prejudiciële vraag geen betrekking op de 

gelijkheid van behandeling tussen die twee soorten van afvalstoffen van hout en het staat niet 

aan de partijen voor de verwijzende rechter de prejudiciële vraag te herformuleren die die 

laatste aan het Hof heeft gesteld. 

 

 B.14.2.  Hetzelfde geldt voor het argument dat de verzoekende partij uiteenzet in haar 

eerste proceduregeschriften betreffende het verschil in behandeling dat de in het geding zijnde 

bepaling invoert volgens het MW-productievermogen per eenheid voor 

warmtekrachtkoppeling. Dat verschil in behandeling maakt niet het voorwerp uit van de aan 

het Hof gerichte prejudiciële vraag, zodat de bestaanbaarheid ervan met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet dient te worden onderzocht. 

 

 B.14.3.  Ten slotte kan de decreetgever niet worden verweten dat hij, met schending van 

de hiërarchische indeling van de verwerking van de afvalstoffen, voorrang heeft gegeven aan 

de verwijdering van de afvalstoffen van hout die niet recycleerbaar noch herbruikbaar zijn, 

ten koste van de energetische valorisatie ervan. Zoals is vermeld in B.3, kan, enerzijds, de 

installatie voor warmtekrachtkoppeling die die soorten van afvalstoffen gebruikt, het 

mechanisme van het dubbele groene certificaat genieten voor de productie van elektriciteit die 

zij opwekt tot een vermogen van 5 MW en, anderzijds, die installatie voor de productie boven 

dat vermogen het mechanisme van het gewone groene certificaat verder genieten. 

 

 Hieruit volgt eveneens dat de decreetgever erover heeft gewaakt een evenwicht te 

verzekeren tussen zijn wil om het gebruik van warmtekrachtkoppeling en van hernieuwbare 

energiebronnen, ook door de verbranding van hout en van afvalstoffen van hout, te 

bevorderen, en de vereisten inzake milieu en economie, die specifiek zijn voor elke substantie 
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die valt onder het begrip « biomassa » en die verschillen in behandeling impliceren die 

inherent zijn aan de invoering van een mechanisme voor de ondersteuning van 

warmtekrachtkoppeling en van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

 

 B.15.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is niet onbestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.16.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 38, § 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals vervangen bij artikel 13 van het decreet 

van 4 oktober 2007, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

13 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5614 

 

 

Arrest nr. 28/2014 

van 13 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 tot 12 van de wet van 25 augustus 1885 

die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet, zoals gewijzigd bij de 

wetten van 3 juli 1894 en 10 oktober 1967, en artikel 1 van het koninklijk besluit van 

24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van 

huisdieren, gesteld door de Vrederechter van het kanton Thuin. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 11 maart 2013 in zake Adelaïde Tramasure tegen de nv « Société des 

Quatre Chemins », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 maart 

2013, heeft de Vrederechter van het kanton Thuin de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Zijn de artikelen 1 tot 12 van de wet van 25 augustus 1885 en het koninklijk 

uitvoeringsbesluit ervan van [24] december [1987] in overeenstemming met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet in zoverre zij een regeling invoeren die afwijkt van het gemeen recht 

van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek,  

 

 -  doordat, inzake de verkoop van een huisdier van de paardensoort dat niet bestemd is 

voor een snelle slachting voor consumptiedoeleinden maar voor elk ander gebruik zoals een 

sportieve loopbaan, die bepalingen het instellen van de vordering tot koopvernietiging van de 

koper beperken door de enkele gebreken die een dergelijke vordering kunnen verantwoorden 

te beperken tot twee ziekten en door, op straffe van absoluut verval, een termijn van negen 

dagen op te leggen vanaf de dag na de levering van het dier om de vordering tot 

koopvernietiging in te stellen, 

 

 -  terwijl inzake de verkoop van een huisdier van een andere soort dan die welke worden 

beoogd in de wet van 25 augustus 1885 en dat niet bestemd is voor een snelle slachting voor 

consumptiedoeleinden maar voor een sportieve loopbaan, zoals de honden die worden gefokt 

voor de windhondenrennen of de duiven die deelnemen aan wedstrijden in de duivensport, de 

vordering tot koopvernietiging van de koper wordt onderworpen aan de voorwaarden van de 

regeling van het gemeen recht van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, zowel voor wat 

betreft de definitie van de toelaatbare koopvernietigende gebreken als wat betreft de termijn 

om die vordering in te stellen ? ». 

 

 

 De nv « Société des Quatre Chemins », met zetel te 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, 

Chemin de Florenchamps 1, heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  is verschenen : Mr. X. Dieux, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Société des 

Quatre Chemins »; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eiseres voor de Vrederechter van het kanton Thuin heeft een vordering tot koopvernietiging ingesteld en 

vordert de veroordeling van de verweerster tot het betalen, aan haar, van een bedrag tot vergoeding van de 

aankoopprijs van een paard en van veterinaire kosten, alsook tot vergoeding van haar morele schade, aangezien 

het paard dat zij van de verweerster had gekocht, een koopvernietigend gebrek vertoonde, daar het paard mank 

liep, zodat het ongeschikt was voor een sportieve loopbaan. 

 

 De verweerster voert van haar kant een grond van niet-ontvankelijkheid aan ten aanzien van de 

hoofdvordering, afgeleid uit de schending van de bepalingen van de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving 

betreffende de koopvernietigende gebreken herziet, en van het koninklijk besluit van 24 december 1987 

betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat, zelfs in de veronderstelling dat het door de eiseres aangevoerde 

gebrek valt onder een van de twee categorieën die limitatief worden opgesomd in artikel 1 van het koninklijk 

besluit van 24 december 1987, de aan de koper, op straffe van verval, opgelegde termijn klaarblijkelijk ruim was 

overschreden op de dag van de dagvaarding. Het absolute karakter van het bij de wetsbepalingen opgelegde 

verval ontneemt de rechter elke beoordelingsbevoegdheid en in die materie is er geen sprake van om, naar het 

voorbeeld van de gemeenrechtelijke regeling van de vordering tot koopvernietiging op grond van artikel 1641 

van het Burgerlijk Wetboek, het ogenblik waarop het gebrek aan het licht komt, te nemen als aanvangspunt van 

de dagvaardingstermijn, waarbij het begrip « korte termijn » zelf, met alle varianten van de jurisprudentiële 

toepassingen ervan, bij de wet van 25 augustus 1885 is uitgesloten met betrekking tot de verkoop van huisdieren 

van het paarden-, schapen-, runder- en varkensras.  

 

 De verwijzende rechter is van mening dat terecht de vraag kan worden gesteld in welke mate de 

discriminatie kan worden verantwoord die de koper van een huisdier van het paarden-, schapen-, runder- of 

varkensras ondergaat ten opzichte van de koper van elk ander huisdier, in het bijzonder wanneer de aankoop 

geen betrekking heeft op een dier dat voor een snelle slachting voor consumptiedoeleinden is bestemd. Hij stelt 

derhalve de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag.  

 

 

  III.  In rechte 

 

- A – 

 

 Standpunt van de verwerende partij voor de verwijzende rechter 

 

 A.1.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter heeft met verbazing kennisgenomen van het 

vonnis waarmee de prejudiciële vraag wordt gesteld, aangezien die vraag nooit ter sprake is gebracht tijdens de 

pleitzitting, noch door de partijen, noch door de rechter. Zij merkt op dat de wet van 25 augustus 1885 een 

bijzondere regeling heeft ingevoerd om de koopvernietigende gebreken te waarborgen inzake de verkoop van 

dieren die onder het toepassingsgebied ervan vallen en in dat opzicht een eerste initiatief heeft aangepast dat de 

wetgever eerder had genomen bij een wet van 28 januari 1850. De aldus ingevoerde regeling is dus traditioneel 

en wordt reeds vele jaren zonder betwisting toegepast. Dat waarborgt niet op onvoorwaardelijke wijze de 

bestaanbaarheid ervan met de Grondwet; toch wordt op die manier met de tijd aangetoond dat die regeling geen 

ondoordachte eigenaardigheid is die a priori met wantrouwen of scepticisme zou kunnen worden benaderd in het 

licht van een louter abstracte opvatting van het gelijkheidsbeginsel. 

 

 A.1.2.  Volgens de prejudiciële vraag zou de koper van een in artikel 1 van de wet van 25 augustus 1885 

beoogd dier niet het voordeel genieten van de jurisprudentiële flexibiliteit die van toepassing is op de begrippen 

« korte termijn » en « verborgen gebrek » in de zin van het gemeen recht, terwijl de koper van een dier dat niet 

door die wet wordt beoogd, die flexibiliteit wel zou kunnen genieten. 

 

 De partij voert in de eerste plaats aan dat het Belgisch positief recht niet overeenstemt met de in de 

prejudiciële vraag voorgestelde beschrijving. De waarborg van de koopvernietigende gebreken die van 

toepassing is op de verkoop van een hond is in het bijzonder niet die waarin het Burgerlijk Wetboek voorziet 

luidens artikel 1641 ervan. Een specifieke regeling vloeit immers voort uit het koninklijk besluit van 27 april 
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2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de 

verhandeling van dieren (artikel 28/1). De bewering in de prejudiciële vraag in verband met de honden die 

worden gefokt voor de windhondenrennen die onder de regeling van het gemeen recht zouden vallen, is dus 

onjuist. 

 

 De partij merkt overigens op dat, zelfs indien het Hof, door middel van een herformulering van de vraag, de 

regeling die voortvloeit uit de in het geding zijnde bepalingen zou menen te kunnen onderzoeken in het licht van 

de regeling die uitsluitend van toepassing is op de verkoop van dieren die onderworpen blijven aan de 

artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 

beantwoord. 

 

 Het objectieve karakter van het criterium van onderscheid wordt in de eerste plaats uitdrukkelijk bevestigd 

door de motieven die ten grondslag liggen aan de prejudiciële vraag. Vervolgens « hebben de koper van een 

paard, in voorkomend geval een renpaard, en de koper van een duif, eventueel een wedstrijdduif, niet hetzelfde 

profiel, noch dezelfde bedoelingen. In het mededingingsrecht zou men zich trouwens niet bevinden in 

aanwezigheid van vervangbare producten voor het bepalen van de relevante markt ». Het doel van de wetgever 

bestond overigens erin de rechtszekerheid te waarborgen in marktsegmenten waar hij heeft opgemerkt dat die het 

meest blootgesteld waren aan betwistingen en processen, veroorzaakt of bevorderd door onvoldoende 

nauwkeurige definities die afhingen van feitelijk soevereine beoordelingen door de rechters ten gronde. 

 

 De partij is ten slotte van mening dat de ingevoerde regeling volkomen voldoet aan het nagestreefde doel 

en daarmee evenredig is. De invoering van een systeem van nauwkeurige en gesloten definities, gepaard gaand 

met nauwkeurig vastgestelde termijnen, kan de rechtszekerheid waarborgen. De korte termijnen waarin de wet 

van 25 augustus 1885 en de uitvoeringsbesluiten ervan voorzien, zijn verantwoord door het feit dat de 

ingevoerde regeling in het voordeel van de koper een vermoeden bevestigt volgens hetwelk het binnen de 

vereiste termijn aangetoonde gebrek bestond op het ogenblik van de overeenkomst. In elk geval is de wettelijke 

regeling louter optioneel, aangezien de partijen vrij blijven om hun overeenkomst aan het gemeen recht te 

onderwerpen. Het staat dus aan de partijen, overeenkomstig het beginsel van de wilsautonomie en van de 

bindende kracht van overeenkomsten, de waarborgregeling te bepalen waaraan zij zich willen onderwerpen. Zij 

zijn dus niet onderworpen aan een verschillende regeling naar gelang van het dierenras : alleen wanneer zij 

overeenkomen geen gebruik te maken van de vrijheid die de wet hun biedt, zal een gedifferentieerde regeling 

naar gelang van het ras waartoe het dier behoort, van toepassing kunnen zijn. 

 

 De partij merkt ten slotte op dat de regeling die uit de voormelde wet voortvloeit, niet noodzakelijk nadelig 

is voor de koper. Niets laat toe te denken dat de koper volgens het gemeen recht op onvoorwaardelijke wijze een 

langere termijn zou genieten dan die welke voortvloeit uit de voormelde wet. Het staat evenmin vast dat het voor 

de koper van een dier wenselijker zou zijn te beschikken over de mogelijkheid te verwijzen naar het begrip 

« verborgen gebrek » volgens het gemeen recht, in plaats van de automatische bescherming van de wet te 

genieten in de daarin op limitatieve wijze opgesomde gevallen. Evenmin zou ervan kunnen worden uitgegaan dat 

iedere koper van dieren zich op onvoorwaardelijke wijze bevindt in een situatie van ondergeschiktheid ten 

opzichte van de verkoper, die hem zou beletten onder gelijken te onderhandelen of contractuele voorwaarden 

inzake waarborgen op te leggen die verschillen van die welke zijn verankerd in de wet van 25 augustus 1885 en 

in de uitvoeringsbesluiten ervan.  

 

 

- B – 

 

 B.1.1.  De wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende 

gebreken herziet, bepaalt : 

 

 « Art. 1.  Bij de verkopingen of ruilingen van paarden, ezels, muilezels en andere 

huisdieren die tot het schapen- runder- of varkensras behoren, worden de ziekten of gebreken 

die door de regering vastgesteld worden, met de beperkingen en de voorwaarden die zij 
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aangewezen acht, voor koopvernietigende gebreken gehouden en zullen zij alleen aanleiding 

geven tot de vordering voorzien bij artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. 

 

 Art. 2.  De regering zal eveneens de termijn bepalen binnen dewelke de vordering moet 

worden ingesteld op straf van verval. 

 

 Deze termijn mag de dertig dagen niet overschrijden, de dag vastgesteld voor de levering 

niet inbegrepen. 

 

 De termijn om voor de rechtsmacht te verschijnen voor dewelke de vordering in eerste 

aanleg ingeleid wordt, zal tenminste één dag zijn indien de partij haar woonplaats heeft 

binnen de vijf myriameter vanaf de plaats van verschijning. Indien haar woonplaats verder 

ligt, wordt deze termijn met één dag per vijf myriameter verlengd. 

 

 Art. 3.  Indien de levering van het dier buiten de woonplaats van de verkoper is geschied, 

zal de termijn om de vordering in te stellen verlengd worden met één dag voor elke vijf 

myriameter afstand tussen de woonplaats van de verkoper en deze van de koper. 

 

 Indien de koper het dier heeft voortverkocht en zelf gedagvaard wordt tot ontbinding van 

de verkoop, kan hij zijn eigen verkoper in vrijwaring oproepen, zo tenminste de termijn 

gedurende dewelke hij bij hoofdvordering had kunnen optreden nog niet verstreken is. 

 

 Deze termijn om in vrijwaring op te roepen zal, in dit geval, en ongeacht de plaats waar 

het dier zich bevindt, verlengd worden met één dag voor elke vijf myriameter afstand tussen 

de woonplaats van de oorspronkelijke koper en deze van de oorspronkelijke verkoper. 

 

 Art. 4.  Binnen de termijn die overeenkomstig artikel 2 zal bepaald worden om de 

vordering in te leiden, zal de koper, op straf van verval, ertoe gehouden zijn de aanstelling uit 

te lokken van deskundigen met tot opdracht het bestaan van het koopvernietigend gebrek te 

doen vaststellen en daarvan proces-verbaal op te maken. 

 

 Dit verzoek zal hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij in de vorm van een telegram, 

gedaan worden aan de vrederechter van de plaats waar het dier zich bevindt; in elk geval zal 

het, op straf van nietigheid, het gebrek aanduiden waardoor het dier zogezegd aangetast is. 

 

 De vrederechter zal er de datum van vaststellen in zijn beschikking; hij zal het gebrek, 

waarop de eis gesteund is, vermelden en onmiddellijk, naargelang van de eis van het geval, 

een of drie deskundigen aanstellen die hun taak binnen de kortste tijd zullen moeten 

aanvangen, na de eed voor deze magistraat te hebben afgelegd en zonder verdere 

procedureformaliteiten; hij zal per verzekerd telegram de verkoper op de hoogte brengen van 

de dag, het uur en de plaats van het deskundig onderzoek. 

 

 Het proces-verbaal van het deskundig onderzoek zal gemotiveerd zijn en de minuut ervan 

overgemaakt worden aan de partij. 

 

 Indien het deskundig onderzoek slechts aangevat of beëindigd wordt na het verstrijken 

van de termijnen, bepaald overeenkomstig artikel 2, zal het aangegeven worden of het 

geconstateerd gebrek gedurende deze termijnen heeft bestaan. 
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 Nochtans, wanneer het dier, binnen de termijn bepaald voor het instellen van de 

vordering, op bevel van de bevoegde overheid zal afgemaakt worden wegens een van de 

ziekten die tot koopvernietiging aanleiding geven, zal het proces-verbaal dat in dit geval 

opgemaakt wordt, en dat op dezelfde manier met redenen zal omkleed zijn, het proces-verbaal 

van het deskundig onderzoek vervangen. 

 

 Art. 5.  Wanneer het dier buiten het land is gebracht, moet de koper, op straffe van verval, 

het terug in het land doen terugkomen en het brengen, hetzij naar de woonplaats van de koper 

of naar de hoofdplaats van het kanton waar die woonplaats gevestigd is, hetzij naar de plaats 

waar het contract is gesloten, hetzij naar de plaats waar de levering is gedaan. 

 

 De termijn voor het instellen van de rechtsvordering wordt in dat geval verlengd met één 

dag per vijftien myriameter afstand tussen de plaats waar het dier zich bevindt en de plaats 

waarnaar het moet worden teruggebracht. 

 

 Het verzoek tot benoeming van deskundigen moet, op straffe van verval, worden 

ingediend bij de vrederechter van de plaats waarnaar het dier zal worden gebracht, en zulks 

binnen de termijn bepaald overeenkomstig artikel 2, met een verlenging van twee dagen 

zonder meer. 

 

 De vordering tot koopvernietiging moet insgelijks in dat geval altijd worden ingesteld 

vóór de bevoegde rechter van diezelfde plaats. 

 

 De koper moet bewijzen naar welke plaats buiten het land het dier is gebracht. 

 

 Wanneer het echter gaat om een koopvernietigend gebrek dat besmettelijk is, mag de 

koper in geen geval het dier in het land doen terugkomen of een vordering tot 

koopvernietiging instellen. 

 

 Evenmin kan de koper zodanige vordering instellen wanneer het dier buiten het land is 

gestorven. 

 

 Art. 6.  De vreemde eiser is gehouden, op verzoek van de verweerder, de borg te stellen, 

waarvan melding wordt gemaakt in artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek en in de 

artikelen 851 en 852 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van in zijn vordering niet te 

worden toegelaten. 

 

 De borgsom wordt reeds op de eerste zitting in geld vastgesteld door de rechter vóór wie 

de rechtsvordering aanhangig is. 

 

 De door de rechter bepaalde som wordt aan de griffier ter hand gesteld. 

 

 Het vonnis is uitvoerbaar zonder dat het vooraf moet worden betekend; het is niet vatbaar 

voor hoger beroep. 

 

 Art. 7.  De vorderingen tot koopvernietiging zullen als dringende zaken behandeld en 

gevonnist worden. 
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 Art. 8.  Indien het dier binnen de termijn, bepaald overeenkomstig artikel 2, verloren gaat, 

zal de verkoper tot geen vrijwaring gehouden zijn tenzij de koper het bewijs levert dat het 

verlies van het dier te wijten is aan een van de koopvernietigende gebreken, voorzien bij 

toepassing van deze wet. 

 

 Art. 9.  De koopvernietigende gebreken die binnen de voorziene termijnen geconstateerd 

worden volgens de voorgeschreven pleegvormen, zullen, tot bewijs van het tegendeel, 

vermoed worden als hebbende bestaan op het ogenblik van de overeenkomst. 

 

 Art. 10.  De verkoper of de ruiler zal niet gehouden zijn tot vrijwaring wegens 

koopvernietigende gebreken van besmettelijke aard, indien hij bewijst dat het dier sedert de 

levering in aanraking is geweest met dieren, aangetast door dezelfde besmettelijke ziekte als 

degene die tot de koopvernietigende vordering aanleiding gegeven heeft. 

 

 Art. 11.  Het verval voorzien bij de artikels 2, 4 en 5, is volkomen en zal van ambtswege 

worden toegepast, behalve wanneer de verkoper of de ruiler eerst te goeder trouw voor een 

onbevoegde rechter zou zijn gedagvaard geworden. 

 

 Art. 12.  De vordering tot prijsvermindering, toegelaten bij artikel 1644 van het burgerlijk 

wetboek, zal niet mogen uitgeoefend worden ingeval van koop en ruil van dieren die onder 

deze wet vallen. 

 

 Art. 13.  De rechtsvordering tot vernietiging van verkoop of ruiling van huisdieren, 

bestemd om afgemaakt te worden voor het verbruik, is slechts ontvankelijk uit hoofde der 

gebreken die ze tot de voeding onverbruikbaar maken, op voorwaarde dat die rechtsvordering 

ingespannen worde binnen de vijf dagen der levering van het verkocht dier, dat dit dier niet op 

eenen afstand van meer dan 5 myriameters van de verkoopplaats vervoerd zij en dat het 

volkomen voor het verbruik ongeschikt worde verklaard ». 

 

 B.1.2.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende 

gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren, vóór de wijziging ervan bij de koninklijke 

besluiten van 11 januari 2009 en van 1 februari 2012 : 

 

 « Artikel 1.  Enkel volgende ziekten of gebreken worden als koopvernietigende gebreken 

beschouwd : 

 

 1°  Bij paard, ezel, muilezel of muildier : 

 

 -  malleus; 

 

 -  chronische intermitterende kreupelheid. 

 

 […] 
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 Art. 6.  De termijn voor het instellen van een rechtsvordering wegens een 

koopvernietigend gebrek is, de voor de levering vastgestelde dag niet gerekend, dertig dagen 

in geval van besmettelijke pleuropneumonie, runderbrucellose of enzoötische runderleucose, 

vijftien dagen in geval van rundertuberculose of witte-vaarzenziekte en negen dagen in de 

andere gevallen ». 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of de artikelen 1 tot 12 van de wet van 

25 augustus 1885 en het uitvoeringsbesluit ervan van 24 december 1987 bestaanbaar zijn met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij een regeling invoeren die afwijkt van het 

gemeen recht van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat, inzake de verkoop van een huisdier van het 

paardenras dat niet bestemd is voor een snelle slachting voor consumptiedoeleinden, maar 

voor elk ander gebruik, zoals een sportieve loopbaan, die bepalingen de uitoefening van de 

vordering tot koopvernietiging van de koper beperken door de enige gebreken die een 

dergelijke vordering kunnen verantwoorden, te verminderen tot twee ziekten en door, op 

straffe van volkomen verval, een termijn van negen dagen op te leggen te rekenen vanaf de 

dag na de levering van het dier om de vordering tot koopvernietiging in te stellen, terwijl, 

inzake de verkoop van een huisdier van een ander ras dan die welke worden beoogd bij de wet 

van 25 augustus 1885 en dat niet bestemd is voor een snelle slachting voor 

consumptiedoeleinden maar voor een sportieve loopbaan, zoals de honden die worden gefokt 

voor de windhondenrennen of de duiven die deelnemen aan wedstrijden in de duivensport, de 

vordering tot koopvernietiging van de koper is onderworpen aan de voorwaarden van de 

gemeenrechtelijke regeling van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, zowel ten aanzien 

van de definitie van de aanvaardbare koopvernietigende gebreken als ten aanzien van de 

termijn om die vordering in te stellen. 

 

 B.2.2.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt derhalve dat aan het Hof 

alleen een vraag wordt gesteld over de artikelen 1 en 2, eerste en tweede lid, van de in het 

geding zijnde wet. 

 

 B.2.3.  Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof noch enige andere grondwettelijke of wettelijke bepaling verleent het Hof 

de bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag of de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 
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Grondwet. Met toepassing van artikel 159 van de Grondwet komt het de rechter toe de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit die niet in overeenstemming zouden zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, buiten toepassing te laten. 

 

 Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over het ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet al dan niet verantwoorde karakter van een verschil in behandeling als dat verschil 

aan een wetskrachtige norm kan worden toegeschreven. In dat verband moet worden opgemerkt 

dat, wanneer een wetgever een machtiging verleent, aangenomen dient te worden, behoudens 

aanwijzingen in tegenovergestelde zin, dat hij de gemachtigde enkel de bevoegdheid verleent om 

die machtiging aan te wenden in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Wanneer een wettelijke regeling verwijst naar de nadere uitwerking ervan in een 

uitvoeringsbesluit, dient te worden bepaald aan welk van beide normen het in het geding zijnde 

grondwettigheidsbezwaar kan worden toegeschreven. 

  

 B.2.4.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling vloeit rechtstreeks voort uit de 

artikelen 1 en 2 van de wet van 25 augustus 1885, aangezien die bepalingen slechts betrekking 

hebben op bepaalde huisdierenrassen, aangezien zij toelaten een onderscheid te maken naar 

gelang van de ziekte waaraan die huisdieren lijden en aangezien zij, in afwijking van artikel 1641 

van het Burgerlijk Wetboek, een termijn van maximum 30 dagen opleggen waarbinnen, op 

straffe van verval, de vordering dient te worden ingesteld. 

 

 B.3.  Om de prejudiciële vraag te beantwoorden, dient het Hof de bestaanbaarheid na te 

gaan, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 1 van de in het geding zijnde wet, 

in zoverre het bij de verkoop van paarden alleen de door de Regering aangewezen ziekten of 

gebreken, met de beperkingen en voorwaarden die zij gepast zal achten, beschouwt als 

koopvernietigende gebreken die als enige de vordering doen ontstaan die voortvloeit uit 

artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 2 van die wet, in zoverre het aan de 

Regering de zorg toevertrouwt de termijn te bepalen waarin de vordering op straffe van verval 

zal worden ingesteld (eerste lid), waarbij die termijn niet meer mag bedragen dan dertig dagen, 

de dag van de levering niet inbegrepen (tweede lid). 
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 B.4.  De artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, die paragraaf II (« Vrijwaring 

voor gebreken van de verkochte zaak ») van afdeling III (« Vrijwaring ») van hoofdstuk IV 

(« Verplichtingen van de verkoper ») van titel VI (« Koop ») van boek III (« Op welke wijze 

eigendom verkregen wordt ») van dat Wetboek vormen, bepalen : 

 

 « Art. 1641.  De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de 

verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit 

gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of 

slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. 

 

 Art. 1642.  De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de 

koper zelf heeft kunnen waarnemen. 

 

 Art. 1643.  Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet 

gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn 

gehouden. 

 

 Art. 1644.  In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel 

de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en 

zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal 

worden bepaald. 

 

 Art. 1645.  Indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet alleen 

gehouden tot teruggave van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot 

vergoeding van alle schade aan de koper. 

 

 Art. 1646.  Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft, is hij slechts 

gehouden tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door de koop 

veroorzaakte kosten. 

 

 Art. 1647.  Indien de zaak welke gebreken had, is teniet gegaan ten gevolge van haar 

slechte hoedanigheid, is het verlies voor rekening van de verkoper, die jegens de koper 

gehouden is tot teruggave van de prijs, en tot de overige schadevergoedingen in de twee 

vorige artikelen bepaald. 

 

 Maar het verlies door toeval veroorzaakt is voor rekening van de koper. 

 

 Art. 1648.  De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de 

koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende 

gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is. 

 

 Art. 1649.  Deze vordering kan niet worden ingesteld wat betreft verkopingen die op 

rechterlijk gezag geschieden ». 

 

 B.5.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 januari 1850 betreffende de 

koopvernietigende gebreken en van de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving 
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betreffende de koopvernietigende gebreken herziet, blijkt dat de wetgever heeft willen 

afwijken van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, voor de handel in 

sommige huisdieren, teneinde de rechtszekerheid te versterken. 

 

 Die parlementaire voorbereiding vermeldt het volgende : 

 

 « Door de oorzaken van de koopvernietiging noch de termijnen van de vordering te 

bepalen en zich te beperken tot een verwijzing naar gebruiken die kunnen variëren naar 

gelang van de plaatsen en waarvan het bestaan soms moeilijk vast te stellen is, doen die 

onvolledige bepalingen van het Wetboek, om weinig belangrijke belangen, kostbare 

betwistingen ontstaan; zij bezorgen de rechters vaak ernstige problemen. 

 

 Wegens het gebrek aan eenvormigheid in de termijnen van de waarborg en in de 

specificatie van de gebreken die de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen, 

kan een koper op een bepaalde plaats een koop laten vernietigen, koop die hij elders, onder 

identieke voorwaarden, zou moeten naleven, en kan de verkoper op zijn beurt het dier 

waarvan hij zich op een andere markt niet zou kunnen ontdoen, op een dergelijke markt 

onbevreesd aanbieden zonder gevaar voor de opzegging van de verkoop » (Parl. St., Kamer, 

1848-1849, nr. 198, p. 1). 

 

 « De moeilijkheden voorkomen door vaste, in het hele land verplichte en publiekelijk 

bekende regels aan te nemen, eerlijk gemaakte overeenkomsten stabiel maken en hindernissen 

vermijden die de ontwikkeling van de landbouw en de handel in de weg kunnen staan, 

vormen een werk waarmee de wetgever, in het algemeen belang, zonder aarzeling moet 

instemmen » (Parl. St., Senaat, 1849-1850, nr. 15, p. 1). 

 

 « Een aantal betrokkenen, de handelaars en de dierenartsen vooral, pleiten voor het 

Engelse systeem, met andere woorden de afschaffing van elke wet betreffende de 

koopvernietigende gebreken. De Regering heeft wijselijk gehandeld door die zienswijze af te 

wijzen en een wetgeving ter zake te handhaven. Zonder wet vallen de transacties inzake de 

verkoop van dieren onder het gemeen recht en in dat geval hebben de bijzondere 

overeenkomsten kracht van wet. Die regeling laat de kwekers op het platteland volledig over 

aan de willekeur van de handelaars, die hun vaak voorwaarden opleggen waarvan zij de 

draagwijdte niet kunnen begrijpen.  

 

 Een ander nadeel van die regeling is dat in alle transacties een derde optreedt, ofwel een 

dierenarts, ofwel een koopman; zowel voor de verkoper als voor de koper leidt de 

aanwezigheid van een derde echter steeds tot het verlies van het grootste deel van de winst. 

 

 Zodra het beginsel van de wet werd behouden, moest een dubbele hindernis worden 

vermeden. Enerzijds moesten de rechten van de verkoper worden gevrijwaard en moest hij 

worden beschermd tegen de manoeuvres van een oneerlijke koper. Anderzijds moesten de 

koper alle nodige middelen worden geboden om zich te verdedigen tegen de misbruiken van 

een weinig scrupuleuze verkoper. 
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 De koper opofferen voor de verkoper, kwam erop neer de buitenlandse kopers van onze 

markten te weren en een van de voornaamste bronnen van de inkomsten van de landbouw 

droog te leggen. 

 

 De maatregelen die de Regering in het huidige wetsontwerp voorstelt, leveren dat 

dubbele resultaat op. […] 

 

 Door sommige termijnen voor het instellen van de vordering tot koopvernietiging in te 

korten, kan de verkoper niet meer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die zich 

voordoen na de verkoop. 

 

 Anderzijds zijn de nieuwe termijnen wel nog toereikend om het de koper mogelijk te 

maken de gebreken vast te stellen die op het ogenblik van de verkoop werkelijk bestaan » 

(Parl. St., Senaat, 1884-1885, nr. 99, pp. 1 en 2). 

 

 B.5.2.  De wetgever heeft aldus, met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de 

handel in huisdieren, een juridische regeling ingevoerd die afwijkt van de artikelen 1641 tot 

1649 van het Burgerlijk Wetboek. Die juridische regeling beperkt de koopvernietigende 

gebreken die de vordering openen die voortvloeit uit artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek 

tot de ziekten en gebreken die zijn bepaald bij koninklijk besluit, en voorziet in termijnen om 

de vordering in te stellen die eveneens bij koninklijk besluit worden vastgesteld naar gelang 

van de ziekte of het gebrek en die zeer kort zijn vermits zij niet meer mogen bedragen dan 

dertig dagen. Wanneer is voldaan aan de bij de afwijkende wet bepaalde voorwaarden, wordt 

de bewijslast vergemakkelijkt voor de koper, aangezien, overeenkomstig artikel 9 van de wet 

van 25 augustus 1885, de koopvernietigende gebreken die binnen de gespecificeerde 

termijnen en volgens de voorgeschreven vormen zijn vastgesteld, zullen worden geacht te 

hebben bestaan op het ogenblik van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs. De 

niet-naleving van de termijn om de vordering in te stellen, leidt daarentegen tot een 

« volkomen » verval dat « van ambtswege [zal] worden toegepast » (artikel 11). Gelet op de 

korte termijnen kan de vordering tot prijsvermindering, toegestaan bij artikel 1644 van het 

Burgerlijk Wetboek, overigens niet worden uitgeoefend (artikel 12). 

 

 B.5.3.  Die regeling behandelt de kopers en verkopers van paarden anders dan de andere 

kopers en verkopers.  

 

 B.6.1.  Hoewel de afwijkende regeling inzake koopvernietigende gebreken die van 

toepassing is op de verkoop van paarden zowel de rechtszekerheid als de bescherming van de 

kopers en verkopers voor de bij koninklijk besluit bepaalde ziekten en gebreken bevordert, 



13 

 

tast zij in aanzienlijke mate de rechten van de kopers aan voor de andere ziekten en gebreken, 

vermits zij hun elke vordering tot koopvernietiging op grond van die ziekte of dat gebrek 

ontneemt en geen rekening houdt met het gebruik waartoe het dier is bestemd. 

 

 B.6.2.  Geen enkele wetsbepaling verbiedt de partijen evenwel de verplichtingen van de 

verkoper ten aanzien van de waarborg bij de verkoop van huisdieren te regelen zoals zij dat 

willen, waarbij de afwijkende regeling enkel bedoeld is om de privébelangen te vrijwaren. 

 

 B.6.3.  Hoewel de bij de wet van 25 augustus 1885 bepaalde regeling afwijkt van de 

artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek - behalve wanneer de partijen bij 

overeenkomst andere regelingen hebben getroffen -, wijkt zij overigens niet af van de andere 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de verkoop. De koper kan derhalve, op grond 

van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek, een vordering tot nietigheid instellen wegens 

dwaling met betrekking tot een wezenlijke kwaliteit van het verkochte voorwerp, of een 

vordering tot ontbinding op grond van de artikelen 1184 en 1604 van het Burgerlijk Wetboek. 

De artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, die de richtlijn 1999/44/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van 

de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen ten uitvoer leggen, bieden overigens 

eveneens een bescherming aan de consument die voorrang moet krijgen op de bij de in het 

geding zijnde wet bepaalde afwijkende regeling. 

 

 B.6.4.  Bijgevolg beperkt de in het geding zijnde afwijkende regeling de rechten van de 

kopers niet op onevenredige wijze. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 1 en 2, eerste en tweede lid, van de wet van 25 augustus 1885 die de 

wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet, schenden de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

13 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5623 

 

 

Arrest nr. 29/2014 

van 13 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 tot 9 van het decreet van het 

Waalse Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende 

redenen van algemeen belang bestaan, ingesteld door Jean-Luc Abad Gonzalez en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 april 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 april 2013, is, ingevolge het arrest van het 

Hof nr. 144/2012 van 22 november 2012 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

23 januari 2013), beroep tot vernietiging van de artikelen 7 tot 9 van het decreet van het 

Waalse Gewest van 17 juli 2008 « betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende 

redenen van algemeen belang bestaan » ingesteld door Jean-Luc Abad Gonzalez, wonende te 

6040 Charleroi (Jumet), rue Saint-Ghislain 88, Jacques Abrassart en Thérèse Fobelets, 

wonende te 6043 Charleroi (Ransart), rue René Delhaize 132, Anne-Marie Dubay, wonende 

te 6040 Charleroi (Jumet), rue Emile Ruiters 5, Jacques Dussart en Claire Descamps, 

wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue du Carrosse 13A, Aurore Dussart, wonende te 

6200 Châtelineau, rue Saint-Géry 17, Andrée Gille, wonende te 6043 Charleroi (Ransart), rue 

Tayant 25, Philippe Houioux en Catherine Bergere, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Guillaume Houioux en 

Delphine Houioux, wonende te 6044 Charleroi (Roux), rue des Cloutiers 37, Grégoire Stassin 

en Augusta Righetti, wonende te 6043 Charleroi (Ransart), rue d’Heppignies 29, Roland 

Tambuyser en Jacqueline Collard, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van 

wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon Luc Tambuyser, wonende te 6040 Charleroi 

(Jumet), rue de Saint-Quentin 3, Nadine Dartois, wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue 

Docteur Picard 27, Thierry Tondeleir, wonende te 6041 Charleroi (Gosselies), rue du 

Carrosse 14, handelend uit eigen naam en in zijn hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van zijn zoon Thomas Tondeleir, Françoise Gomé en Axel Bodson, Chloé 

Bodson, Julie Bodson en Maxime Bodson, wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue du 

Masy 33, Robin Bodson, wonende te 6044 Charleroi (Roux), rue de Marchienne 47, Jean 

Verhoeven, wonende te 6043 Charleroi (Ransart), chaussée de Gosselies 28, Elda Nicolodi, 

wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue Edouard Anseele 66B, Patrick Cordier en Jocelyne 

Baudet, wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue aux Fauvettes 5, Ghislain Schotsmans, 

wonende te 6040 Charleroi, rue de l’Industrie 10, Florine Hagon, wonende te 6040 Charleroi 

(Jumet), rue Mon Plaisir 22, André Gilliard, wonende te 6040 Charleroi (Jumet), rue du 

Carrosse 14, Gérardo Pontin en Dominique Cavillot, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun zoon Alessio Pontin, Bartholoméo 

Pontin en Aldolino Pontin, wonende te 6230 Pont-à-Celles, rue de la Liberté 76, Christian 

Anciaux, wonende te 6220 Fleurus (Wangenies), rue du Bosquet 80, André Tobie en 

Françoise Overlo, wonende te 6041 Charleroi (Gosselies), rue de Jumet 108, Léon L’Hoir, 

wonende te 6043 Charleroi (Ransart), place Delhaize 6, en Bernard Page, wonende te 

6043 Charleroi (Ransart), rue René Delhaize 47. 

 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekers zijn allen buurtbewoners van de luchthaven te Gosselies. Zij zijn ofwel eisers in het 

kader van een burgerlijke vordering tot schadevergoeding tegen het Waalse Gewest en BSCA (Brussels South 

Charleroi Airport) naar aanleiding van de geluidshinder die zij ondergaan, ofwel verzoekers voor de Raad van 

State met het oog op de nietigverklaring van een van de bij de artikelen 7, 8 en 9 van het bestreden decreet geldig 

verklaarde vergunningen. 

 

 A.2.  De verzoekende partijen stellen een beroep tot vernietiging in tegen de artikelen 7, 8 en 9 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende 

redenen van algemeen belang bestaan. Het beroep wordt ingesteld op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat het de belanghebbende derden mogelijk maakt 

een beroep tot vernietiging in te stellen tegen bepalingen die naar aanleiding van prejudiciële vragen 

ongrondwettig zijn verklaard. Het beroep tot vernietiging sluit aan bij het arrest nr. 144/2012 van 22 november 

2012. 

 

 A.3.  Ten gronde verwijzen de verzoekende partijen naar het voormelde arrest nr. 144/2012, dat de 

artikelen 7 tot 9 van het bestreden decreet strijdig heeft geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het Verdrag van Aarhus, met de richtlijn 85/337/EEG en met de richtlijn 2011/92/EU. 

De verzoekende partijen steunen in dat verband op de overwegingen B.8 tot B.14 van het arrest nr. 144/2012. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het bestreden decreet 

 

 B.1.  De artikelen 7 tot 9 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 

« betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 

bestaan » bepalen : 

 

 « Art. 7.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 

belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 

 

 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 

onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 16 september 

2003 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-generaal Ruimtelijke 

Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de NV SOWAER strekkende tot de 

uitvoering van overwelvingswerkzaamheden op de Tintia en de wijziging van het bodemreliëf 

in het noordoostelijk deel van het luchthavengebied. 

 

 Art. 8.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 

aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 

 

 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 

onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 25 juli 2005 

betreffende globale verstrekt aan NV SOWAER voor de luchthaven Charleroi-Brussels South 
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(luchthavenstation (3 000 000 passagiers/jaar), voertuigenparkings (1 600 plaatsen op de 

begane grond en 1 000 plaatsen op de verdiepingen), toegangswegen tot die parkings, banen 

voor het verkeer van vliegtuigen, vliegtuigparkeerplaatsen verbonden aan het 

luchthavenstation, waterzuiveringsstation, technische gebouwen, oliepark (opslag van 

2 430 m
3
 kerosine en 30 m

3
 brandstof voor wegverkeer) en opening van nieuwe 

gemeentewegen). 

 

 Art. 9.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 

aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 

 

 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 

onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 27 juli 2005 

betreffende de milieuvergunning verstrekt aan de NV SOWAER voor de uitbating van de 

luchthaven Charleroi-Brussels South ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid ratione temporis 

 

 B.2.1.  Het beroep tot vernietiging is ingediend op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat bepaalt : 

 

 « Voor de Ministerraad, voor de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest, voor 

de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden of 

voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang staat een 

nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen 

een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, wanneer het Hof, 

uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat decreet of die in 

artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de in artikel 1 bedoelde regels of 

artikelen van de Grondwet schendt. De termijn gaat respectievelijk in op de datum van de 

kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest aan, al naar het geval, de Eerste Minister 

en de voorzitters van de Regeringen en aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, 

of op de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ». 

 

 B.2.2.  Bij zijn arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 heeft het Hof voor recht 

gezegd dat de in B.1 weergegeven bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schenden, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, en 9, lid 2, van het Verdrag van 

Aarhus, ondertekend op 25 juni 1998, « betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden » en met de 

artikelen 1, lid 5, en 10bis van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 

« betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten » 

(thans de artikelen 2, lid 4, en 11 van de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en 
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de Raad van 13 december 2011 « betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten »). 

 

 Dat arrest is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2013. 

 

 B.2.3.  Het beroep is ontvankelijk ratione temporis. 

 

 

 Ten gronde 

 

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

in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, en 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, 

ondertekend op 25 juni 1998, « betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden » en met de 

artikelen 1, lid 5, en 10bis van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 

« betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten » 

(thans de artikelen 2, lid 4, en 11 van de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 december 2011 « betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten »). 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 142 van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is het Hof bevoegd om de overeenstemming te 

toetsen van wetskrachtige normen met de regels die de bevoegdheden verdelen tussen de 

federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, alsmede de bestaanbaarheid ervan met de 

artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten » en de artikelen 170, 172 en 191 van de 

Grondwet. 

 

 Daaruit volgt dat het Hof met name bevoegd is om te onderzoeken of de decreetgever de 

waarborgen vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in verband met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie heeft geschonden. Het Hof is eveneens bevoegd om bij zijn 

toetsing van wetskrachtige normen aan de voormelde referentienormen te onderzoeken of de 

ter toetsing voorgelegde bepalingen bestaanbaar zijn met voor België bindende normen van 

internationaal recht en van het recht van de Europese Unie waarvan de schending in 

samenhang met de voormelde grondwetsbepalingen wordt aangevoerd, zoals te dezen 
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artikel 3, lid 9, en artikel 9, leden 2 tot 4, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van 

richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.4.2.  Artikel 3, lid 9, van het Verdrag van Aarhus bepaalt : 

 

 « Binnen het toepassingsgebied van de relevante bepalingen van dit Verdrag heeft het 

publiek toegang tot informatie, heeft het de mogelijkheid van inspraak in besluitvorming en 

heeft het toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden zonder discriminatie op grond 

van staatsburgerschap, nationaliteit of woonplaats en, in het geval van een rechtspersoon, 

zonder discriminatie op grond van de plaats van de statutaire zetel of een feitelijk middelpunt 

van de activiteiten ». 

 

 B.4.3.  Artikel 9, leden 2 tot 4, van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « 2.  Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat leden van 

het betrokken publiek 

 

 a)  die een voldoende belang hebben 

 

 dan wel 

 

 b)  stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 

Partij dit als voorwaarde stelt, 

 

 toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie en/of een 

ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan, om de materiële en formele 

rechtmatigheid te bestrijden van enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de bepalingen 

van artikel 6 en, wanneer het nationale recht hierin voorziet en onverminderd het navolgende 

derde lid, andere relevante bepalingen van dit Verdrag. 

 

 Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt wordt vastgesteld in 

overeenstemming met de eisen van nationaal recht en strokend met het doel aan het betrokken 

publiek binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter te 

verschaffen. Hiertoe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die voldoet 

aan de in artikel 2, vijfde lid, gestelde eisen voldoende geacht in de zin van het voorgaande 

onderdeel a). Dergelijke organisaties worden tevens geacht rechten te hebben waarop inbreuk 

kan worden gemaakt in de zin van het voorgaande onderdeel b). 

 

 De bepalingen van dit tweede lid sluiten niet de mogelijkheid uit van een 

herzieningsprocedure voor een bestuursrechtelijke instantie en laten onverlet de eis van het 

uitputten van de bestuursrechtelijke beroepsgang alvorens over te gaan tot rechterlijke 

herzieningsprocedures, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 
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 3.  Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste en tweede lid bedoelde 

herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat leden van het publiek, wanneer zij voldoen 

aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot 

bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privé-personen 

en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht 

betreffende het milieu. 

 

 4.  Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voorzien de in het 

voorgaande eerste, tweede en derde lid bedoelde procedures in passende en doeltreffende 

middelen, met inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, 

snel en niet onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn schriftelijk of 

worden schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk van 

andere organen, zijn voor het publiek toegankelijk ». 

 

 B.4.4.  Artikel 10bis van de voormelde richtlijn 85/337/EEG bepaalde : 

 

 « De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale 

rechtsstelsel, leden van het betrokken publiek die : 

 

 a)  een voldoende belang hebben, dan wel 

 

 b)  stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 

lidstaat dit als voorwaarde stelt, 

 

 in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of 

nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn 

aan te vechten. 

 

 De lidstaten bepalen in welk stadium de besluiten, handelingen of nalatigheden kunnen 

worden aangevochten. 

 

 Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald door 

de lidstaten in het licht van de doelstelling om het publiek een ruime toegang tot de rechter te 

verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie die 

voldoet aan de vereisten van artikel 1, lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van punt a) van 

dit artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan 

worden gemaakt in de zin van punt b) van dit artikel. 

 

 De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een 

bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke 

toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan 

worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 

 

 Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig 

kostbaar zijn. 
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 Ter verhoging van de effectiviteit van het bepaalde in dit artikel dragen de lidstaten er 

zorg voor dat het publiek praktische informatie wordt verstrekt over toegang tot 

beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties ». 

 

 B.4.5.  De richtlijn 85/337/EEG werd ingetrokken bij artikel 14 van de 

richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

« betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ». 

Artikel 11 van die richtlijn herhaalt evenwel in essentie de inhoud van artikel 10bis van de 

voormelde richtlijn 85/337/EEG vermits het bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale 

rechtsstelsel, leden van het betrokken publiek die : 

 

 a)  een voldoende belang hebben, dan wel 

 

 b)  stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 

lidstaat dit als voorwaarde stelt, 

 

 in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of 

nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn 

aan te vechten. 

 

 2.  De lidstaten bepalen in welk stadium een besluit, handelen of nalaten kan worden 

aangevochten. 

 

 3.  Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald 

door de lidstaten in het licht van de doelstelling om het publiek een ruime toegang tot de 

rechter te verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie 

die voldoet aan de vereisten van artikel 1, lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van lid 1, 

onder a), van dit artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop 

inbreuk kan worden gemaakt in de zin van lid 1, onder b), van dit artikel. 

 

 4.  De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een 

bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke 

toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan 

worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 

 

 Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig 

kostbaar zijn. 

 

 5.  Ter verhoging van de effectiviteit van het bepaalde in dit artikel dragen de lidstaten er 

zorg voor dat het publiek praktische informatie wordt verstrekt over toegang tot 

beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties ». 
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 B.5.1.  Die Europese en internationale bepalingen vereisen dat de rechtmatigheid van de 

vergunningen die onder het toepassingsgebied ervan vallen, in beginsel ten gronde en wat de 

gevolgde procedure betreft, kan worden getoetst door een rechtscollege of door enig ander 

onafhankelijk en onpartijdig orgaan. 

 

 B.5.2.  Met zijn arrest nr. 30/2010 van 30 maart 2010 heeft het Hof aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie vragen gesteld over de interpretatie die aan die bepalingen dient 

te worden gegeven. 

 

 Bij zijn arrest van 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., heeft het Hof van Justitie 

geantwoord : 

 

 « 45.  Uit artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, gelezen in samenhang met de 

artikelen 6 en 9 ervan, alsmede uit artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 blijkt dat noch dit 

verdrag noch deze richtlijn van toepassing is op projecten die worden aangenomen bij een 

wetgevingshandeling die voldoet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden (zie 

arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 50). 

 

 46.  Met betrekking tot andere projecten, dat wil zeggen projecten die worden 

aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die 

deze voorwaarden niet vervult, volgt reeds uit de bewoordingen van artikel 9, lid 2, van het 

Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 dat de lidstaten dienen te voorzien in 

een beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld 

onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid aan te vechten 

van enig besluit, handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van artikel 6 van het 

Verdrag van Aarhus of van richtlijn 85/337 valt (zie arrest Boxus e.a., punt 51). 

 

 47.  Op grond van hun procedurele autonomie en mits zij het gelijkwaardigheids- en het 

effectiviteitsbeginsel eerbiedigen, beschikken de lidstaten bij de uitvoering van artikel 9, lid 2, 

van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 over speelruimte. Met name 

is het hun zaak te bepalen welke rechterlijke instantie of welk bij wet ingesteld onafhankelijk 

en onpartijdig orgaan bevoegd is om kennis te nemen van de in die bepalingen bedoelde 

beroepen en volgens welke procedureregels uitspraak wordt gedaan, voor zover de voormelde 

bepalingen in acht zijn genomen (zie arrest Boxus e.a., punt 52). 

 

 48.  Artikel 9 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 zouden 

evenwel ieder nuttig effect verliezen wanneer het enkele feit dat een project wordt vastgesteld 

bij een wetgevingshandeling die niet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden 

voldoet, meebrengt dat tegen deze handeling geen enkele beroepsmogelijkheid in de zin van 

die bepalingen openstaat om de materiële of formele rechtmatigheid ervan aan te vechten (zie 

arrest Boxus e.a., punt 53) ». 
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 B.5.3.  De bekrachtigingen vervat in de artikelen 7 tot 9 van het bestreden decreet 

verlenen retroactief kracht van wet aan enkele specifieke vergunningen die door de 

administratieve overheid werden verleend. Die bepalingen hebben dus tot gevolg dat ze aan 

de Raad van State de beroepen tot nietigverklaring onttrekken die tegen die vergunningen zijn 

ingesteld. Enkel het Grondwettelijk Hof is bevoegd om kennis te nemen van een beroep tot 

vernietiging of een vordering tot schorsing ervan. 

 

 Het Hof is echter niet bevoegd om een exhaustieve materiële en formele toetsing uit te 

voeren van de handelingen ter voorbereiding van de bekrachtiging of de aanneming van de in 

het geding zijnde vergunningen, zelfs aan de regels van internationaal en Europees recht die 

vervat zijn in het Verdrag van Aarhus of in de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 Hoewel het Hof, via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, erop toeziet dat de wetgever 

zijn verplichting van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie in acht neemt, kan 

het, wanneer de schending van die verplichting, ten aanzien van het recht van de Europese 

Unie, een fundamentele procedurefout vormt, de bevoegdheden die door de Grondwetgever 

en de bijzondere wetgever aan het Hof werden toegewezen, niet uitbreiden zodat ze een 

dergelijke formele toetsing overstijgen, en zelf de materiële toetsing uitvoeren van de 

inachtneming van de procedureregels in milieuaangelegenheden die voorafgaan aan de 

aanneming van de bestreden wetgevingshandeling. 

 

 B.5.4.  De omvang van de toetsing door het Grondwettelijk Hof kan bijgevolg niet 

worden gelijkgesteld met die van de toetsing door de Raad van State, zodat de bevoegdheid 

van het Hof zoals die voortvloeit uit de Grondwet en uit de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Grondwettelijk Hof, niet volstaat om te voldoen aan de vereisten inzake rechterlijke 

toetsing, wanneer de projecten binnen de werkingssfeer van het Verdrag van Aarhus en van 

de richtlijn 85/337/EEG vallen. 

 

 B.6.1.  De categorie van burgers aan wie die vergunningen nadeel berokkenen, wordt dus 

op verschillende wijze behandeld ten opzichte van de andere burgers wat de jurisdictionele 

waarborg betreft die bij artikel 159 van de Grondwet, artikel 13 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens (met name in het kader van de bij de artikelen 6, 8 en 14 ervan 
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gewaarborgde rechten) en bij artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is 

toegekend, aangezien die vergunningen niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van een 

beroep tot nietigverklaring voor een rechter die, zoals de Raad van State, beschikt over een 

toetsingsbevoegdheid die zich uitstrekt tot zowel de grond van de bestreden vergunning als de 

procedure voorafgaand aan de aanneming ervan. 

 

 Een dergelijk verschil in behandeling is discriminerend, behalve indien het op een wettige 

doelstelling berust en redelijk is verantwoord. 

 

 B.6.2.  In de memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet werd gepreciseerd : 

 

 « De doelstelling die wordt nagestreefd met de ontworpen decreetsbepalingen met 

betrekking tot de gewestelijke vergunningen bestaat erin de bekrachtiging door het Waals 

Parlement mogelijk te maken van bepaalde vergunningen uitgereikt door de gemachtigd 

ambtenaar of gezamenlijk door de gemachtigd ambtenaar en de technisch ambtenaar of, op 

beroep, door de Regering. Sinds verscheidene jaren merkt men immers een groeiende 

belangstelling van het Waals Parlement voor de opvolging van dossiers die het plaatselijk 

belang overstijgen. De talrijke parlementaire vragen die worden gesteld en de talrijke 

interpellaties die in het Parlement worden gehouden over het stadium van onderzoek van de 

vergunningsaanvragen voor diverse projecten getuigen daarvan. 

 

 […] 

 

 Indien de verandering van bevoegd rechtscollege in die zin zou moeten worden gezien 

dat zij een verschil in behandeling onder de omwonenden met zich meebrengt naargelang een 

gemeenrechtelijk project dan wel een project waarvoor er dringende redenen van algemeen 

belang bestaan op hen betrekking heeft - quod non -, zou dat verschil verantwoord zijn door 

het objectieve verschil tussen de aanvragen voor gemeenrechtelijke vergunningen en de 

aanvragen voor vergunningen voor dat type project. 

 

 De projecten waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan verschillen 

immers per definitie van de gemeenrechtelijke projecten in zoverre zij projecten van 

algemeen belang zijn. Er bestaan immers objectieve criteria die maken dat een project al dan 

niet van algemeen belang is en die, ten aanzien van het Waalse Gewest, te maken hebben met 

het sociale of economische karakter ervan, dan wel met het karakter ervan op het vlak van 

energie, mobiliteit, patrimonium of milieu. 

 

 […] 

 

 De wil van de Regering bestaat erin het Waals Parlement te betrekken bij haar beleid 

inzake duurzame ontwikkeling van het Waalse grondgebied. Daartoe wil zij de rol van het 

Waals Parlement, wat de besluitvorming met betrekking tot projecten betreft, niet beperken 

tot de mogelijkheid van parlementaire vragen en interpellaties alleen. Daarbij gaat het erom 
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het Waals Parlement bij de besluitvorming te betrekken door het Parlement de bevoegdheid 

toe te kennen de bekrachtiging van uitgereikte vergunningen te weigeren » (Parl. St., Waals 

Parlement, 2007-2008, nr. 805/1, pp. 1 tot 7). 

 

 Tijdens de commissiebesprekingen werd voorts gepreciseerd : 

 

 « Men mag evenmin vergeten dat de werkelijke doelstelling van de tekst erin bestaat 

bepaalde ‘ verzande ’ dossiers, vandaag 13 in getal en morgen misschien meer, uit de 

procedurele impasse te halen. 

 

 […] 

 

 Dhr. […] merkt het hiaat op dat bestaat tussen de nagestreefde doelstelling die wordt 

voorgesteld in de memorie van toelichting, enerzijds, en de doelstelling zoals zij blijkt uit de 

herhaalde verklaringen van de minister in de media, waar hoofdzakelijk sprake ervan is de 

beroepen bij de Raad van State te beperken, anderzijds. Daarbij dient een enorme hypocrisie 

te worden aangeklaagd; in de memorie van toelichting heeft men durven te schrijven dat ‘ in 

tegenstelling met wat de CWEDD (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) beweert, 

in de ontworpen tekst het niet erom gaat een vermindering van het aantal contentieuze 

beroepen te beogen ’, terwijl overal in de pers slechts daarvan sprake is : de beroepen 

vermijden » (Parl. St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 805/5, pp. 10 en 16). 

 

 Voorts werd onderstreept dat het bestreden decreet « het mogelijk » moest « maken de 

sereniteit in bepaalde dossiers terug te vinden » (ibid., p. 12) waarbij wordt vermeden dat 

« vanuit het decreet WWROSPE of het milieudecreet, interpretaties door het rechtscollege 

waarbij beroepen zijn ingesteld, […] het algemeen belang in gevaar brengen ». Het werd 

aldus noodzakelijk geacht « dat op hol slaan van de procedure waarbij de Raad van State de 

decreten op extreme wijze interpreteert, te stoppen » (ibid., p. 16). 

 

 De minister verduidelijkte voorts : 

 

 « […] de protesten hebben niet zozeer betrekking op de procedure, maar op het feit dat de 

protesteerders niet willen dat een vergunning wordt uitgereikt, om redenen die met een 

persoonlijk belang te maken hebben. Hij citeert in dat verband het voorbeeld van de vallei van 

de Hain en wijst erop dat de protesteerder niet van een dergelijk zuiveringsstation wil horen 

spreken, reden waarom hij om het even welk motief zoekt dat hem de mogelijkheid zou 

bieden de installatie ervan te beletten. Hij gaat ervan uit dat het daarbij gaat om een strijd 

waarbij het particulier belang en het algemeen belang tegenover elkaar worden geplaatst. Dhr. 

minister wijst erop dat hij de vergunning kan verlenen, maar dat het Parlement, natuurlijke 

behoeder van het gewestelijk belang, zonder betwisting het meest geschikt is om het bestaan 

van het gewestelijk belang te bevestigen. 

 

 […] 
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 Dhr. minister verzoekt zijn tegenstanders te zweren dat zij in de toekomst dat 

ontwerpdecreet nooit zullen gebruiken omdat zij dat niet nodig zouden hebben. Volgens dhr. 

minister kan niemand iets dergelijks zeggen aangezien zelfs de mandatarissen van de 

oppositie bij dat ontwerpdecreet belang hebben, bewust als ze zijn van het NIMBY-fenomeen 

en van het feit dat de voorrang dient te worden gegeven aan het algemeen belang ten opzichte 

van het particulier belang van één persoon » (ibid., pp. 31-32). 

 

 B.6.3.  Uit het voorgaande blijkt dat de decreetgever, door het bestreden decreet aan te 

nemen, tot doel had de parlementsleden te betrekken bij het aannemen van bepaalde 

vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, teneinde een 

grotere democratische legitimiteit eraan te verlenen en een grotere rechtszekerheid te 

waarborgen voor de belangrijke bouwplaatsen die daarvan het voorwerp waren. 

 

 B.7.  Artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat de organen of instellingen 

die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid niet kunnen worden gelijkgesteld 

met « overheidsinstanties » in de zin van het Verdrag. 

 

 Artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG bepaalde : 

 

 « Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in detail worden aangenomen via 

een specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn 

worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via 

de wetgevingsprocedure ». 

 

 Artikel 1, lid 4, van de voormelde richtlijn 2011/92/EU herhaalt die bepaling. 

 

 B.8.1.  Door het Hof ondervraagd over de draagwijdte van artikel 2, lid 2, van het 

Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG, heeft het Hof van Justitie 

geoordeeld : 

 

 « 30.  Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 houdt in dat deze richtlijn, wanneer de 

doelstellingen ervan, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, via een 

wetgevingsprocedure worden bereikt, niet van toepassing is op het betrokken project (zie 

arrest van 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 51, en arrest Boxus 

e.a., reeds aangehaald, punt 36). 

 



14 

 31.  Deze bepaling stelt de uitsluiting van een project van de werkingssfeer van 

richtlijn 85/337 afhankelijk van twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is, dat het project in 

detail wordt aangenomen via een specifieke wet. De tweede voorwaarde is, dat de 

doelstellingen van deze richtlijn, daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, 

via de wetgevingsprocedure worden bereikt (zie arrest van 16 september 1999, WWF e.a., 

C-435/97, Jurispr. blz. I-5613, punt 57, en arrest Boxus e.a., punt 37). 

 

 32.  De eerste voorwaarde impliceert om te beginnen dat het project via een specifieke 

wetgevingshandeling wordt vastgesteld. Dienaangaande zij erop gewezen dat de begrippen 

‘ project ’ en ‘ vergunning ’ in artikel 1, lid 2, van richtlijn 85/337 worden omschreven. 

Bijgevolg valt een wetgevingshandeling houdende vaststelling van een project slechts binnen 

de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van deze richtlijn, wanneer zij specifiek is en dezelfde 

kenmerken als een dergelijke vergunning heeft. De wetgevingshandeling moet met name de 

opdrachtgever het recht geven om het project uit te voeren (zie reeds aangehaalde arresten 

WWF e.a., punt 58, en Boxus e.a., punt 38). 

 

 33.  Verder moet het project tot in detail - dat wil zeggen voldoende nauwkeurig en 

definitief - worden vastgesteld, zodat de wetgevingshandeling tot vaststelling ervan, net als 

een vergunning, alle door de wetgever in aanmerking genomen onderdelen moet omvatten die 

relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten (zie arresten WWF e.a., punt 59, en 

Boxus e.a., punt 39). Uit de wetgevingshandeling moet dus blijken dat de doelstellingen van 

richtlijn 85/337 in het geval van het betrokken project zijn bereikt (zie reeds aangehaalde 

arresten Linster, punt 56, en Boxus e.a., punt 39). 

 

 34.  Uit het voorgaande volgt dat een wetgevingshandeling niet kan worden geacht een 

project in detail te hebben aangenomen in de zin van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337, 

wanneer zij niet ziet op alle onderdelen van het project die nodig zijn om de milieueffecten te 

beoordelen, of de vaststelling van andere handelingen vergt om de opdrachtgever het recht te 

geven het project te verwezenlijken (zie arresten WWF e.a., punt 62; Linster, punt 57, en 

Boxus e.a., punt 40). 

 

 35.  Aangaande de tweede voorwaarde blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 85/337 dat 

de belangrijkste doelstelling van richtlijn 85/337 is, dat de projecten die een aanzienlijk 

milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, vóór de verlening 

van de vergunning worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten (zie arresten 

Linster, punt 52, en Boxus e.a., punt 41). 

 

 36.  De vijfde overweging van de considerans van richtlijn 85/337 preciseert voorts dat de 

beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die door de 

opdrachtgever wordt verstrekt en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het 

publiek voor wie het project gevolgen kan hebben (zie arresten WWF e.a., punt 61; Linster, 

punt 53, en Boxus e.a., punt 42). 
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 37.  Bijgevolg dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende 

informatie te beschikken. Ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 85/337 en bijlage IV daarbij 

moet de door de opdrachtgever te verstrekken informatie ten minste een beschrijving van het 

project bevatten, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, een 

beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te 

beperken en zo mogelijk te verhelpen, en de nodige gegevens om de vermoedelijke 

significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen (zie arresten 

Linster, punt 55, en Boxus e.a., punt 43). 

 

 38.  Gelet op de kenmerken van procedures ter goedkeuring van een ontwerp in meerdere 

fasen, verzet richtlijn 85/337 zich niet ertegen dat één enkel project wordt goedgekeurd bij 

twee handelingen van nationaal recht, die samen als een vergunning in de zin van artikel 1, 

lid 2, ervan worden beschouwd (zie in die zin arrest van 4 mei 2006, Commissie/Verenigd 

Koninkrijk, C-508/03, Jurispr. blz. I-3969, punt 102). Bijgevolg kan de wetgever bij de 

vaststelling van de definitieve handeling tot goedkeuring van een project steunen op 

informatie die in het kader van een voorafgaande administratieve procedure is verzameld (zie 

arrest Boxus e.a., punt 44). 

 

 39.  Het bestaan van een dergelijke administratieve procedure kan evenwel niet ertoe 

leiden dat een project kan worden geacht overeenkomstig artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 

in detail bij een specifieke wet te zijn aangenomen, wanneer die wet niet de twee in punt 31 

van het onderhavige arrest genoemde voorwaarden vervult. Zoals het Hof heeft geoordeeld in 

punt 45 van het reeds aangehaalde arrest Boxus e.a. kan een wetgevingshandeling die een 

reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig ‘ ratificeert ’, en daarbij louter gewag 

maakt van dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure 

ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, derhalve niet als een specifieke 

wet in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat zij niet volstaat om een project van 

de werkingssfeer van richtlijn 85/337 uit te sluiten. 

 

 40.  In het bijzonder kan een wetgevingshandeling die is aangenomen zonder dat de leden 

van het wetgevingsorgaan over de in punt 37 van het onderhavige arrest vermelde informatie 

beschikten, niet binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 vallen (zie 

arrest Boxus e.a., punt 46). 

 

 41.  Het staat aan de nationale rechter, uit te maken of deze voorwaarden zijn vervuld. 

Daarbij moet hij rekening houden zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met 

de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder 

met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten (zie arrest Boxus e.a., 

punt 47). 

 

 […] 

 

 43.  Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, van het 

Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd dat 

van de respectieve werkingssferen van deze teksten enkel projecten zijn uitgesloten die in 

detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten nagestreefde 

doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de nationale rechter om, 
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rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde wet als met de volledige 

wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de 

voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten, na te gaan of aan deze twee 

voorwaarden is voldaan. In dit verband kan een wet die een reeds bestaande 

bestuurshandeling zuiver en eenvoudig ‘ ratificeert ’, en daarbij louter gewag maakt van 

dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde 

is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, niet als een specifieke wet in de zin van deze 

bepaling worden aangemerkt, zodat een dergelijke wet niet volstaat om een project van de 

respectieve werkingssferen van dat verdrag en van die richtlijn uit te sluiten » (HvJ, 

16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a. voormeld). 

 

 B.8.2.  Uit dat arrest blijkt dat teneinde te kunnen bepalen of een project dat het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een wetgevingshandeling al dan niet binnen de werkingssfeer valt van 

de vereisten inzake materiële of formele rechterlijke toetsing bedoeld in artikel 10bis van de 

richtlijn 85/337/EEG en in herinnering gebracht in B.5.1 en B.5.2, de nationale rechter dient 

na te gaan of met het project de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, lid 2, van het 

Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, zoals zij werden 

vastgelegd door het Hof van Justitie, al dan niet in acht zijn genomen. 

 

 De vereisten inzake rechterlijke toetsing zijn immers slechts opgelegd ten aanzien van de 

projecten die worden aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een 

wetgevingshandeling die de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en 

van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn niet vervult (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 

Solvay e.a., punt 46); de specifieke wetgevingshandelingen die beantwoorden aan de 

voorwaarden van het voormelde arrest Solvay, punt 31, ontsnappen aan de voormelde 

vereisten inzake rechterlijke toetsing. 

 

 B.8.3.  Uit het voormelde arrest Solvay e.a. blijkt dat, om te voldoen aan de voorwaarden 

van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde 

richtlijn, het project om te beginnen tot in detail moet worden vastgesteld, voldoende 

nauwkeurig en specifiek, door een wetgevingshandeling die dezelfde kenmerken als een 

vergunning heeft en die de opdrachtgever toelaat het project uit te voeren, waarbij de 

wetgever alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de beoordeling van de 

milieueffecten in aanmerking heeft genomen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., 

punten 32-33). 
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 Bovendien moeten de doelstellingen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling 

worden bereikt, met name voor wat betreft de terbeschikkingstelling van informatie door de 

opdrachtgever, eventueel aangevuld door de autoriteiten en het publiek; daartoe dient de 

wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken 

die ten minste (1) een beschrijving van het project bevat, met informatie omtrent 

vestigingsplaats, aard en omvang van het project, (2) een beschrijving van de beoogde 

maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te 

verhelpen, en (3) de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van het 

project te kunnen bepalen en beoordelen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., 

punten 35-37). 

 

 In dat opzicht kan de wetgever steunen op informatie die in het kader van de 

voorafgaande administratieve procedure is verzameld (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 

Solvay e.a., punt 38), maar kan hij niet zich ertoe beperken een reeds bestaande 

bestuurshandeling zuiver en eenvoudig te « ratificeren », en daarbij louter gewag te maken 

van dwingende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten 

gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 

Solvay e.a., punt 39). 

 

 B.9.  Hoewel het Hof in beginsel niet bevoegd is om, al was het maar via zijn toetsing 

van de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de parlementaire 

procedure te controleren aan het eind waarvan een wetgevingshandeling werd aangenomen, 

dient te worden vastgesteld dat in het onderhavige geval de bevoegdheid om rekening te 

houden « zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met de volledige 

wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de 

voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten » (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, 

Solvay e.a., punt 41) voortvloeit uit de noodzaak de werkingssfeer van de in B.5.1 en B.5.2 

vermelde vereisten van het recht van de Europese Unie te bepalen. 

 

 Die controle kan dus noch met een materiële toetsing, noch met een procedurele toetsing 

van de grondwettigheid van wetskrachtige bepalingen worden gelijkgesteld, maar vormt een 

voorafgaand onderzoek, opgelegd bij het recht van de Europese Unie, van de kwalificatie van 

de bestreden wetgevingshandeling. 
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 B.10.1.  Zoals het Hof in zijn arrest nr. 30/2010 heeft opgemerkt, werd tijdens de 

aanneming van de artikelen 5 tot 17 van het bestreden decreet aan de parlementsleden slechts 

een beperkte rol gegeven. Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet blijkt 

dat hun stem het bestaan van die vergunningen, dat losstaat van de bekrachtiging, niet in het 

gedrang kon brengen. Het was de parlementsleden overigens verboden de 

vergunningsaanvraag opnieuw te onderzoeken of de vergunning te wijzigen (Parl. St., Waals 

Parlement, 2007-2008, nr. 805/5, p. 36). Er werd hun enkel gevraagd zich uit te spreken over 

het bestaan van een « gewestelijk belang » of van een « aanzienlijk belang » voor het Waalse 

Gewest (ibid., pp. 6 en 31). 

 

 Uit het onderzoek van de parlementaire voorbereiding blijkt dat de parlementsleden zich 

klaarblijkelijk ertoe hebben beperkt de aan de vergadering voorgelegde projecten zuiver en 

eenvoudig te « ratificeren », zodat die bepalingen, daar zij noch de vereisten inzake 

rechterlijke toetsing die zijn vermeld in B.5.1 en B.5.2, noch de voorwaarden inzake een 

specifieke wetgevingshandeling die in herinnering zijn gebracht in B.7 in acht nemen, dus een 

schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 1, lid 5, en 10bis van de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.10.2.  Die vaststelling doet geen afbreuk aan het bestaan van een recht van 

daadwerkelijk beroep, in de zin van artikel 10bis van de voormelde richtlijn 85/337/EEG of 

van artikel 11 van de voormelde richtlijn 2001/92/EU, tegen de vergunningen die het 

voorwerp hebben uitgemaakt of hebben kunnen uitmaken van een decretale bekrachtiging 

vermits het, aangezien de bestreden artikelen moeten worden vernietigd, aan de Raad van 

State toekomt toe te zien op de formele en materiële wettigheid van die vergunningen. 

 

 B.11.  Het middel is gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de artikelen 7 tot 9 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 

betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 

bestaan. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 13 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5603 

 

 

Arrest nr. 30/2014 

van 20 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 

2012 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest 

voor het begrotingsjaar 2012, en, in ondergeschikte orde, van de artikelen 3 tot 5 ervan, 

ingesteld door de vzw « Federatie van de Belgische Elektriciteits- en 

Gasbedrijven » (FEBEG) en de vzw « EDORA - Fédération de l’Energie d’Origine 

Renouvelable et Alternative ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 maart 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 maart 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2012 houdende de eerste 

aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2012) en, in ondergeschikte orde, 

van de artikelen 3 tot 5 ervan door de vzw « Federatie van de Belgische Elektriciteits- en 

Gasbedrijven » (FEBEG), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3, en 

de vzw « EDORA - Fédération de l’Energie d’Origine Renouvelable et Alternative », met 

maatschappelijke zetel te 4130 Esneux, Allée des Artisans 26. 

 

 

 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 

memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Vermer, tevens loco Mr. T. Vandenput, advocaten bij de balie te Brussel, voor 

de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. G. Block en Mr. J. Autenne, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 

Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen, de vzw « FEBEG » en de vzw « EDORA », wijzen erop dat het decreet 

van het Waalse Gewest van 18 juli 2012 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het 

Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 (hierna : het decreet van 18 juli 2012), hun maatschappelijk doel en 

de belangen van hun leden, die elektriciteitsproducenten zijn waaraan door de « Commission wallonne pour 

l’énergie » (hierna : CWaPE) groene certificaten worden toegekend, raakt. 
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 A.1.2.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het door de verzoekende partijen ingestelde 

beroep niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit de schending van de artikelen 170, § 1, en 

172, tweede lid, van de Grondwet, alsook van het beginsel van de wettigheid van de belasting, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zij doen gelden dat de gezagshalve 

inhouding, aangemerkt als « retributie » en bestemd om alle door de CWaPE gemaakte kosten voor de uitvoering 

van het mechanisme van de groene certificaten te financieren, niet het vergoedende karakter vertoont dat eigen is 

aan retributies en bijgevolg als een belasting in de zin van de artikelen 170 tot 173 van de Grondwet moet 

worden aangemerkt. Zij zetten uiteen dat de bestreden bepalingen niet alle wezenlijke bestanddelen van die 

belasting vastleggen, waaronder het precieze feit dat aanleiding geeft tot de belasting en de aanslagvoet, waarbij 

die laatste aan het oordeel van de CWaPE wordt overgelaten, die een instelling van openbaar nut is. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partijen brengen in herinnering dat er volgens de rechtspraak van het Hof een 

redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de 

heffingsplichtige verschuldigd is opdat de inhouding als retributie kan worden aangemerkt. Zij merken op dat uit 

de parlementaire voorbereiding niet blijkt dat werd gezocht naar een verband tussen het bedrag van de beoogde 

inhoudingen en de kostprijs van de aan de afzonderlijk beschouwde belastingplichtige verstrekte dienst. Zij 

beklemtonen dat het Waalse Gewest de inhouding daarentegen op zodanige wijze heeft geconcipieerd dat zij in 

harmonie wordt gebracht met de geldelijke middelen van de belastingplichtigen en dus met hun draagkracht en 

niet met de verstrekte diensten. 

 

 A.2.3.  De verzoekende partijen doen gelden dat het niet-vergoedende karakter van de inhouding ook 

voortvloeit uit de omstandigheid dat alle door het Waalse Gewest verwachte inkomsten, namelijk 900 000 euro 

voor het betrokken belastbare tijdperk, ertoe strekken alle kosten te financieren die door de CWaPE zijn gemaakt 

bij de uitvoering van het mechanisme van de groene certificaten ten voordele van zo’n 95 000 productie-

eenheden van groene elektriciteit die in Wallonië bestaan, terwijl zij volledig zullen worden toegerekend aan 

ongeveer 400 productie-eenheden, zijnde 0,4 pct. van de betrokken eenheden. Zij voegen daaraan toe dat de 

omstandigheid dat die « grote » producenten samen een grotere hoeveelheid energie produceren dan alle 

« kleine » producenten samen onbelangrijk is ten aanzien van de essentie van een retributie die ertoe strekt 

administratieve kosten te dekken en niet ertoe strekt een productie of economische activiteiten fiscaal te treffen. 

Zij beklemtonen dat niet kan worden betwist dat de « kleine » producenten samen veel meer administratieve 

kosten genereren dan de « grote » producenten. 

 

 A.2.4.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de omvang van de in artikel 43 van het decreet van 

12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt bedoelde diensten van de 

CWaPE niet afhangt van de grootte van de productie-installaties, noch van het aantal geproduceerde kW en van 

het aantal uitgereikte groene certificaten, maar in essentie van het aantal productie-eenheden. Zij beklemtonen 

dat de « kleine » producenten, ieder afzonderlijk genomen, een even hoge en zelfs hogere administratieve 

kostprijs genereren dan de « grote » producenten en verhoudingsgewijs bovendien veel meer kosten per 

uitgereikt groen certificaat, aangezien het vanzelfsprekend is dat het eenvoudiger is om een aantal certificaten 

toe te kennen aan een bepaalde en door de CWaPE gekende grote installatie dan hetzelfde aantal certificaten 

verdeeld over een groot aantal kleine installaties toe te kennen waarvan de overeenstemming en de productie 

telkens moet worden nagegaan. Zij besluiten daaruit dat de door de CWaPE gemaakte kosten voor de « kleine » 

producenten worden toegerekend aan ongeveer 400 installaties met een vermogen van meer dan 10 kW die er 

dus geen voordeel uit hebben gehaald, zodat de betwiste inhouding niet in verhouding staat met enig voordeel. 

 

 A.2.5.  De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat de ontstentenis van een verhouding tussen het 

bedrag van de heffing en de verstrekte dienst nog wordt versterkt door de omstandigheid dat zij niet wordt 

vastgesteld per productie-eenheid maar per geproduceerde MWh, terwijl het vaststaat dat de omvang van de door 

de CWaPE verstrekte diensten zich ontwikkelt op grond van het aantal installaties en niet op grond van de 

hoeveelheid geproduceerde energie. Zij doen eveneens gelden dat de wanverhouding eveneens wordt versterkt 

door de omstandigheid dat de heffing evenmin per uitgereikt groen certificaat verschuldigd is, terwijl er geen 

overeenstemming is tussen de geproduceerde MWh en de gegenereerde groene certificaten. 
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 A.2.6.  De verzoekende partijen menen te hebben aangetoond dat de bestreden inhouding als een belasting 

moet worden aangemerkt en leiden daaruit af dat die inhouding het beginsel van de wettigheid van de belasting 

schendt. Zij doen gelden dat het belastingtarief niet wordt vastgelegd in de bestreden bepalingen, aangezien de 

CWaPE als opdracht heeft het tarief per eenheid te berekenen op grond van de informatie die zij moet 

verzamelen. Zij beklemtonen dat die delegatie des te minder kan worden aanvaard daar zij wordt toegekend aan 

een instelling van openbaar nut en daar die laatste rechtstreeks belang heeft bij het bedrag van de inkomsten, die 

worden geacht haar werking te financieren. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen leiden een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

172 van de Grondwet. 

 

 A.3.2.  Met het eerste onderdeel van dat middel klagen zij een discriminatie aan tussen de producenten van 

groene elektriciteit naargelang zij een installatie met een nominaal vermogen hoger of lager dan 10 kW 

exploiteren, aangezien enkel de eerstgenoemden ertoe zijn gehouden een prijs te betalen voor de diensten van de 

CWaPE. Zij zijn van mening dat de verantwoording die door sommige parlementsleden is gegeven, volgens 

welke de « grote » producenten over een grotere draagkracht beschikken of passen in het kader van een zuiver 

economische logica, geen verband houdt met de door de CWaPE verstrekte dienst en dat het aanvaarden van dat 

criterium neerkomt op het aanmerken van de inhouding als een belasting. Daarenboven doen zij gelden dat het 

argument dat is afgeleid uit de praktische moeilijkheid om de taks bij de « kleine » producenten te innen, 

onaanvaardbaar is en berust op keuzes die de Waalse decreetgever zelf heeft gemaakt. 

 

 A.3.3.  Met het tweede onderdeel van dat middel betwisten de verzoekende partijen dat hetzelfde tarief per 

geproduceerd MWh wordt opgelegd aan alle producenten van groene elektriciteit die een installatie met een 

nominaal vermogen hoger dan 10 kW exploiteren, ongeacht de totale hoeveelheid geproduceerde groene energie. 

Zij doen gelden dat de kostprijs voor het optreden van de CWaPE, die betrekking heeft op de productie-

installatie, evolueert naar gelang van het aantal installaties en niet naar gelang van de hoeveelheid geproduceerde 

groene energie, zodat elk certificaat of elke geproduceerde KWh ten aanzien van de CWaPE geen marginale 

kosten met zich meebrengt. 

 

 A.4.1.  Als antwoord op die twee middelen zet de Waalse Regering een argumentatie uiteen volgens welke 

de bestreden bijdrage, ten eerste, terecht als retributie wordt aangemerkt en, ten tweede, zelfs indien zij als 

belasting zou moeten worden aangemerkt, de grondwettelijke regels niet zou schenden. 

 

 A.4.2.  De Waalse Regering zet uiteen dat de CWaPE belangrijke diensten verstrekt voor producenten wier 

vermogen van de productie-installatie meer dan 10 kW bedraagt. In dat verband preciseert zij dat de CWaPE in 

het kader van de certificering een belangrijke rol vervult voor en na de controle door de erkende controle-

instellingen, met name door hun de instructies te geven, door het kader van de controle te bepalen en door die 

instellingen op haar beurt te « controleren ». In het kader van de voorafgaande vraag om groene certificaten wijst 

zij erop dat het werk met betrekking tot de analyse van de gegevens en met betrekking tot de controle door de 

CWaPE wordt verricht. Zij preciseert eveneens dat die CWaPE een essentiële rol vervult met betrekking tot de 

behandeling van de aanvragen voor een overnamegarantie voor de installaties waarvan het vermogen hoger is 

dan 10 kW en dat zij belangrijk werk verricht in de toekenningsprocedure van de labels van oorsprongsgarantie 

en van de groene certificaten, vooral ten voordele van de grote producenten. Zij voegt daaraan toe dat de CWaPE 

haar deskundigen ter beschikking stelt van alle producenten wier installaties een vermogen van meer dan 10 kW 

hebben om de vele vragen te beantwoorden en gespecialiseerd advies te verlenen. Zij besluit daaruit dat het 

evident is dat de inhouding bij het decreet van 18 juli 2012 de tegenprestatie vormt voor de door de CWaPE 

verstrekte diensten ten voordele van de producenten wier installaties een vermogen van meer dan 10 kW 

bereiken. 

 

 A.4.3.  De Waalse Regering doet gelden dat het bedrag van de heffing in een redelijk en evenredig verband 

met het belang (of de kostprijs)van de verstrekte dienst staat. Zij betwist de bewering van de verzoekende 

partijen volgens welke de « kleine » producenten meer administratieve kosten zouden veroorzaken dan de 

« grote », aangezien de behandelingsprocedure van de voorafgaande aanvraag voor de « kleine » installaties door 

de distributienetbeheerder wordt uitgevoerd. Zij zet uiteen dat het bedrag van 900 000 euro overeenstemt met de 

diensten die door de CWaPE worden verstrekt om het mechanisme van groene certificaten in werking te stellen. 

Zij preciseert dat de vrijstelling die de kleine installaties genieten, wordt verantwoord door de wil om 

hernieuwbare energie en de zelfproductie te bevorderen, en zulks in de lijn van de Europese richtlijnen inzake de 

bevordering van hernieuwbare energie. Zij voegt daaraan toe dat de evenredigheid tussen de bijdrage en de 

omvang van de verstrekte dienst niet moet worden beoordeeld met een absolute wiskundige nauwkeurigheid. 
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 A.4.4.  De Waalse Regering doet vervolgens gelden dat, gesteld dat de bestreden bijdrage als belasting 

moet worden aangemerkt, die belasting zou beantwoorden aan de vereisten van het wettigheidsbeginsel. Zij zet 

uiteen dat het in dat geval om een zogenaamde verdeeltaks zou gaan, waarvan het tarief afhangt van, enerzijds, 

het door elke installatie geproduceerde aandeel aan MWh en, anderzijds, het totaalbedrag van 900 000 euro. Zij 

wijst erop dat het Hof de grondwettigheid van een dergelijke taks inzake nucleaire repartitie reeds heeft aanvaard 

en verwijst dienaangaande naar het arrest nr. 32/2010. Zij is van mening dat het aantal geproduceerde MWh 

vanuit micro- en macro-economisch oogpunt het relevantste criterium vormt om het voordeel te bepalen dat 

ieder uit de stimulans haalt. 

 

 A.4.5.  De Waalse Regering brengt in herinnering dat zowel het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens als het Grondwettelijk Hof de fiscale wetgever een ruime beoordelingsmarge toekennen. Zij is van mening 

dat het, in zoverre de decreetgever, gelet op het door hem gevoerde gewestelijk beleid inzake energie, en op 

sociaal en economisch gebied, van oordeel is dat het invorderen van die last bij de producenten van een 

installatie met een vermogen lager dan 10 kW van dien aard zou zijn dat het de verwezenlijking van de Europese 

doelstellingen inzake het bevorderen van hernieuwbare energie belemmert en zou indruisen tegen het Waalse 

doel om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen, redelijk is dat de taks uitsluitend wordt 

beperkt tot de producenten wier installatie een vermogen heeft van meer dan 10 kW. Zij voegt daaraan toe dat 

het verschil in behandeling ook wordt verantwoord door redenen met betrekking tot de administratieve lasten die 

de inning van de belasting met zich meebrengt aangezien, indien de taks op de « kleine » producenten zou 

worden toegepast, de winst-kostenverhouding ervan negatief zou zijn. 

 

 A.4.6.  Wat het delegeren van de vaststelling van het tarief van de taks aan de CWaPE betreft, doet de 

Waalse Regering opmerken dat het tarief bij een repartitietaks verband houdt met de heffingsgrondslag. Zij 

beklemtoont dat het Hof aanvaardt dat van de wetgever niet kan worden verwacht dat hij de wijze van inning van 

de belasting in alle details ervan vastlegt gezien de complexiteit van bepaalde situaties. Zij leidt daaruit af dat 

een bepaling waarbij aan een overheid de taak wordt gedelegeerd om bepaalde aspecten van een belasting te 

regelen, niet in strijd is met het beginsel van de wettigheid van de belasting, voor zover de delegatie op 

voldoende precieze wijze is vastgelegd en betrekking heeft op de uitvoering van maatregelen waarvan de 

essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld. 

 

 Te dezen doet zij gelden dat de bevoegdheidsdelegatie aan de CWaPE wordt verantwoord door het feit dat 

enkel zij over de noodzakelijke elementen beschikt voor het vaststellen van de noemer van de breuk die het 

mogelijk maakt de repartitietaks te berekenen, door het feit dat de foutenmarge van een schatting maar 10 tot 

14 pct. bedraagt, hetgeen onbetekenend is op het gebied van de fiscale overlast voor de belastingplichtigen, en 

door het feit dat het vanzelfsprekend is dat de Regering zou proberen aanpassingen door te voeren indien zou 

blijken dat het foutenpercentage hoger is. 

 

 A.4.7.  De Waalse Regering doet ten slotte gelden dat, in tegenstelling tot de burgers, voor wie het 

financiële voordeel dat voortvloeit uit de plaatsing van een productie-installatie van groene elektriciteit geenszins 

zeker was, de « grote » producenten rechtstreeks een vermindering van hun energiekosten hebben genoten. Zij 

wijst eveneens met nadruk op het feit dat de door de CWaPE aan de « grote » producenten verstrekte diensten 

veel omvangrijker zijn dan de verzoekende partijen laten uitschijnen. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partijen antwoorden in de eerste plaats dat de Waalse Regering haar bewering niet 

staaft volgens welke de prestaties van de CWaPE ten voordele van de installaties met een vermogen lager dan 

10 kW dermate onbetekenend zouden zijn dat het relevant zou zijn om het geheel van haar budget ter zake door 

de « grote » installaties te laten dragen. Zij zijn vervolgens van mening dat de Waalse Regering het bestreden 

verschil in behandeling niet kan verantwoorden door enkel te verwijzen naar de Europese normen, waaronder de 

richtlijn 2009/28/EG, aangezien de volgens de richtlijn te nemen maatregelen administratief van aard zijn en 

aangezien zij geenszins verantwoorden dat de kosten voor het beheer van het zelfs vereenvoudigde systeem 

integraal ten laste worden gelegd van enkele andere installaties die eveneens groene energie produceren zonder 

het vereenvoudigde stelsel te genieten. 

 

 A.5.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de wettelijke opdrachten van de CWaPE ten aanzien 

van de « kleine » installaties talrijk en belangrijk zijn. Zij zijn van mening dat de Waalse Regering in haar 

beschrijving van de prestaties van de CWaPE de belangrijke raadgevende en toezichthoudende taak die zij 

vervult ten aanzien van alle installaties, ongeacht het vermogen ervan, volledig verzwijgt, alsook de taak van 

toezicht op en controle van de distributienetbeheerders, met name wanneer zij hun openbare dienstverplichtingen 

vervullen, de taak van ondersteuning van de distributienetbeheerders en van de openbare overheden, de taak van 

registratie van installateurs van systemen die groene energie produceren en de taak van certificering van sites die 
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elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling en van beheer van de 

voorafgaande aanvragen tot toekenning van de groene certificaten en de labels van garantie van oorsprong. 

 

 Daarenboven doen de verzoekende partijen gelden dat de Waalse Regering de rol van de CWaPE 

ruimschoots overwaardeert in de certificering van de sites die hernieuwbare energie produceren. Zij wijzen erop 

dat slechts vier instellingen zijn erkend om de certificeringen uit te voeren en dat de procedure tot controle en 

erkenning ervan grotendeels gestandaardiseerd is. Volgens hen geldt hetzelfde voor de voorstelling door de 

Waalse Regering van de door de CWaPE vervulde taken inzake controle van de aanvragen tot toekenning van 

certificaten in bepaalde kanalen. Zij voegen daaraan toe dat het proces voor de uitreiking van de groene 

certificaten als dusdanig voor alle installaties identiek is maar dat uit de website van de CWaPE wordt afgeleid 

dat de uitreiking van die certificaten aan de « kleine » producenten een lastig beheer met zich meebrengt. Ten 

slotte menen zij dat de CWaPE, door te beklemtonen dat het loutere feit dat het vragen van de betaling van de 

heffing door de « kleine » producenten erg duur en onevenredig zou zijn, impliciet maar zeker toegeeft dat de 

uitvoering van haar vele, zelfs vereenvoudigde, taken en wettelijke opdrachten ten voordele van die producenten 

erg veel kost. 

 

 A.6.  Ter repliek doet de Waalse Regering gelden dat het uitgangspunt van de argumentatie van de 

verzoekende partijen, volgens hetwelk de CWaPE identieke diensten voor de installaties met een klein en een 

groot vermogen zou verstrekken, verkeerd is. 

 

 A.7.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 5, § 2, 

van het bestreden decreet, door te verbieden dat de heffing op de consument wordt verhaald, een bepaling bevat 

die tot de tarifering op het gebied van het energiebeleid behoort, terwijl die aangelegenheid federaal is gebleven. 

De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat uit de parlementaire voorbereiding geen enkele verantwoording 

voor een eventuele aanwending van impliciete bevoegdheden blijkt. 

 

 A.8.  De Waalse Regering brengt in herinnering dat de gewesten bevoegd zijn voor de gewestelijke 

aspecten van de energie en dat de maatregelen ter ondersteuning van hernieuwbare energie tot hun bevoegdheid 

behoren. Aldus is zij van mening dat de bij het decreet van 18 juli 2012 ingevoerde heffing onder de 

gewestelijke bevoegdheid valt om een steunregeling voor hernieuwbare energie in te voeren. Zij is van mening 

dat die heffing geen inmenging doet ontstaan in de federale bevoegdheid inzake tarieven, die enkel betrekking 

heeft op de transmissie- en distributietarieven en niet op de belastingen. Zij voegt daaraan toe dat het niet is 

omdat uit de parlementaire voorbereiding geen enkele verantwoording voor de aanwending van impliciete 

bevoegdheden blijkt dat de bestreden bepaling zou moeten worden geacht de bevoegdheidverdelende regels te 

schenden. Zij preciseert eveneens dat de bestreden heffing geenszins betrekking heeft op artikel 20quater van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, aangezien die bepaling niet slaat op 

de belastingen, heffingen of bijdragen die van toepassing zijn op de groene certificaten. 

 

 A.9.  De verzoekende partijen antwoorden dat artikel 5, § 2, van het bestreden decreet ontegenzeglijk een 

tariefregel uitmaakt die de prijzen op het vlak van energie beïnvloedt. Zij zijn van mening dat, indien artikel 5, 

§ 2, in die zin zou moeten worden geïnterpreteerd dat het hun verbiedt de door de producenten betaalde 

heffingen te verhalen op de consumenten, de schending van de federale bevoegdheden nog flagranter zou zijn 

ten aanzien van de leveranciers, aangezien die aangelegenheid het voorwerp uitmaakt van een precieze en 

volledige regelgeving in de artikelen 20 en volgende van de wet van 29 april 1999. 

 

 A.10.  De Waalse Regering antwoordt dat de tarieven een vergoeding vormen voor een dienst die door de 

netbeheerders aan de consumenten is verstrekt, terwijl de inning van de heffing een financiële bijdrage van de 

producenten is voor de diensten die hun worden verstrekt door de CWaPE, waarvan het toepassingsgebied 

beperkt is en zich niet tot de consumenten uitstrekt. 

 

 A.11.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van het algemeen beginsel van niet-retroactiviteit en 

van het algemeen beginsel van rechtszekerheid, in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet. De verzoekende partijen doen gelden dat de bepalingen van het bestreden decreet retroactief zijn 

omdat zij van toepassing zijn op feiten, handelingen en situaties die definitief zijn voltrokken op het ogenblik 

van de inwerkingtreding ervan, aangezien de activiteit inzake de productie van hernieuwbare elektriciteit tijdens 

de periode die aan het aannemen van het decreet voorafgaat, het feit is dat aanleiding geeft tot de belasting en de 

belastbare grondslag van de fiscale norm voor het jaar 2012 bepaalt. In dat verband zetten zij uiteen dat de aan 

de norm onderworpen MWh niet enkel de MWh is die vanaf 1 juli 2012 zijn geproduceerd, maar ook die welke 

vóór die datum zijn geproduceerd maar zijn vastgesteld bij een indexmeting die na die datum aan de CWaPE is 
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meegedeeld. Zij merken op dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele bijzondere omstandigheid wordt 

aangevoerd om die retroactiviteit te verantwoorden. Zij voegen daaraan toe dat, indien de bestreden inhouding 

een vergoedend en geen fiscaal karakter zou hebben, de onwettigheid ervan nog evidenter zou zijn ten aanzien 

van het beginsel van niet-retroactiviteit aangezien de heffing een contractuele relatie met de gebruiker doet 

ontstaan en aangezien het niet denkbaar is dat de instemming met het contract met terugwerkende kracht wordt 

vastgesteld. 

 

 A.12.1.  In hoofdorde doet de Waalse Regering gelden dat de bestreden bepaling niet retroactief is, 

aangezien zij niet van toepassing is op feiten en situaties die definitief zijn voltrokken op de datum van 

bekendmaking van het decreet, zijnde op 3 september 2012. Zij zet uiteen dat de meteropname en het meedelen 

van de gegevens aan de CWaPE per kwartaal geschiedt, waarbij de productie tijdens elk kwartaal kan worden 

gemeten en meegedeeld, zijnde voor het derde kwartaal van 2012 tot 1 oktober 2012. Zij is van mening dat de 

bepaling niet retroactief is aangezien zij was bekendgemaakt op het ogenblik waarop de handeling tot stand is 

gekomen, namelijk op 1 oktober. Zij voegt daaraan toe dat er geen definitief voltrokken situatie bestaat zolang de 

indexen niet zijn meegedeeld en de productie niet bekend is. Zij preciseert dat in het geval van de bestreden 

norm « de daarin beoogde situaties en materiële feiten dateren van na de inwerkingtreding ervan op 1 januari 

2012 en definitief voltrokken zijn wanneer de voorwaarden […] zijn vervuld, met andere woorden wanneer de 

indexmeting, die vanaf 1 juli 2012 en tot 30 september 2012 aan de CWaPE kan worden meegedeeld, is 

uitgevoerd ». Zij voegt daaraan toe dat het aanvangspunt de mededeling van de index aan de CWaPE is, en niet 

de productie van energie. 

 

 A.12.2.  In ondergeschikte orde voert de Waalse Regering aan dat, indien zou moeten worden aangenomen 

dat de bestreden bepaling terugwerkende kracht heeft, die retroactiviteit verantwoord zou zijn. Zij brengt in 

herinnering dat de situatie van de heffingsplichtigen niet definitief was voltrokken en dat zij zich niet in de 

onmogelijkheid bevonden om de nieuwe heffing in aanmerking te nemen. Zij is van mening dat het niet is omdat 

het feit dat aanleiding geeft tot de heffing wordt geïdentificeerd als zijnde de mededeling van de indexen vanaf 

1 juli 2012, dat de decreetgever zich niet kan baseren op een vroegere werkelijkheid om het door de 

heffingsplichtige verschuldigde bedrag te berekenen. In dat verband haalt zij de arresten nrs. 46/2004 en 32/2010 

van het Hof aan. Zij merkt op dat de retroactiviteit zou kunnen worden verantwoord door het feit dat zij 

onontbeerlijk is om een doel van algemeen belang te verwezenlijken, namelijk de goede werking en de 

continuïteit van de door de CWaPE verzekerde openbare dienstverlening. 

 

 A.12.3.  In uiterst ondergeschikte orde is de Waalse Regering van mening dat de argumentatie van de 

verzoekende partijen die is gebaseerd op de contractuele relatie die zou ontstaan uit het feit dat de betwiste 

inhouding het karakter van een retributie heeft, niet relevant is omdat de belastingplichtige, indien hij groene 

certificaten wenst te verkrijgen, een heffing moet betalen voor de door de CWaPE verstrekte diensten. Zij zet 

uiteen dat de bestreden heffing een vergoedend karakter heeft en geen contractuele relatie doet ontstaan. Voor 

het overige meent zij dat, zelfs indien de relatie een contractueel karakter zou hebben, zulks niet zou verhinderen 

dat zij terugwerkende kracht kan hebben. Zij voegt daaraan toe dat het middel evenmin gegrond zou zijn indien 

de heffing als een belasting zou moeten worden beschouwd. 

 

 Ten slotte is de Waalse Regering van mening dat de bepaling, indien het Hof zou oordelen dat de bestreden 

bijdrage een onverantwoord retroactief karakter heeft, in die zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat zij van 

toepassing is op de productie na 1 juli 2012. 

 

 A.13.  De verzoekende partijen antwoorden dat het bestreden decreet een tweevoudige retroactiviteit heeft : 

enerzijds, heeft het uitwerking ten aanzien van indexmetingen die zijn meegedeeld vanaf 1 juli 2012, dus vóór de 

inwerkingtreding ervan, en, anderzijds, is het van toepassing op de MWh geproduceerd vóór 1 juli 2012, zonder 

beperking in de tijd, voor zover de metingen ervan vanaf 1 juli 2012 worden meegedeeld. Zij wijzen erop dat de 

productie aan MWh een feit is dat definitief voltrokken is in het verleden en onherroepelijk voorbij is op het 

ogenblik waarop het decreet in werking is getreden. 

 

 A.14.  De Waalse Regering antwoordt in haar memorie van wederantwoord dat het decreet niet retroactief 

is aangezien het voorziet in een bijdrage voor de werking van een dienst ten laste van personen die die dienst 

eerder hebben genoten. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 3 tot 5 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2012 houdende de eerste aanpassing van de 

ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, die bepalen : 

 

 « Art. 3. § 1.  Er wordt een heffing afgenomen voor de financiering van de kosten 

opgelopen door de ‘ CWaPE ’ voor de uitvoering van het mechanisme van groene certificaten 

bedoeld in artikel 37 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt. 

 

 § 2.  De heffing is verschuldigd door de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die bij de ‘ CWaPE ’ een verzoek 

indienen voor de toekenning van groene certificaten voor installaties met een nominaal 

vermogen hoger dan 10 kilowatts (kW). 

 

 § 3.  De heffing is verschuldigd per megawattuur (MWh) waarvan een indexmeting, 

meegedeeld aan de ‘ CWaPE ’ vanaf 1 juli 2012, de productie bevestigt en die in aanmerking 

komt voor de toekenning van de groene certificaten. Het tarief per eenheid van de heffing, in 

euro per megawattuur (euro/MWh), is gelijk aan de waarde van een breuk, waarvan de teller 

gelijk is aan 900.000 euro en de noemer het geschatte aantal MWh is, die door de 

verschuldigde producenten tussen 1 juli 2012 en 31 december 2012 worden gegenereerd. 

 

 Art. 4. § 1.  De ‘ CWaPE ’ schat de elektriciteitsproducties uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling van de verschuldigden, in functie 

van de technische kenmerken van de installaties, van de historische gegevens en van externe 

elementen die de productie beïnvloeden. 

 

 § 2.  De ‘ CWaPE ’ berekent het tarief per eenheid van de heffing voor 2012 op basis van 

de aldus geraamde totale productie. 

 

 Dit tarief is van toepassing op alle verschuldigden op een eenvormige wijze. 

 

 § 3.  De ‘ CWaPE ’ maakt het tarief van de heffing bekend. 

 

 Art. 5. § 1.  De producent betaalt de heffing binnen de twee maanden na het versturen van 

de facturen. Onder voorbehoud van materiële fouten, maakt het uitstel van de betaling de 

tegoeden op een effectenrekening van deze producent bij de ‘ CWaPE ’ van rechtswege 

onbeschikbaar. De ‘ CWaPE ’ wordt ertoe gemachtigd om de terugvordering van de heffing 

bij wanbetalende schuldenaars verder te zetten. 

 

 § 2.  Deze heffing is ten laste van de verschuldigde producenten van groene elektriciteit 

in de zin van artikel 3 en mag niet worden verhaald op de consumenten ». 
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 B.1.2.  De « Commission wallonne pour l’énergie » (Waalse Commissie voor Energie, 

hierna : « CWaPE ») is het autonome orgaan voor de regulering van de Waalse 

elektriciteits- en gasmarkt, opgericht bij artikel 43 van het decreet van 12 april 2001 

betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Naast andere opdrachten is 

de CWaPE belast met de toekenning van de groene certificaten overeenkomstig de in 

artikel 38 van hetzelfde decreet bedoelde regels en procedures. 

 

 B.1.3.  In de toelichting bij de bestreden bepalingen wordt vermeld : 

 

 « Die bepalingen voeren voor het jaar 2012 (vanaf 1 juli 2012), ten voordele van de 

CWaPE, een heffing in ten laste van de producenten van groene elektriciteit van meer dan 

10 kWh die groene certificaten genieten. De Regering acht het immers billijk dat die laatsten 

bijdragen tot de financiering ervan, aangezien de toegekende groene certificaten 

ontegenzeglijk een voordeel uitmaken voor de producent. 

 

 Het tarief van de heffing, uitgedrukt per megawattuur geproduceerde groene elektriciteit, 

zal op zodanige wijze worden berekend dat de geïnde ontvangsten in 2012 (over de periode 

1 juli - 31 december 2012) een totaalbedrag van 900 000 euro bereiken, bedrag dat 

overeenstemt met de door de CWaPE opgelopen kosten voor het beheer van het systeem. 

 

 Het systeem vertoont een bijzonder kenmerk met betrekking tot de grondslag ervan : de 

producenten die beschikken over een installatie met een vermogen dat lager is dan of gelijk is 

aan 10 kilowatt (kW), zullen de heffing niet verschuldigd zijn, teneinde de inning van geringe 

bedragen te vermijden, die niet is verantwoord ten aanzien van de administratieve kosten die 

zij zou teweegbrengen » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, 5-IVa/1, bijlage 2, p. 5). 

 

 Tijdens de besprekingen in de commissie heeft een lid over die inhouding het volgende 

opgemerkt : 

 

 « Men kan niet spreken over belastingen, hoewel verwarring hier heer en meester is; het 

gaat om een retributie. Het is normaal dat aan de begunstigden van een systeem wordt 

gevraagd aan het beheer ervan bij te dragen. Het is logisch dat men erin is geslaagd de kleine 

elektriciteitsproducenten ervan vrij te stellen en dat men dat bedrag gaat zoeken bij de grote 

producenten, die zich in een louter financiële rentabiliteit bevinden » (Parl. St., Waals 

Parlement, 2011-2012, 5-IVa/3, p. 13). 
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 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.2.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 170 en 172, tweede 

lid, van de Grondwet, alsook uit de schending van het beginsel van de wettigheid van de 

belasting, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De 

verzoekende partijen zijn van mening dat de inhouding die wordt beoogd in de bepalingen die 

zij bestrijden, hoewel zij door de decreetgever als een retributie (« redevance ») is 

aangemerkt, in werkelijkheid een belasting in de zin van de artikelen 170 tot 173 van de 

Grondwet is. Zij klagen aan dat het bestreden decreet niet de essentiële elementen van die 

belasting vastlegt, waarvan het precieze feit dat aanleiding geeft tot de belasting en vooral de 

aanslagvoet aan het oordeel van de CWaPE, een instelling van openbaar nut, worden 

overgelaten. 

 

 B.2.2.  Om dat middel te onderzoeken dient het Hof vooraf te bepalen of de bestreden 

inhouding een retributie of een belasting is. 

 

 B.3.  Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie, is niet alleen vereist 

dat het gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de 

heffingsplichtige individueel beschouwd, maar ook dat die heffing een louter vergoedend 

karakter heeft, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de 

waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 

 

 B.4.1.  Het systeem is zo geconcipieerd dat de ontvangsten die uit de bestreden inhouding 

voortvloeien, 900 000 euro bedragen. Volgens de auteur van het decreet stemt dat bedrag 

overeen met de kosten die het beheer van het systeem van de groene certificaten met zich 

meebrengt voor de CWaPE. 

 

 De producenten die beschikken over een installatie met een nominaal vermogen dat lager 

is dan of gelijk is aan 10 kW, zijn veel talrijker dan de producenten wier installatie een 

nominaal vermogen van meer dan 10 kW heeft, maar samen produceren zij een veel kleinere 

hoeveelheid elektriciteit. Aldus werden, volgens de cijfers die voorkomen in het 

jaarverslag 2012 van de CWaPE, op 31 december 2012 440 productiesites geteld met een 
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vermogen van meer dan 10 kW, samen goed voor een vermogen van bijna 1 170 MW, en 

meer dan 98 000 productiesites met een vermogen lager dan 10 kW voor een totaalvermogen 

van bijna 540 MW. 

 

 B.4.2.  De CWaPE beheert het systeem van de groene certificaten ten aanzien van alle 

producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling, ongeacht het vermogen van hun installatie. Het beheer van het 

systeem van de groene certificaten komt ten goede aan alle producenten die er verkrijgen. Een 

deel van de kosten van dat beheer stemt overeen met de diensten die door de CWaPE worden 

verstrekt ten voordele van de producenten wier installatie een nominaal vermogen van meer 

dan 10 kW heeft en een ander deel van die kosten stemt overeen met de diensten die door de 

CWaPE worden verstrekt ten voordele van de producenten wier installatie een nominaal 

vermogen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW. 

 

 B.4.3.  Zonder dat het noodzakelijk is om de kostprijs van de diensten die door de 

CWaPE worden verstrekt ten voordele van, enerzijds, de producenten wier installatie een 

nominaal vermogen van meer dan 10 kW heeft en, anderzijds, de producenten wier installatie 

een nominaal vermogen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW, exact te bepalen, 

volstaat het vast te stellen dat, terwijl de bestreden inhouding wordt berekend om de volledige 

kostprijs van het beheer van de groene certificaten te dekken, enkel een deel van de 

begunstigden van die certificaten daaraan onderworpen is zodat het bedrag van de inhouding 

ten laste van elke heffingsplichtige noodzakelijkerwijs hoger is dan de kostprijs van de dienst 

die hem individueel wordt verstrekt. 

 

 Bovendien wordt het bedrag van de inhouding berekend door noch met het aantal aan de 

heffingsplichtige toegekende groene certificaten, noch met het in aanmerking genomen 

procédé voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen rekening te 

houden. Het bedrag wordt evenmin vastgesteld per productie-eenheid, maar enkel op grond 

van het aantal MWh dat per installatie wordt geproduceerd en dat in aanmerking komt voor de 

toekenning van de groene certificaten. 
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 B.5.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat het bedrag van de in de bestreden bepalingen 

beoogde inhouding niet in verhouding staat tot de dienst die door de CWaPE wordt verstrekt 

ten voordele van de heffingsplichtigen individueel beschouwd. De betrokken inhouding vormt 

dus geen retributie maar een belasting. 

 

 B.6.  Uit de artikelen 170, § 2, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid 

dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van belasting 

kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 

vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die te 

dezen door de Grondwet aan het decreet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die 

betrekking heeft op het bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in 

beginsel ongrondwettig is. 

 

 De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de decreetgever ertoe 

zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan 

een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

decreetgever zijn vastgesteld. 

 

 Tot de essentiële elementen van de belasting behoren de aanwijzing van de 

belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de 

eventuele belastingvrijstellingen. 

 

 B.7.1.  Bij de bestreden bepalingen wordt een repartitiebelasting ingevoerd. De 

decreetgever heeft de aan die bijdrage onderworpen belastingplichtigen aangewezen in het 

bestreden artikel 3, § 2. Hij heeft eveneens de belastbare materie bepaald, aangezien de 

inhouding verschuldigd is per geproduceerde MWh elektriciteit die in aanmerking komt voor 

de toekenning van groene certificaten, en de heffingsgrondslag, aangezien de inhouding wordt 

berekend op grond van het aantal MWh dat door elke heffingsplichtige wordt geproduceerd 

en in aanmerking komt voor de toekenning van groene certificaten. 
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 Wat de aanslagvoet betreft, heeft de decreetgever gepreciseerd dat hij in euro per MWh 

werd uitgedrukt en dat hij werd verkregen door het resultaat van een breuk waarvan de teller 

gelijk is aan 900 000 en waarvan de noemer het geschatte totale aantal MWh is dat wordt 

geproduceerd door alle elektriciteitsproducenten die de belasting verschuldigd zijn. Het enige 

element dat de decreetgever niet zelf heeft vastgesteld, is dus de schatting van het totale aantal 

MWh dat door de heffingsplichtige producenten wordt geproduceerd. Die schatting moet 

worden verricht door de CWaPE, « in functie van de technische kenmerken van de 

installaties, van de historische gegevens en van externe elementen die de productie 

beïnvloeden » (bestreden artikel 4, § 1). 

 

 B.7.2.  De CWaPE is het autonome orgaan voor de regulering van de Waalse 

elektriciteits- en gasmarkt. Zij is dus de meest geschikte instantie om de totale 

elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling voor een bepaalde periode in te schatten omdat zij diegene is die de 

gegevens verzamelt en analyseert die het mogelijk maken die schatting uit te voeren. Het is 

dus verantwoord dat de decreetgever die taak heeft gedelegeerd aan de CWaPE, 

gespecialiseerde autonome instelling van openbaar nut die over de daartoe noodzakelijke 

expertise beschikt. 

 

 B.7.3.  Daarenboven staan de artikelen 170, § 2, en 172, tweede lid, van de Grondwet 

evenmin eraan in de weg dat de decreetgever in een welbepaalde technische aangelegenheid 

specifieke uitvoerende bevoegdheden toevertrouwt aan een autonome administratieve 

overheid, die voor het overige onderworpen blijft aan zowel de rechterlijke toetsing als de 

parlementaire controle. 

 

 De decreetgever heeft zelf de wijze van berekening van de aanslagvoet vastgelegd alsook 

de elementen van die berekening die hij kende, namelijk het totaalbedrag van de som die 

onder de belastingplichtigen moet worden verdeeld en de criteria die in aanmerking moeten 

worden genomen bij de schatting van de productie. Het bepalen van de schatting van de totale 

elektriciteitsproductie door de belastingplichtigen waardoor vervolgens de breuk kan worden 

berekend om de belasting onder hen te verdelen, kan als een technisch gegeven worden 

beschouwd, zodat de bestreden delegatie geen betrekking heeft op een van de essentiële 

elementen van de belasting, die door de decreetgever zijn vastgelegd. 
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 B.7.4.  Te dezen wordt de aanslagvoet vastgesteld op basis van een schatting a priori van 

het totale aantal MWh dat tijdens de beschouwde periode zal worden geproduceerd, terwijl 

het bedrag van de belasting wordt berekend op het aantal MWh dat daadwerkelijk is 

geproduceerd. Een schatting die aanzienlijk lager zou zijn dan de daadwerkelijk 

geproduceerde hoeveelheid MWh, zou tot gevolg hebben dat de verkregen opbrengst van de 

belasting veel hoger zou zijn dan het te innen bedrag en dat elke belastingplichtige dus een 

belasting zou betalen die te hoog is in vergelijking met het bedrag dat hij kon verwachten te 

moeten betalen. Een dergelijk gevolg zou indruisen tegen het beginsel van de 

voorzienbaarheid van de belasting. 

 

 Daaruit vloeit voort dat in een dergelijk geval een rechtzetting a posteriori van het bedrag 

van de door elke belastingplichtige betaalde belasting moet worden uitgevoerd. Zoals de 

Waalse Regering aangeeft, « is het vanzelfsprekend dat de Waalse Regering, zich bewust van 

het beginsel van de inachtneming van de gelijkheid, zou proberen aanpassingen door te 

voeren indien, in tegenstelling tot de naar behoren gegronde verwachtingen, zou blijken dat 

het foutenpercentage hoger is » dan de toegelaten marge van « 10 tot 14 pct. ». 

 

 B.8.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.9.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet. In het eerste onderdeel van dat middel klagen de verzoekende partijen een 

onverantwoord verschil in behandeling aan tussen de producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die een installatie 

met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW exploiteren en de producenten die een 

installatie exploiteren met een nominaal vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW. In 

het tweede onderdeel van dat middel klagen zij een onverantwoorde gelijke behandeling aan 

van alle elektriciteitsproducenten die een installatie met een nominaal vermogen van meer dan 

10 kW exploiteren, aangezien één tarief wordt toegepast per geproduceerd MWh, terwijl de 

diensten die door de CWaPE worden verstrekt ten voordele van een installatie, dezelfde zijn 

en dezelfde kosten met zich meebrengen, ongeacht de totale hoeveelheid elektriciteit die zij 

produceert. 
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 B.9.2.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 

 

 B.10.1.  Het verschil in behandeling dat in het eerste onderdeel van het tweede middel 

door de verzoekende partijen wordt bekritiseerd, berust op het criterium van het nominale 

vermogen van de productie-installatie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of 

kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Enkel de producenten wier installatie een nominaal 

vermogen van meer dan 10 kW heeft, zijn de bij de bestreden bepalingen ingevoerde belasting 

verschuldigd. 

 

 B.10.2.  In de in B.1.3 aangehaalde toelichting wordt vermeld dat de decreetgever heeft 

gemeend dat het niet verantwoord was om de producenten te belasten met een installatie met 

een vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW, « teneinde de inning van geringe 

bedragen te vermijden […] ten aanzien van de administratieve kosten » die die inning zou 

teweegbrengen. 

 

 Uit het verslag van de Begrotingscommissie blijkt eveneens dat de decreetgever de kleine 

producenten wou vrijstellen en « dat bedrag enkel wou gaan zoeken bij de grote producenten, 

die financieel rendabel zijn » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, 5-IVa/3, p. 13). 

 

 B.10.3.  De decreetgever beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid om 

belastingen in te voeren en de belastingplichtigen aan te wijzen. Het Hof vermag de 

beleidskeuzen van de decreetgever, alsook de motieven die daaraan ten grondslag liggen, 

slechts af te keuren indien zij zonder redelijke verantwoording zouden zijn. Te dezen 

vermocht de decreetgever redelijkerwijs te oordelen, om redenen van sociaal beleid en van 

energiebeleid, met name teneinde de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling door particulieren aan te 

moedigen, dat het aangewezen was enkel de elektriciteitsproducenten te belasten die die 

activiteit in een logica van financiële rentabiliteit uitoefenen. In dat verband wordt niet 

aangevoerd dat het criterium van het nominaal vermogen van meer of minder dan 10 kW niet 

relevant zou zijn ten aanzien van dat doel. 
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 Daarenboven is het evenmin onredelijk dat de decreetgever vermijdt om een belasting in 

het leven te roepen waarvan de opbrengst te gering zou zijn om de administratieve kosten te 

verantwoorden die de invordering ervan met zich meebrengt. 

 

 B.11.1.  In het tweede onderdeel van dat middel verwijten de verzoekende partijen de 

decreetgever dat hij voor alle producenten die een installatie met een nominaal vermogen van 

meer dan 10 kW exploiteren, in dezelfde aanslagvoet, uitgedrukt in euro per geproduceerd 

MWh, heeft voorzien. De toepassing van die aanslagvoet leidt ertoe dat het bedrag van de 

inhouding toeneemt met de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. De verzoekende partijen 

zijn van mening dat de decreetgever, aangezien hij het doel nastreefde dat erin bestaat de 

vergoeding te verzekeren van de diensten die door de CWaPE ten voordele van de 

begunstigden van groene certificaten worden verstrekt, voor elke heffingsplichtige die 

eigenaar is van een installatie, in een identieke inhouding had moeten voorzien, zonder 

rekening te houden met de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 

 

 B.11.2.  Zoals in B.5 wordt vermeld, is de bij de bestreden bepalingen gecreëerde 

inhouding een belasting en geen retributie. Het gaat niet om de vergoeding van de dienst die 

door de CWaPE bij de aflevering van groene certificaten wordt verstrekt. De decreetgever kan 

dus erin voorzien, zonder het gelijkheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden te schenden, dat 

het bedrag van de belasting in verhouding staat tot de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 

Een dergelijke keuze lijkt des te minder onredelijk daar daaruit een evenredige samenhang 

voortvloeit tussen de omvang van de door de producent ontvangen financiële voordelen, die 

toenemen met de geproduceerde hoeveelheid, en het bedrag van de inhouding dat hij zal 

moeten betalen. 

 

 B.12.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.13.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, 

d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en heeft 

betrekking op artikel 5, § 2, van het bestreden decreet, in zoverre die bepaling verbiedt om de 
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heffing op de consumenten te verhalen. De verzoekende partijen klagen aan dat de 

decreetgever, door in dat verbod te voorzien, de federale bevoegdheid inzake tarifering op het 

vlak van het energiebeleid heeft geschonden. 

 

 B.13.2.  Krachtens artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zoals van toepassing op het ogenblik dat het bestreden decreet 

werd genomen, zijn de gewesten bevoegd voor : 

 

 « Wat het energiebeleid betreft : 

 

 De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 

 

 […] 

 

 f)  De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de 

kernenergie; 

 

 […] 

 

 De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 

technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak 

behoeven, te weten : 

 

 […] 

 

 d)  De tarieven ». 

 

 B.13.3.  Aldus heeft de bijzondere wetgever het energiebeleid opgevat als een gedeelde 

exclusieve bevoegdheid, waarbinnen het bepalen van de tarieven tot de bevoegdheid van de 

federale wetgever is blijven behoren. 

 

 B.14.1.  Door de producenten die de bij artikel 3 van het bestreden decreet in het leven 

geroepen belasting verschuldigd zijn, te verbieden de last ervan op de consumenten te 

verhalen, heeft de decreetgever geen maatregel genomen die de tarieven inzake energie regelt. 

 

 De bestreden bepaling beperkt zich immers ertoe de werkelijke belastingplichtigen aan te 

wijzen en te verhinderen dat andere personen in plaats van die belastingplichtigen ertoe zijn 

gehouden de kosten ervan te dragen. De aanwijzing van de belastingplichtigen maakt deel uit 

van de bevoegdheid van de decreetgever wanneer hij op grond van artikel 170, § 2, van de 

Grondwet een belasting invoert. 
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 Bovendien heeft het bestreden artikel 5, § 2, geen betrekking op de kosten die zijn 

gemaakt voor het verkrijgen van de groene certificaten door de leveranciers en op het 

doorrekenen ervan in de jegens de eindafnemer gehanteerde tarieven, zodat het geen inbreuk 

maakt op de bevoegdheid die door de federale wetgever is uitgeoefend bij artikel 20quater 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het heeft 

evenmin betrekking op de tarieven die door de netbeheerders worden gehanteerd ten laste van 

de producenten (injectietarieven), beïnvloedt niet de prijs die aan de eindverbruiker kan 

worden gefactureerd en is dus niet medebepalend voor de tariefstructuur. 

 

 Uit het voorgaande volgt dat de decreetgever geen afbreuk heeft gedaan aan de federale 

bevoegdheid en dat hij de uitoefening van die laatste niet onmogelijk of overdreven moeilijk 

maakt. 

 

 B.14.2.  Het derde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 B.15.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met het algemene beginsel van de niet-retroactiviteit van 

de wetten en van de rechtszekerheid, alsook met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek. De 

verzoekende partijen klagen aan dat de decreetgever, bij een decreet dat op 3 september 2012 

is bekendgemaakt, een belasting heeft ingevoerd op de elektriciteitsproductie die vanaf 1 juli 

2012 wordt vastgesteld, zodat het feit dat aanleiding geeft tot de belasting, namelijk het 

meedelen aan de CWaPE van de indexmeting die de productie bevestigt, en de belastbare 

grondslag, namelijk de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, dateren van vóór de 

bekendmaking van het bestreden decreet. 

 

 B.16.1.  Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden gekwalificeerd 

wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen en toestanden die definitief waren 

voltrokken op het ogenblik dat hij werd bekendgemaakt. 
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 B.16.2.  Te dezen strekt het belastbare tijdperk zich uit van 1 juli tot 31 december 2012. 

De inhouding is verschuldigd op het aantal MWh dat wordt vermeld in de indexmetingen die 

tussen die twee data aan de CWaPE zijn meegedeeld. De indexmetingen worden, zoals de 

Waalse Regering uiteenzet, driemaandelijks meegedeeld, zodat een meting wordt meegedeeld 

voor het kwartaal van juli tot september en een andere meting voor het kwartaal van oktober 

tot december. Daaruit vloeit voort dat het eerste kwartaal waarop de inhouding betrekking 

heeft, op het ogenblik van de bekendmaking van het bestreden decreet niet was beëindigd, 

zodat niet kan worden aangenomen dat de fiscale regeling van de elektriciteitsproductie die 

wordt bevestigd door de indexmeting met betrekking tot dat kwartaal, definitief was 

vastgelegd. 

 

 B.17.  De bestreden bepalingen hebben derhalve geen terugwerkende kracht. 

 

 B.18.  Het vierde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 20 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5408 

 

 

Arrest nr. 31/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, gesteld door de 

Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter J. Spreutels, en de 

rechters E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 219.345 van 14 mei 2012 in zake de nv « Villabouw Francis Bostoen » en 

anderen tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 25 mei 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van het decreet grond- en pandenbeleid het 

gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, zoals vervat in de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M, nu ofschoon privé actoren en sociale 

huisvestingsmaatschappijen gelijkaardige verplichtingen worden opgelegd ter realisering van 

een sociaal woonaanbod overeenkomstig boek IV van het decreet grond- en pandenbeleid, 

uitsluitend privé actoren ertoe worden verplicht om sociale huurwoningen over te dragen 

tegen maximumprijzen, terwijl er voor sociale huisvestingsmaatschappijen geen 

maximumprijzen gelden, en zij de door private actoren overgedragen sociale huurwoningen 

kunnen verkopen aan de zittende huurder tegen venale waarde, overeenkomstig artikel 43, 

§ 5, van de Vlaamse Wooncode ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Villabouw Francis Bostoen », met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, 

Koninginnelaan 2/3, de nv « Matexi », met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin 

Rooseveltlaan 180, de nv « B.C.A. », met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Oude 

Gentweg 39, de nv « Durabrik Bouwbedrijven », met maatschappelijke zetel te 

9031 Drongen, Landegemstraat 10, en de nv « Groep H. », met maatschappelijke zetel te 

8573 Anzegem, Bergstraat 24; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Peeters, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Villabouw Francis 

Bostoen » en anderen; 

 

 .  Mr. B. Martel en Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In het bodemgeschil vorderen vijf bouwpromotoren de vernietiging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30 oktober 2009 « tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 

houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in 

het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen 

in het kader van sociale woonprojecten en tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen als gevolg 

van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid ». Zij voeren aan dat dat besluit werd aangenomen ter 

uitvoering van ongrondwettige decretale bepalingen. De Raad van State oordeelt dat het eerst dat 

grondwettigheidsvraagstuk dient te laten beslechten door het Grondwettelijk Hof en stelt daarom de voormelde 

prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Wat het verzoek tot samenvoeging betreft 

 

 A.1.  De verzoekende partijen in het bodemgeschil vragen om de onderhavige zaak samen te voegen met de 

zaak nr. 4804. Zij zetten uiteen dat beide zaken betrekking hebben op « een zelfde norm » in de zin van 

artikel 100 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, aangezien de onderhavige 

prejudiciële vraag betrekking heeft op de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van boek 4 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (hierna : Grond- en pandendecreet), terwijl 

het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4804 gericht is tegen het volledige boek IV van het Grond- en 

pandendecreet. Zij wijzen er tevens op dat blijkens de rechtspraak van het Hof een beroep tot vernietiging met 

een prejudiciële vraag kan worden samengevoegd.  

 

 Bovendien zouden beide zaken verknocht zijn, aangezien vier van de vijf partijen in het bodemgeschil 

tevens verzoekende partij waren in de zaak nr. 4804, aangezien de in het bodemgeschil bestreden norm 

uitvoering geeft aan de decretale bepalingen die zijn bestreden in de zaak nr. 4804, en aangezien in beide zaken 

nagenoeg dezelfde toetsingsnormen worden aangevoerd. De Raad van State zou die verknochtheid overigens 

zelf hebben beklemtoond in het verwijzingsarrest. 

 

 A.2.1.  Volgens de Vlaamse Regering moeten de zaken niet worden samengevoegd, aangezien er geen 

sprake zou zijn van eenzelfde rechtsvraag. De onderhavige prejudiciële vraag zou immers op vier essentiële 

punten verschillen van het overeenkomstige eerste middel in de zaak nr. 4804. 

 

 Wat de getoetste normen betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de onderhavige prejudiciële vraag 

slechts betrekking heeft op de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van het Grond- en pandendecreet, terwijl het eerste 

middel in de zaak nr. 4804 gericht is tegen de gehele titel 1 van boek 4 van het Grond- en pandendecreet. 

 

 Wat de toetsingsnormen betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de prejudiciële vraag slechts 

betrekking heeft op het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en artikel 16 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, terwijl het eerste middel in de zaak nr. 4804 bovendien betrekking heeft op verschillende 

bepalingen van primair en secundair Europees Unierecht. 

 

 Wat de te vergelijken categorieën van personen betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de prejudiciële 

vraag slechts ertoe strekt de private actoren te vergelijken met de sociale huisvestingsmaatschappijen, terwijl het 

eerste middel in de zaak nr. 4804 bovendien betrekking heeft op de vergelijking van private actoren met andere 

particulieren en op de vergelijking van private actoren onderling. 

 

 Wat het verschil in behandeling betreft, wijst de Vlaamse Regering erop dat de prejudiciële vraag slechts 

betrekking heeft op de verschillende prijsnormen die gelden voor de overdracht van sociale huurwoningen. 
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 A.2.2.  De Vlaamse Regering voegt eraan toe dat het ook om proceseconomische redenen niet wenselijk is 

beide zaken samen te voegen. Het Hof zal zich over de zaak nr. 4804 immers slechts kunnen uitspreken wanneer 

het de antwoorden van het Hof van Justitie op de in het arrest nr. 50/2011 gestelde prejudiciële vragen ontvangt. 

Vervolgens zou het Hof de partijen de gelegenheid moeten bieden om schriftelijk hun standpunt uiteen te zetten 

met betrekking tot het arrest van het Hof van Justitie. Aangezien die behandeling nog geruime tijd in beslag kan 

nemen, zou het daarom beter zijn de behandeling van de onderhavige prejudiciële vraag niet uit te stellen. 

 

 

 Wat het aanhouden van de uitspraak betreft 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering voert in hoofdorde aan dat het Hof, binnen de saisine van het Hof door de Raad 

van State, de rechtmatigheid van de bij het Grond- en pandendecreet ingevoerde fiscale stimuli en de 

compensatiemaatregelen niet zou kunnen onderzoeken.  

 

 In ondergeschikte orde voert zij aan dat, indien het Hof dit toch zou kunnen onderzoeken in het kader van 

de beoordeling van de proportionaliteit van het verschil in behandeling waarover het wordt ondervraagd, het de 

schriftelijke behandeling van de onderhavige zaak zou dienen aan te houden tot wanneer het Hof van Justitie van 

de Europese Unie de door het Hof gestelde prejudiciële vragen met betrekking tot staatssteun heeft beantwoord. 

Het Hof zou immers zelf niet bevoegd zijn om die fiscale stimuli en compensatiemaatregelen te toetsen aan de 

Europese regels met betrekking tot staatssteun. 

 

 A.4.  De verzoekende partijen in het bodemgeschil zijn van oordeel dat het verzoek van de Vlaamse 

Regering om het antwoord op de onderhavige prejudiciële vraag aan te houden tot wanneer het Hof van Justitie 

heeft geantwoord op de in de zaak nr. 4804 gestelde prejudiciële vragen, aantoont dat de onderhavige zaak en de 

zaak nr. 4804 verknocht zijn. Zij verzetten zich niet tegen het verzoek om het antwoord aan te houden. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.5.1.  Volgens de verzoekende partijen in het bodemgeschil zijn private actoren voldoende vergelijkbaar 

met sociale huisvestingsmaatschappijen, aangezien aan beide categorieën van personen vergelijkbare 

verplichtingen worden opgelegd in het kader van de verwezenlijking van het sociale huisvestingsbeleid. Zij 

zouden krachtens artikel 4.1.12 van het Grond- en pandendecreet allen optreden als functionele openbare dienst. 

 

 Nochtans zouden alleen de private actoren ertoe worden verplicht de in het kader van de uitvoering van de 

sociale last gerealiseerde sociale huurwoningen over te dragen aan sociale huisvestingsmaatschappijen tegen 

maximumprijzen, terwijl voor de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts de richtprijzen van het zogenaamde 

ABC-bestek zouden gelden, richtprijzen die doorgaans zouden worden overschreden. Bovendien zou niets de 

sociale huisvestingsmaatschappijen beletten de aldus verworven sociale huurwoning tegen venale waarde over te 

dragen aan de zittende huurder.  

 

 Een dergelijk verschil in behandeling zou niet pertinent zijn in het licht van het met de sociale last 

nagestreefde doel, namelijk het voorzien in een behoorlijke huisvesting.  

 

 De evenredigheidstoets zou in casu streng dienen te zijn, aangezien een grondrecht, te weten het 

eigendomsrecht, in het geding is. In dat kader wijzen de verzoekende partijen in het bodemgeschil erop dat het 

gedeelte van de verkaveling of het bouwproject waarop de sociale last rust, niet kan worden aangeboden aan de 

vrije markt, zodat de winst in elk geval lager zal liggen dan wanneer de vrije markt kan spelen. Aldus zouden 

aan de private actoren lasten worden opgelegd die zwaarder zijn dan hetgeen een particulier in het algemeen 

belang kan worden geacht te dragen. 

 

 A.5.2.  Volgens de verzoekende partijen in het bodemgeschil moet de sociale last worden gekwalificeerd 

als een maatregel ter controle van het gebruik van eigendom, zoals het Hof zou hebben geoordeeld in zijn arrest 

nr. 50/2011 van 6 april 2011. Het gegeven dat er in het Grond- en pandendecreet werd voorzien in alternatieve 

uitvoeringswijzen en in compensatiemechanismen voor de realisatie van het sociale woonaanbod, zou geen 

afbreuk doen aan het dwingende karakter van de sociale last. 
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 A.6.  De Vlaamse Regering wijst op de ruime discretionaire bevoegdheid die te dezen aan de decreetgever 

zou toekomen. Die beleidsvrijheid zou des te groter zijn gelet op artikel 23, derde lid, 3°, van de Grondwet, dat 

het recht op betaalbaar wonen zou waarborgen. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering is de in het geding zijnde verplichting evenredig met de nagestreefde 

doelstelling, aangezien de private actoren een beroep zouden kunnen doen op tal van fiscale stimuli en 

compensatiemechanismen die tegen het nadeel van de sociale last zouden opwegen. Bovendien zou de private 

actor ervoor kunnen kiezen de sociale last op een andere manier ten uitvoer te leggen, namelijk door de voor het 

vooropgestelde sociale woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie te verkopen, door 

voldoende verwezenlijkte woningen te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, door de last te verleggen naar 

andere terreinen of door middel van de storting van een sociale bijdrage aan de gemeente. 

 

 Tot slot zouden sociale huisvestingsmaatschappijen in een verschillende verhouding staan tot hun 

woningen dan een particuliere eigenaar. Dat verschil zou verantwoorden dat beide categorieën van personen aan 

onderscheiden verplichtingen zijn onderworpen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van 

hoofdstuk 3 « Sociale lasten » van titel 1 « Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod » 

van boek 4 « Maatregelen betreffende betaalbaar wonen » van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Hof het voormelde 

hoofdstuk 3 vernietigd. 

 

 Bijgevolg is de onderhavige prejudiciële vraag zonder voorwerp geworden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag is zonder voorwerp. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5604 

 

 

Arrest nr. 32/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vóór de vervanging ervan bij artikel 5 van het decreet 

van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012, gesteld door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 5 februari 2013 in zake het college van burgemeester en schepenen van de 

stad Brugge tegen de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het « Departement 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed », afdeling West-Vlaanderen, met 

als tussenkomende partijen de nv « Electrabel », de nv « Aspiravi », de nv « Electrawinds 

Plus », de nv « Pathoeke Plus » en de nv « Ardesa », waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 4 maart 2013, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6° VCRO in de versie vóór de wijziging ervan bij 

het decreet van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, voor zover het toelaat dat de adviserende instanties behorende tot een 

Vlaams departement of Vlaams agentschap via de betrokken leidend ambtenaar of bij diens 

afwezigheid diens gemachtigde, een vordering tot schorsing en/of vernietiging kunnen 

indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, terwijl die bepaling niet in een 

vorderingsrecht voorziet voor het College van burgemeester en schepenen dat overeenkomstig 

artikel 4.7.26, § 4, 2° VCRO wordt aangeduid als adviserend orgaan binnen de bijzondere 

procedure en in die hoedanigheid ook advies heeft verleend ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge; 

 

 -  de nv « Electrabel », met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, de 

nv « Aspiravi », met zetel te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 17, de nv « Electrawinds 

Plus », met zetel te 8210 Zedelgem, Notenbosdreef 2, en de nv « Pathoeke Plus », met zetel te 

8800 Roeselare, Ter Reigerie 5; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Delmoitie loco Mr. S. Boullart, advocaten bij de balie te Gent, voor het college 

van burgemeester en schepenen van de stad Brugge; 

 

 .  Mr. S. Aerts loco Mr. P. Flamey en Mr. P.J. Vervoort, advocaten bij de balie 

Antwerpen, voor de nv « Electrabel », de nv « Aspiravi », de nv « Electrawinds Plus » en de 

nv « Pathoeke Plus »; 

 

 .  Mr. M. Storme, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de procedure in het bodemgeschil 

 

 Op 27 juli 2011 dienen de nv « Electrabel », de nv « Aspiravi », de nv « Electrawinds Plus » en de 

nv « Pathoeke Plus » een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor het afbreken van 

14 windturbines en het bouwen van 11 windturbines en vijf middenspanningskabels.  

 

 De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 

en Onroerend Erfgoed » (RWO), afdeling West-Vlaanderen, verleent op 24 februari 2012 de gevraagde 

vergunning, mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.  

 

 Op 12 april 2012 vordert het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge de vernietiging 

van die beslissing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In het kader van die procedure stelt het 

verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.1.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge zet uiteen dat artikel 4.8.16, § 1, 

eerste lid, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO), vóór het werd vervangen bij 

artikel 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 november 2011 « tot wijziging van het decreet van 

28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de 

beroepsmogelijkheden », in de mogelijkheid voorzag dat het college van burgemeester en schepenen, als 

adviserende instantie in de bijzondere vergunningsprocedure, een beroep aanhangig maakte bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. Artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de VCRO, zoals vervangen bij het voormelde 

artikel 4 van het decreet van 18 november 2011, beperkt die beroepsmogelijkheid tot de leidend ambtenaar of, 

bij afwezigheid, diens gemachtigde van het departement of het agentschap waartoe de adviserende instantie 

behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, § 1, eerste lid, respectievelijk artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de 

VCRO. Volgens die partij blijkt uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 18 november 2011 dat de 

decreetgever beoogde de beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de door de 

Vlaamse Regering aangewezen instanties toe te kennen aan de leidinggevende ambtenaar, in plaats van aan een 

toegewezen ambtenaar, om zo de verantwoordelijkheid voor het indienen van het beroep op een voldoende hoog 

niveau te leggen. Nergens in de parlementaire voorbereiding wordt voorgesteld dat een college van burgemeester 

en schepenen de mogelijkheid zou verliezen om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge stelt, in navolging van de Vlaamse Regering, 

voor om de in het geding zijnde bepaling zo uit te leggen dat het college van burgemeester en schepenen in de 

bijzondere vergunningsprocedure blijft beschikken over een vorderingsrecht bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen.  

 

 A.1.1.2.  De Vlaamse Regering erkent dat uit de parlementaire voorbereiding niet kan worden afgeleid dat 

het de bedoeling van de decreetgever zou zijn geweest om het college van burgemeester en schepenen zijn 

vorderingsrecht te ontnemen.  
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 A.1.1.3.  De nv « Electrabel », de nv « Aspiravi », de nv « Electrawinds Plus » en de nv « Pathoeke Plus », 

tussenkomende partijen voor het verwijzende rechtscollege, antwoorden dat de tekst van artikel 4.8.16, § 1, 

eerste lid, 6°, van de VCRO duidelijk is en geen interpretatie behoeft. Uit het feit dat in de parlementaire 

voorbereiding in eerste instantie wordt verwezen naar de beperking van de beroepsmogelijkheid van de door de 

Vlaamse Regering aangewezen adviesinstanties, blijkt niet dat de decreetgever niet de bedoeling zou hebben 

gehad om ook de beroepsmogelijkheid van het college van burgemeester en schepenen te beperken. De zin van 

de in het geding zijnde bepaling kan niet worden omgebogen door de verklaringen van de parlementaire 

voorbereiding te laten voorgaan op de duidelijke tekst.  

 

 A.1.1.4.  Volgens het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge mag het gewijzigde 

artikel, wat de tekst betreft, dan wel duidelijk zijn, wat de inhoud betreft is dat niet het geval. Door de 

decreetswijziging zwijgt de VCRO over het zelfstandig vorderingsrecht van het college van burgemeester en 

schepenen in de bijzondere procedure, zodat het allerminst duidelijk is of het college van burgemeester en 

schepenen nog een vorderingsrecht heeft.  

 

 A.1.2.1.  Indien het Hof de interpretatie niet zou volgen dat het vorderingsrecht van het college van 

burgemeester en schepenen niet wordt beperkt, dan is, volgens de verzoekende partij voor het verwijzende 

rechtscollege, de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Uit 

artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO vloeit voort dat de door de Vlaamse Regering aangewezen instanties en het 

college van burgemeester en schepenen over een adviesbevoegdheid beschikken. Beide adviezen zijn 

gelijkwaardig. Het zou dan ook niet redelijk zijn verantwoord dat enkel de door de Vlaamse Regering 

aangewezen instanties op basis van die adviesmogelijkheid over een autonoom vorderingsrecht beschikken. Het 

feit dat de gemeente over een vorderingsrecht zou beschikken op grond van artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van 

de VCRO doet daaraan geen afbreuk, vermits die beroepsmogelijkheid een andere finaliteit heeft en de gemeente 

moet aantonen dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of nadeel kan ondervinden van de 

vergunningsbeslissing. Bovendien heeft de VCRO niet de gemeente, maar het college van burgemeester en 

schepenen, de opdracht gegeven om binnen de bijzondere procedure advies te verlenen.  

 

 A.1.2.2.  De tussenkomende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat het college van 

burgemeester en schepenen als adviserend orgaan niet kan worden gelijkgesteld met de overige door de Vlaamse 

Regering aangewezen, adviesinstanties die behoren tot een Vlaams agentschap of departement. Het college van 

burgemeester en schepenen kan immers eveneens beslissen om een beroep in te stellen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen op grond van artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de VCRO zodra blijkt dat de 

gemeente rechtstreeks of onrechtstreeks een nadeel kan ondervinden. Dat is, volgens die partijen, in de regel het 

geval wanneer het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in de bijzondere procedure een 

negatief advies heeft verstrekt. Zij besluiten dat er eigenlijk geen verschil in behandeling voorligt tussen het 

college van burgemeester en schepenen en de overige door de Vlaamse Regering aangewezen adviserende 

instanties. Minstens is het zo dat het gemaakte onderscheid redelijk is verantwoord.  

 

 A.1.2.3.  Ook de Vlaamse Regering wijst erop dat het college van burgemeester en schepenen nog steeds 

een beroep kan instellen op grond van artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de VCRO. 

 

 A.2.1.1.  De nv « Electrabel », de nv « Aspiravi », de nv « Electrawinds Plus » en de nv « Pathoeke Plus », 

tussenkomende partijen voor het verwijzende rechtscollege, merken allereerst op dat de prejudiciële vraag 

misleidend is geformuleerd vermits geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid waarover het college van 

burgemeester en schepenen beschikt om namens de stad Brugge als benadeelde publiekrechtelijke rechtspersoon 

de nietigverklaring van de bestreden vergunning te vorderen, en dit op grond van artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 

3°, van de VCRO.  

 

 A.2.1.2.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge antwoordt dat de prejudiciële 

vraag is gesteld vanuit een andere optiek : het in het geding zijnde verschil in behandeling betreft het feit dat het 

college van burgemeester en schepenen niet langer is opgenomen in artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de 

VCRO en aldus wordt beknot in zijn zelfstandig vorderingsrecht. De tussenkomende partijen voor het 

verwijzende rechtscollege gaan bovendien voorbij aan het feit dat de adviesbevoegdheid waarin artikel 4.7.26, 

§ 4, 2°, van de VCRO voorziet, is voorbehouden aan het college van burgemeester en schepenen, die over een 

zelfstandige adviesbevoegdheid beschikt.  
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 A.2.2.1.  De tussenkomende partijen voor het verwijzende rechtscollege voeren vervolgens aan dat de 

verschillende categorieën van adviesverlenende instanties, namelijk de door de Vlaamse Regering aangewezen 

adviesinstanties en het college van burgemeester en schepenen, niet vergelijkbaar zijn. Dit blijkt uit de 

onderscheiden regeling van de adviesbevoegdheid in de bijzondere procedure en uit het feit dat de gemeente, 

wanneer het college van burgemeester en schepenen een negatief advies heeft uitgebracht over een 

bouwaanvraag in de bijzondere procedure, als belanghebbende publieke rechtspersoon een beroep kan instellen. 

 

 A.2.2.2.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge antwoordt dat de onderscheiden 

regeling van de adviesbevoegdheid enkel beoogt de bijzondere procedure procedureel en inzake de termijnen in 

goede banen te leiden. Zelfs al zou worden geoordeeld dat het om een volstrekt onderscheiden 

adviesbevoegdheid gaat, dan moet het advies van het college van burgemeester en schepenen zwaarder 

doorwegen, vermits het dit als laatste dient over te zenden.  

 

 A.2.3.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is, volgens de tussenkomende partijen voor het 

verwijzende rechtscollege, in ieder geval redelijk verantwoord. Het berust op een objectief criterium en streeft 

een legitiem doel na, namelijk een verschuiving van de bevoegdheden om beroep in te stellen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen en het bewerkstelligen van een meer integrale afweging alvorens een beroep wordt 

ingesteld. De maatregel is ten slotte evenredig met het nagestreefde doel, rekening houdend met het feit dat de 

gemeente zelf een beroep kan instellen. Er kan niet worden beweerd dat de rechtsbescherming op 

onaanvaardbare wijze zou worden beperkt. De tussenkomende partijen wijzen erop dat voor de Raad van State 

inzake milieuvergunningen enkel de gemeente een beroepsmogelijkheid heeft.  

 

 A.2.3.2.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge antwoordt dat het feit dat de 

gemeente beroep kan instellen op grond van artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de VCRO, geen afbreuk doet 

aan het onverantwoorde verschil in behandeling. Artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de VCRO laat immers een 

rechtstreekse vordering toe op basis van de adviesbevoegdheid waarin artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO 

voorziet. Wanneer het college van burgemeester en schepenen zich op artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de 

VCRO dient te beroepen, is zijn vorderingsrecht moeilijker in te vullen, vermits het dan niet over een zelfstandig 

vorderingsrecht beschikt als adviesverlener. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever 

beoogde de beroepen door ambtenaren kwalitatiever te maken en een integrale afweging op het niveau van de 

leidende ambtenaren op te leggen. Er valt dan ook niet in te zien waarom de beroepsmogelijkheid van 

burgemeester en schepenen dient te worden beperkt.  

 

 A.3.1.1.  De Vlaamse Regering voert in hoofdorde aan dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet zijn 

geschonden. Zij wijst erop dat, in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege, het college van 

burgemeester en schepenen weliswaar niet kan worden beschouwd als belanghebbende partij, maar de gemeente 

normalerwijs wel als belanghebbende partij een beroep kan instellen tegen de vergunning, en dit op grond van 

artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de VCRO. Het enige verschil tussen de gemeente en de adviserende 

instanties die tot een Vlaams departement of agentschap behoren, is dat de laatste van rechtswege worden 

vermoed belang te hebben, terwijl de gemeente in de bijzondere procedure een belang zal moeten aantonen. De 

gemeente moet evenwel niet aantonen dat ze nadeel ondervindt, enkel dat ze nadeel kan ondervinden. Bovendien 

is een onrechtstreeks nadeel voldoende.  

 

 A.3.1.2.  Het gewraakte verschil in behandeling bestaat, volgens de Vlaamse Regering, slechts in het geval 

waarin de gemeente noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks hinder of nadeel kan ondervinden als gevolg van de 

vergunning, aangezien er in dat geval sprake zou zijn van rechtsmisbruik wanneer de gemeente de vergunning 

zou aanvechten. Maar in dat geval zouden de adviserende instanties die tot een Vlaams departement of 

agentschap behoren, evenmin een beroep kunnen instellen, aangezien het verbod op rechtsmisbruik een 

algemeen rechtsbeginsel is. In ieder geval zou het verschil in behandeling niet onredelijk zijn, gelet op het 

gebrek aan belang van de gemeente. 

 

 A.3.2.1.  In ondergeschikte orde voert de Vlaamse Regering aan dat het mogelijk is in artikel 4.8.16, § 1, 

eerste lid, 2°, van de VCRO de woorden « vergunningverlenend bestuursorgaan » zo te interpreteren dat het 

college van burgemeester en schepenen een vergunningverlenend bestuursorgaan is, en in de in het geding zijnde 

bepaling de woorden « de leidend ambtenaar […] van het departement of agentschap, waartoe de adviserende 

instantie behoort » zo te interpreteren dat het college van burgemeester en schepenen wordt beschouwd als een 

leidend ambtenaar. In elk van die interpretaties bestaat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet. 
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 A.3.2.2.  Volgens het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge houdt de interpretatie van 

artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 2°, van de VCRO geen steek, vermits het college van burgemeester en schepenen in 

de bijzondere procedure geenszins te beschouwen is als een bij het dossier betrokken vergunningverlenend 

bestuursorgaan. Binnen die procedure heeft het college immers geen enkele bevoegdheid om vergunningen toe te 

kennen. De in het geding zijnde bepaling kan echter wel zo worden geïnterpreteerd dat het college van 

burgemeester en schepenen kan worden beschouwd als een leidend ambtenaar in de zin van die bepaling.  

 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  Artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(hierna : VCRO) bepaalde, vóór het werd vervangen bij artikel 4 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 

betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de 

beroepsmogelijkheden :  

 

 « § 1.  De beroepen bij de Raad kunnen door volgende belanghebbenden worden 

ingesteld : 

 

 […] 

 

 6°  de bij het dossier betrokken adviserende instanties aangewezen krachtens 

artikel 4.7.16, § 1, eerste lid, respectievelijk artikel 4.7.26, § 4, 2°, op voorwaarde dat zij tijdig 

advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht ». 

 

 B.1.2.  Het voormelde artikel 4 van het decreet van 18 november 2011 bepaalt :  

 

 « In artikel 4.8.16, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

  

 punt 5° en 6° worden vervangen door wat volgt : 

  

 […] 

 

 ‘ 6° de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of 

agentschap, waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, 

§ 1, eerste lid, respectievelijk artikel 4.7.26, § 4, 2°, op voorwaarde dat die instantie tijdig 

advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht. ’ ». 

 

 B.1.3.  Vanaf de inwerkingtreding van die bepaling op 29 december 2011 en tot de 

vervanging ervan bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 
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« houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft », bepaalde artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 

6°, van de VCRO derhalve :  

 

 « § 1.  De beroepen bij de Raad kunnen door volgende belanghebbenden worden 

ingesteld : 

 

 […] 

 

 6°  de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of 

agentschap, waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, 

§ 1, eerste lid, respectievelijk artikel 4.7.26, § 4, 2°, op voorwaarde dat die instantie tijdig 

advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht ». 

 

 De inhoud van die bepaling werd overgenomen in artikel 4.8.11, eerste lid, 6°, van de 

VCRO, zoals vervangen bij het voormelde artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012. 

 

 B.1.4.  De artikelen 4.7.16, § 1, eerste lid, en 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO, waarnaar 

artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de VCRO verwees, bepalen :  

 

 « Art. 4.7.16. § 1.  De Vlaamse Regering wijst de instanties aan die over een 

vergunningsaanvraag advies verlenen ». 

 

 « Art. 4.7.26.  

 

 […] 

 

 § 4.  Ten aanzien van ontvankelijke vergunningsaanvragen wordt verder gehandeld 

overeenkomstig de hiernavolgende regelen : 

 

 […] 

 

 2°  het vergunningverlenende bestuursorgaan of zijn gemachtigde wint het voorafgaand 

advies in van de door de Vlaamse Regering aangewezen instanties en van het college van 

burgemeester en schepenen, rekening houdend met volgende regelingen : 

 

 a)  indien de vergunningsaanvraag niet onderworpen is aan een openbaar onderzoek, 

worden alle adviezen uitgebracht binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze 

van de ontvangst van de adviesvraag, met dien verstande dat aan de adviesvereiste voorbij 

kan worden gegaan indien de adviezen niet tijdig worden uitgebracht, 
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 b)  indien de vergunningsaanvraag onderworpen is aan een openbaar onderzoek : 

 

 1)  valt de adviseringstermijn in hoofde van de door de Vlaamse Regering aangewezen 

instanties samen met de duur van het openbaar onderzoek, met dien verstande dat aan de 

adviesvereiste voorbij kan worden gegaan indien de adviezen niet tijdig worden uitgebracht; 

 

 2)  bezorgt het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van het 

openbaar onderzoek, de gebundelde bezwaren en opmerkingen en zijn eigen advies aan het 

vergunningverlenende bestuursorgaan binnen een ordetermijn van dertig dagen, die ingaat de 

dag na deze waarop het openbaar onderzoek werd afgesloten; 

 

 c)  zo de vergunningsaanvraag van het college van burgemeester en schepenen uitgaat, 

brengt het college geen advies uit; ». 

 

 B.2.  Luidens artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de VCRO, vóór het werd vervangen 

bij artikel 4 van het decreet van 18 november 2011, kon het college van burgemeester en 

schepenen als een bij het dossier betrokken adviserende instantie aangewezen krachtens 

artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO, een beroep instellen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. Sinds de inwerkingtreding van het voormelde artikel 4 van het 

decreet van 18 november 2011, dat artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de VCRO verving, 

kan het college van burgemeester en schepenen, in de interpretatie van het verwijzende 

rechtscollege, dat niet langer.  

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof wordt ondervraagd over het 

verschil in behandeling dat zou bestaan tussen twee categorieën van in artikel 4.7.26, § 4, 2°, 

van de VCRO aangewezen adviserende instanties : enerzijds, de door de Vlaamse Regering 

aangewezen instanties die tot een Vlaams departement of Vlaams agentschap behoren, die op 

grond van de in het geding zijnde bepaling een beroep kunnen instellen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen en, anderzijds, het college van burgemeester en schepenen, die dat 

niet kan.  

 

 B.4.1.  Volgens de tussenkomende partijen voor het verwijzende rechtscollege zijn de 

twee voormelde categorieën niet vergelijkbaar, gelet op de onderscheiden regeling van de 

adviesbevoegdheid in de bijzondere procedure bepaald in artikel 4.7.26 van de VCRO en de 
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mogelijkheid voor de gemeente om, wanneer het college van burgemeester en schepenen een 

negatief advies heeft uitgebracht over een bouwaanvraag in de bijzondere procedure, als 

belanghebbende publieke rechtspersoon een beroep in te stellen. 

 

 B.4.2.  Uit artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO vloeit voort dat in de bijzondere 

procedure zowel de door de Vlaamse Regering aangewezen instanties als het college van 

burgemeester en schepenen advies dienen te verlenen over ontvankelijke 

vergunningsaanvragen. Vermits beide categorieën in artikel 4.7.26, § 4, 2°, aangewezen 

adviserende instanties zijn, gaat het ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling om 

vergelijkbare categorieën. Het feit dat de wijze waarop ze dat advies dienen te verlenen, 

verschillend is, doet daaraan geen afbreuk.  

 

 B.5.1.  In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet dat tot het decreet van 

18 november 2011 heeft geleid, werd de bevoegdheid van een leidend ambtenaar om beroep 

in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, als volgt verantwoord :  

 

 « De bevoegdheid in hoofde van overheidsinstanties om beroep in te stellen tegen 

beslissingen van een politieke overheid, wordt toegewezen aan de leidend ambtenaar van dat 

orgaan (veelal een agentschap) in plaats van aan een toegewezen (‘ gedelegeerde ’) 

ambtenaar. 

 

 Bedoeling is dat een verantwoordelijke op een voldoende hoog niveau, vooraleer beroep 

in te stellen, steeds een integrale afweging maakt zoals ook de politieke overheid die de 

beslissing heeft genomen, dat heeft gedaan. Bij de afweging worden niet enkel de eigen 

sectorale belangen nagekeken, maar wordt ook het belang van het beroep geëvalueerd 

tegenover het, door het beroep, voor geruime tijd blokkeren, minstens bezwaren van de 

voorgenomen handelingen of werken. 

 

 Uiteraard behoudt de leidend ambtenaar wel de mogelijkheid om zijn bevoegdheid, in 

geval van afwezigheid of verhindering, te delegeren.  

 

 Wijzigingen inzake de bevoegdheid om hoger beroep aan te tekenen worden beperkt tot 

beroepen ingesteld tegen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, 

afgegeven door het college van burgemeester en schepenen of de deputatie » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 1250/1, p. 3). 
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 B.5.2.  In verband met wat artikel 4 van dat decreet is geworden, werd daaraan het 

volgende toegevoegd :  

 

 « Dit artikel behandelt de beroepen inzake stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen beslissingen 

getroffen door de deputatie (reguliere procedure) of de Vlaamse Regering, de gedelegeerd of 

gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (bijzondere procedure). 

 

 In plaats van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt de bevoegdheid om 

beroep aan te tekenen toegewezen aan de leidend ambtenaar van het departement. Ook voor 

wat betreft de adviserende instanties wordt verduidelijkt dat de beslissingsbevoegdheid 

toekomt aan de leidend ambtenaar.  

 

 De tabel die geldt voor de ‘ verschuiving ’ van de bevoegdheid om beroep in te stellen 

tegen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen 

genomen door het college van burgemeester en schepenen (artikel 3) geldt eveneens voor 

beroepen inzake stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen bij de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen. 

 

 Het is ongewenst dat de leidend ambtenaar deze beroepsmogelijkheid verder zou 

delegeren. Bij afwezigheid (vakantie of ziekte bijvoorbeeld) is de ambtenaar die belast is met 

de vervanging van de leidend ambtenaar uiteraard wel bevoegd om beroep in te stellen. 

 

 Bij de beslissing tot het al dan niet instellen van het beroep, bedoeld in het eerste lid, 5° 

en 6°, kan de leidend ambtenaar een afweging maken van de belangen van de eigen entiteit 

tegenover die van andere entiteiten en het maatschappelijk belang van het aangevraagde » 

(ibid., p. 7). 

 

 B.5.3.  Tijdens de bespreking in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, 

verwees de minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport naar 

« het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van 

het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad 

Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed, wat betreft de adviesorganen (Parl. St. Vl. Parl., 

2010-11, nr. 1186/1), dat gelijktijdig door de commissie wordt behandeld » en verklaarde hij 

dat « beide wijzigingen kaderen in het versnellen van investeringsprojecten en […] uitvoering 

[geven] aan de aanbevelingen die in dat verband werden gedaan » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2010-2011, nr. 1250/4, p. 4). Hij voegde hieraan toe :  

 

 « Dit ontwerp van decreet heeft betrekking op de bevoegdheid in hoofde van 

overheidsinstanties om beroep in te stellen tegen beslissingen van een politieke overheid, met 

name beslissingen van een schepencollege of van de deputatie. 
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 Deze bevoegdheid wordt in het ontwerp van decreet toegewezen aan de leidend 

ambtenaar in plaats van aan een toegewezen (gedelegeerde) ambtenaar. Deze wijziging werd 

voorgesteld in het kader van de vereenvoudiging van procedures en versnelling van 

investeringsprojecten. De maatregel kan op korte termijn worden gerealiseerd en snel effect 

hebben. Zonder een ingrijpende administratieve reorganisatie wordt de beroepsmogelijkheid 

op een hoger niveau getild. 

 

 De bedoeling hiervan is dat - vooraleer een beroep wordt ingesteld - een 

verantwoordelijke op een voldoende hoog niveau steeds een integrale afweging maakt, zoals 

ook de politieke overheid die de beslissing heeft genomen dat heeft gedaan » (ibid.). 

 

 B.5.4.  De leden van de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement beklemtoonden, 

enerzijds, dat de leidend ambtenaar een integrale afweging dient te maken van het belang bij 

het beroep en, anderzijds, dat er nood was aan eenvormigheid. Zo verklaarde een lid  

 

 « in het verleden herhaaldelijk [te hebben] gewezen op het probleem van de beroepen en 

de verschillen tussen de provincies. De minister gaat nu nog een stap verder door te stellen dat 

er een integrale afweging moet gebeuren door de leidend ambtenaar. Dit laatste is nog niet 

echt afdwingbaar, maar het is positief dat de leidend ambtenaar wordt gevraagd het belang 

van het beroep af te wegen tegenover de totaliteit van het dossier » (ibid.). 

 

 Dat lid pleitte ervoor dat « de integrale afweging ook wordt opgenomen in de 

functieprofielen en de evaluatie van de leidend ambtenaren » vermits volgens hem « de 

integrale afweging […] geen dode letter [mag] blijven (ibid., p. 5).  

 

 Een ander lid voegde daaraan toe dat  

 

 « het feit dat enkel de leidend ambtenaar een beroep kan indienen niet alleen een rem kan 

zijn tegen onbezonnen beroepen, maar ook voor meer eenvormigheid kan zorgen. Nu blijken 

er verschillen tussen de benadering van de provinciale buitendiensten, bijvoorbeeld inzake de 

vergunning van windturbines. Er is nood aan meer uniformiteit en dat kan door de 

voorgestelde wijziging worden bereikt » (ibid.). 

 

 B.5.5.  Tijdens de bespreking in de plenaire vergadering, verklaarde een lid :  

 

 « Voorzitter, het komt erop neer dat enkel nog de leidende ambtenaar of zijn 

vervanger - deze mogelijkheid werd bij amendement toegevoegd - beroep kan aantekenen. 

Een van de bedoelingen is dat dit in de toekomst meer geüniformiseerd gebeurt dan in het 

verleden en dat als de administratie in beroep gaat, er geen verschil is in aanpak tussen 

bijvoorbeeld de provincies of tussen de verschillende diensten onderling. Als men in beroep 

gaat, moet men dat weloverwogen doen en op een heel uniforme manier » (Hand., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 8, 9 november 2011, p. 63). 
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 Een ander lid was de volgende mening toegedaan :  

 

 « Het betreft een soort willekeur over de provinciegrenzen heen inzake het aangaan van 

een beroep. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat dit ontwerp van decreet hieraan 

remedieert. Meer nog, we gaan zelfs een stap verder, want de betrokken ambtenaar die alsnog 

beroep indient, zal een integrale afweging moeten maken en zal over de beleidsdomeinen 

heen moeten kijken of zijn beroep wel opweegt tegen de totaliteit van de inhoud van het 

dossier. Dat is al een eerste stap in de richting van een geïntegreerd Vlaams advies. Dit is dus 

een hele stap vooruit » (ibid.). 

 

 B.6.  Het verschil in behandeling tussen de in B.3 vermelde categorieën berust op een 

objectief criterium, namelijk de aard van de in artikel 4.7.26, § 4, 2°, van de VCRO 

aangewezen adviserende instanties. 

 

 B.7.  In zoverre de decreetgever beoogt de beslissingen om beroep in te stellen toe te 

vertrouwen aan een verantwoordelijke op een voldoende hoog niveau, teneinde een integrale 

afweging van het belang van het beroep te bewerkstelligen en de uniformiteit te verzekeren 

van de beslissingen om al dan niet beroep in te stellen, streeft hij een wettig doel na.  

 

 B.8.  Het feit dat, in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege, het college van 

burgemeester en schepenen niet langer op grond van de in het geding zijnde bepaling beroep 

kan instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, is pertinent ten aanzien van dat doel. 

In de parlementaire voorbereiding verklaarde een lid :  

 

 « We hebben ervoor gekozen om het in de toekomst mogelijk te maken dat het Vlaamse 

niveau in beroep gaat tegen een beslissing van een ander niveau » (Hand., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 8, 9 november 2011, p. 64). 

 

 Die doelstelling kan enkel worden bewerkstelligd wanneer het beroepsrecht van het 

college van burgemeester en schepenen als adviserende instantie wordt uitgesloten. Aldus 

wordt immers de uniformiteit verzekerd van de beslissingen om al dan niet beroep in te 

stellen op het niveau van het Vlaamse Gewest. 

 

 B.9.  Het Hof dient nog na te gaan of het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, 

geen gevolgen heeft die onevenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde doel.  
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 B.10.1.  Vóór het werd vervangen bij artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012, bepaalde 

artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 3°, van de VCRO :  

 

 « § 1.  De beroepen bij de Raad kunnen door volgende belanghebbenden worden 

ingesteld : 

 

 […] 

 

 3°  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder 

of nadelen kan ondervinden ingevolge de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing; » 

 

 De inhoud van die bepaling wordt overgenomen in artikel 4.8.11, eerste lid, 3°, van de 

VCRO, zoals vervangen bij het voormelde artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012. 

 

 B.10.2.  Op grond van de voormelde bepaling kan de gemeente beroep instellen bij de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen wanneer ze rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of 

nadelen kan ondervinden ingevolge een volgens de bijzondere procedure genomen 

vergunningsbeslissing. Dat is met name het geval wanneer de bestreden 

vergunningsbeslissing het beleid van de gemeente doorkruist, wat kan blijken uit het feit dat 

het college van burgemeester en schepenen, als adviserende instantie in de bijzondere 

procedure, een ongunstig advies heeft verleend of voorwaarden heeft geformuleerd die niet in 

de vergunning werden opgenomen. 

 

 B.10.3.  Artikel 57, § 3, 9°, van het Vlaamse Gemeentedecreet bepaalt :  

 

 « Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : 

 

 […] 

 

 9°  het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke 

gevallen en beslissingen over het in rechte optreden namens de gemeente, met behoud van 

artikel 193 ». 

 

 Artikel 193 van het Vlaamse Gemeentedecreet, waarnaar die bepaling verwijst, bepaalt :  

 

 « § 1.  Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in 

gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de 

gemeente. 
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 De gemeenteraad kan beslissen om deze bevoegdheden in de plaats van het college uit te 

oefenen. Wanneer een lid van het college zich bevindt in een situatie als beschreven in 

artikel 27, § 1, 1°, oefent de gemeenteraad deze bevoegdheden uit. 

 

 § 2.  Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het 

college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te 

verschijnen in rechte ». 

 

 Uit de combinatie van de voormelde bepalingen vloeit voort dat, wanneer een gemeente 

een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wenst in te stellen, het college van 

burgemeester en schepenen optreedt als vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

 B.10.4.  Aangezien het college van burgemeester en schepenen, als vertegenwoordiger 

van de gemeente, een beroep kan instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, heeft 

het in B.3 vermelde verschil in behandeling geen onevenredige gevolgen ten opzichte van het 

nagestreefde doel.  

 

 Het feit dat de gemeente dient aan te tonen dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of 

nadelen kan ondervinden ingevolge de beslissing met betrekking tot de bestreden vergunning, 

doet hieraan geen afbreuk, vermits die hinder of die nadelen onder meer kunnen voortvloeien 

uit het feit dat het college van burgemeester en schepenen, als adviserende instantie in de 

bijzondere procedure, een ongunstig advies heeft verleend of voorwaarden heeft geformuleerd 

die niet in de vergunning werden opgenomen.  

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vóór de 

vervanging ervan bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 

« houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft », schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5612 

 
 

Arrest nr. 33/2014 
van 27 februari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 

vóór de vervanging ervan bij artikel 50 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse 

bepalingen inzake gezondheidszorg, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 maart 2013 in zake de vzw « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » 
tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals ingevoegd bij 
wet van 22 augustus 2002, gewijzigd door de wetten van 24 december 2002, 27 april 2005 en 
27 december 2005, en vervangen door de wet van 19 december 2008 houdende diverse 
bepalingen inzake gezondheidszorg, de artikelen 10, 11, 12, 14, 16, 23 en 33 van de 
Grondwet, al dan niet gelezen in samenhang met artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 15 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten in de mate dat : 
 
 -  het systeem van de referentiebedragen conform vermeld artikel discriminerend werkt 
omwille van de manier waarop de werking in tijd wordt toegepast, waardoor ziekenhuizen en 
zorgverstrekkers niet op de hoogte zijn van de referentiecriteria en bedragen, die zij geacht 
worden te respecteren op het ogenblik dat de prestaties worden verricht en een onrechtmatige 
ongelijkheid wordt ingevoerd ten opzichte van het berekeningssysteem 2009; 
 
 -  het systeem van de referentiebedragen een onrechtmatige ongelijkheid invoert tussen 
ziekenhuizen met een erkend revalidatiecentrum en de andere ziekenhuizen met predominante 
kinesitherapieprestaties, door fysiotherapieverstrekkingen op te nemen in het 
berekeningssysteem 2006 en geen rekening te houden met het specifiek karakter van het 
ziekenhuis; 
 
 -  de berekeningswijze discriminerend is doordat bij het bepalen van het terug te vorderen 
bedrag geen rekening meer wordt gehouden met de gemiddelde referentie-uitgaven maar met 
de mediaanuitgaven zonder ook nog compensatie met de negatieve verschillen; 
 
 -  in de interpretatie dat vermeld artikel een strafrechtelijke bepaling inhoudt, namelijk 
dat van de geselecteerde ziekenhuizen een bedrag wordt gevorderd wegens afwijking van de 
referentiebedragen, in strijd met het legaliteitsbeginsel en in strijd met het verbod op 
terugwerkende kracht bij een straf ? ». 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth », met zetel te 9620 Zottegem, 
Godveerdegemstraat 69; 
 
 -  het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met zetel te 1150 Brussel, 
Tervurenlaan 211; 
 
 -  de Ministerraad. 
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 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  
 
 -  is verschenen : Mr. C. Lemmens loco Mr. R. Van Goethem en Mr. A. Dierickx, 
advocaten bij de balie te Leuven, voor de vzw « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth »; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de verwijzende rechter is een geschil aanhangig tussen de vzw « Algemeen Ziekenhuis 
Sint-Elisabeth », eisende partij, en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna : RIZIV), 
verwerende partij. 
 
 Bij aangetekend schrijven van 19 september 2009 vordert het RIZIV, voor het jaar 2006, van het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Elisabeth een bedrag van 115 747,14 euro terug. Bij aangetekend schrijven van 17 september 
2010 vordert het RIZIV, voor het jaar 2007, van hetzelfde ziekenhuis een bedrag van 126 265,03 euro terug. Die 
terugvorderingen passen in het kader van het systeem van de referentiebedragen waarin artikel 56ter van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna : ZIV-Wet) 
voorziet. De eisende partij vordert de vernietiging van de voormelde beslissingen van het RIZIV. 
 
 De discussie tussen de partijen betreft de toepassing van artikel 56ter van de ZIV-Wet. Dat artikel werd 
ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002 en werd gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002, 27 april 
2005 en 27 december 2005 (« methode 2006 » : voor de verblijven van 2006 tot 2008). Artikel 56ter werd 
vervangen bij de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, waarbij de 
« methode 2009 » (voor de verblijven na 31 december 2008) werd geïntroduceerd. Het systeem van de 
referentiebedragen is volgens de verwijzende rechter een besparingsmaatregel en strekt ertoe (onverantwoorde) 
verschillen tussen de ziekenhuizen, wat een aantal courante medische behandelingen en ingrepen betreft, weg te 
werken. Verstrekkingen door ziekenhuizen die, vergeleken met een standaard, abnormaal duur zijn, worden 
financieel « beboet ». Het referentiebedrag is gelijk aan het nationale gemiddelde van de jaarlijkse uitgaven per 
opname, verhoogd met 10 pct., voor de verzekeringstegemoetkoming verleend aan de rechthebbenden met 
betrekking tot drie groepen van verstrekkingen, namelijk de medische beeldvorming, de klinische biologie en de 
technische verstrekkingen. De verwijzende rechter stelt vast dat de partijen het erover eens zijn dat de bestreden 
beslissingen tot terugvordering hun oorsprong vinden in de technische verstrekkingen, inzonderheid de 
fysiotherapie. Hij stelt tevens vast dat de bestreden beslissingen uitsluitend naar de « methode 2006 » verwijzen. 
Op het bodemgeschil dat betrekking heeft op de jaren 2006 en 2007, is de regelgeving van toepassing die vóór 
de wijziging bij de voormelde wet van 19 december 2008 gold. 
 
 Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth verzoekt de verwijzende rechter het Hof prejudicieel te 
ondervragen, wat volgens het RIZIV overbodig is, vermits het Hof zich reeds, bij zijn arrest nr. 60/2010 van 
27 mei 2010, over artikel 50 (referentiebedragen) van de voormelde wet van 19 december 2008 heeft 
uitgesproken. De verwijzende rechter is van oordeel dat hij de voorgestelde prejudiciële vraag dient te stellen, 
temeer nu bij het arrest nr. 60/2010 het beroep tot vernietiging werd verworpen wegens ontstentenis van belang, 
zodat de grond van de zaak nagenoeg onbesproken werd gelaten. Bovendien was dat beroep tegen artikel 50 van 
de wet van 19 december 2008 ingesteld, terwijl thans hoofdzakelijk de vorige wetgeving (« methode 2006 ») aan 
de orde is.  
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 Wat het door de eisende partij aangevoerde « strafrechtelijke » karakter van het systeem van de 
referentiebedragen betreft - in het arrest nr. 60/2010 wordt de parlementaire voorbereiding geciteerd waarin 
sprake is van een « straf » en van « beboet » - wijst de verwijzende rechter erop dat het vierde onderdeel van de 
prejudiciële vraag « hypothetisch » wordt gesteld. 
 
 Alvorens ten gronde te oordelen, stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord. In de motieven 
van zijn verwijzingsbeslissing is de verwijzende rechter van oordeel dat de regelgeving van vóór de wijziging bij 
de wet van 19 december 2008 op het bodemgeschil van toepassing is (« methode 2006 »). In de prejudiciële 
vraag evenwel wordt het in het geding zijnde artikel 56ter van de ZIV-Wet ter toetsing voorgelegd zoals het 
werd vervangen bij de wet van 19 december 2008 (« methode 2009 »). De toetsing van de in het geding zijnde 
bepaling in een versie die volgens de verwijzende rechter niet op het bodemgeschil van toepassing is, is niet 
nuttig om dat geschil te beslechten. 
 
 A.1.2.  Volgens het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth dient de verwijzende rechter in zijn 
verwijzingsbeslissing geen uitgebreide toelichting te geven bij de prejudiciële vraag, noch bij de feiten, noch bij 
het nut van de prejudiciële vraag voor het bodemgeschil. Zo bijvoorbeeld dient de verwijzende rechter niet 
uiteen te zetten waarom hij meent dat een bepaalde norm al dan niet het gelijkheidsbeginsel schendt. In de 
verwijzingsbeslissing wordt het onderwerp van de prejudiciële vraag duidelijk vermeld, namelijk het op het 
bodemgeschil toepasselijke artikel 56ter van de ZIV-Wet. 
 
 Anders dan het RIZIV en de Ministerraad beweren, hebben het bodemgeschil en de prejudiciële vraag niet 
alleen betrekking op de « methode 2006 », maar tevens op de « methode 2009 ». Het antwoord op de 
prejudiciële vraag vergt immers een vergelijking van beide methodes om vervolgens aan de hand van die 
vergelijking de eventuele ongrondwettigheid van de « methode 2006 » te onderzoeken. Het feit dat in de 
prejudiciële vraag artikel 56ter, « vervangen door de wet van 19 december 2008 », ter toetsing wordt 
voorgelegd, leidt dan ook niet tot de onontvankelijkheid van de prejudiciële vraag. 
 
 A.1.3.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad vergissen zowel de verwijzende rechter als het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Elisabeth zich wat de juiste versie betreft van de bepalingen die op het bodemgeschil van 
toepassing zijn, zodat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is en geen antwoord behoeft. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.  De prejudiciële vraag omvat vier onderdelen, die alle betrekking hebben op de bestaanbaarheid van 
artikel 56ter met de artikelen 10, 11, 12, 14, 16, 23 en 33 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
met de artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
 A.3.1.  In een eerste onderdeel vraagt de verwijzende rechter of het systeem van de referentiebedragen 
waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, discriminerend is vanwege de werking ervan in de tijd : 
ziekenhuizen en zorgverstrekkers zijn niet op de hoogte van de referentiecriteria en referentiebedragen die zij 
geacht worden te eerbiedigen op het ogenblik dat de prestaties worden verricht, met een discriminerend verschil 
in behandeling ten opzichte van het « berekeningssysteem 2009 » tot gevolg. 
 
 A.3.2.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth zet de verschillen uiteen tussen de « methode 2006 » en de 
« methode 2009 », wat de kennisgeving van de referentiebedragen betreft. Bij de « methode 2006 » zijn de 
referentiebedragen pas bekend drie jaar na het jaar waarin ze als referentie worden gebruikt, zodat een 
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ziekenhuis of een zorgverstrekker niet tijdig over de nodige gegevens beschikt om de behandelingswijze in het 
jaar dat de prestaties plaatsvinden, aan te passen om aldus te vermijden dat nadien een gedeelte van de ontvangen 
gelden dient te worden teruggestort. Het risico bestaat dan dat het ziekenhuis of de zorgverstrekker de 
behandelingswijze onnodig aanpast en aldus de kwaliteit van de zorgverstrekking en de volksgezondheid in 
gevaar wordt gebracht.  Bij de « methode 2009 » daarentegen worden vooraf indicatieve of « voorberekende » 
referentiebedragen aan het ziekenhuis meegedeeld. Aldus kan het ziekenhuis of de zorgverstrekker zijn gedrag in 
voorkomend geval wijzigen, zodat eventuele sancties kunnen worden vermeden. De « methode 2006 » schendt 
dan ook de in de prejudiciële vraag aangehaalde toetsingsnormen. 
 
 A.3.3.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad heeft het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag enkel 
betrekking op een vermeende schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vanwege de werking in de 
tijd van de in het geding zijnde maatregel en niet, bij ontstentenis van enige uiteenzetting daaromtrent, op een 
schending van de overige in de prejudiciële vraag aangehaalde toetsingsnormen.   
 
 Wat het discriminerende verschil in behandeling voortvloeiend uit de vermeende onvoorzienbaarheid van 
het systeem betreft, betogen het RIZIV en de Ministerraad dat de verwijzende rechter in werkelijkheid een 
mogelijke schending van het rechtszekerheidsbeginsel beoogt. Dat beginsel wordt geenszins geschonden. De in 
het geding zijnde maatregel werkt niet retroactief. De adressaat ervan kan de gevolgen van een bepaalde 
handeling voorzien op het ogenblik dat die handeling wordt verricht. Het feit dat de eigenlijke berekening nadien 
gebeurt, heeft geen invloed op de algemene voorzienbaarheid van de in het geding zijnde maatregel die de 
ziekenhuizen tot een zorgvuldig gedrag aanspoort en aldus een responsabiliseringsmechanisme inhoudt. Van 
enige juridische onzekerheid is geen sprake. Overigens is ook de feitelijke voorspelbaarheid groot, gelet op een 
aantal mechanismen die in de praktijk bestaan.  
 
 Wat de vermeende discriminatie voortvloeiend uit de verschillende berekeningsmethodes in de tijd betreft, 
zijn het RIZIV en de Ministerraad van oordeel dat de wetgever vermag, zonder het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie te schenden, een soortgelijke situatie op verschillende tijdstippen anders te regelen, zo niet zou 
iedere wijziging van de wetgeving onmogelijk worden. 
 
 A.3.4.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth repliceert dat op het ogenblik dat de prestaties worden 
geleverd, geen duidelijkheid over de omvang van de eventuele sanctie bestaat, vermits de referentiebedragen en 
de mediaan-referentie-uitgaven afhangen van de in de ziekenhuizen gehanteerde praktijken. Hoewel de in het 
geding zijnde maatregel reeds op het ogenblik van het leveren van de prestaties bekend is, is niet voldaan aan het 
wettigheidsbeginsel dat vereist dat de maatregel voldoende precies en de sanctie voorzienbaar dient te zijn. 
Bijgevolg kan de zienswijze van het RIZIV en van de Ministerraad dat er geen juridische, noch een feitelijke 
onzekerheid bestaat, niet worden onderschreven. Het gegeven dat het systeem van de referentiebedragen reeds 
bestond vooraleer de « methode 2006 » werd ingevoerd, doet daaraan geen afbreuk.  
 
 De argumentatie van het RIZIV en van de Ministerraad dat het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag 
enkel betrekking zou hebben op een vermeende discriminatie vanwege de werking in de tijd, kan evenmin 
worden aangenomen. De verwijzende rechter heeft immers ook andere toetsingsnormen dan de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zijn vraag betrokken.  
 
 A.4.1.  In een tweede onderdeel vraagt de verwijzende rechter of het systeem van de referentiebedragen een 
discriminerend verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de ziekenhuizen met een erkend 
revalidatiecentrum en, anderzijds, de andere ziekenhuizen met predominante kinesitherapieprestaties, in zoverre 
fysiotherapieverstrekkingen in het berekeningssysteem 2006 worden opgenomen, zodat met het specifieke 
karakter van het ziekenhuis geen rekening wordt gehouden. 
 
 A.4.2.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth zet uiteen dat in de « methode 2006 » ten onrechte geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ziekenhuizen naargelang zij al dan niet over een erkend revalidatiecentrum 
beschikken. De gemiddelde uitgaven in ziekenhuizen zonder erkend revalidatiecentrum liggen immers 
aanzienlijk lager, vermits zij vooral kinesitherapie (met een lager vergoedingsniveau) en geen fysiotherapie (met 
een hoger vergoedingsniveau) aanbieden. Ziekenhuizen met een erkend revalidatiecentrum daarentegen zullen 
onvermijdelijk boven de referentiebedragen uitkomen : vanwege de fysiotherapie die zij verstrekken, zullen zij 
hogere uitgaven in de prestatiegroep « andere technische prestaties » hebben. Bovendien houdt de « methode 
2006 » geen rekening met ambulante behandelingen die buiten het ziekenhuis worden verstrekt. Overigens is het 
niet noodzakelijk om de fysiotherapie in de berekeningsbasis van de referentiebedragen op te nemen, zoals dat 
trouwens het geval is bij de « methode 2009 ». Het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag dient bevestigend 
te worden beantwoord. 
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 A.4.3.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad heeft het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag enkel 
betrekking op een vermeende schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en niet, bij ontstentenis van 
enige uiteenzetting daaromtrent, op een schending van de overige in de prejudiciële vraag aangehaalde 
toetsingsnormen. 
 
 Het RIZIV en de Ministerraad betogen dat het tweede onderdeel ontkennend dient te worden beantwoord, 
vermits het uitgangspunt ervan verkeerd is. De zienswijze volgens welke ziekenhuizen met een erkend 
revalidatiecentrum ten gevolge van fysiotherapieverstrekkingen noodzakelijkerwijze de voorgeschreven norm 
overschrijden, is  onjuist en wordt nergens gestaafd. Bovendien kan uit de prejudiciële vraag niet worden 
opgemaakt welk « specifiek karakter » van het ziekenhuis precies wordt bedoeld. In dat verband merken die 
partijen op dat het profiel van het ziekenhuis slechts een variabele is die geen invloed heeft op wat concreet 
wordt vergeleken, namelijk het gemiddelde bedrag dat voor een bepaalde aandoening wordt uitgegeven. Dat de 
« methode 2006 » door de « methode 2009 » gedeeltelijk werd herzien door revalidatieverstrekkingen in het 
kader van de behandeling van welbepaalde aandoeningen uit te sluiten van het mechanisme van de 
referentiebedragen, doet aan het voorgaande geen afbreuk. 
 
 A.4.4.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth antwoordt dat het voor de verwijzende rechter wel 
degelijk heeft aangetoond dat het als ziekenhuis met een erkend revalidatiecentrum  noodzakelijkerwijze boven 
de referentie-uitgaven uitkomt. Anders dan het RIZIV en de Ministerraad beweren, gaat de prejudiciële vraag 
geenszins uit van een verkeerd uitgangspunt. De « methode 2006 » is wel degelijk discriminerend ten aanzien 
van een ziekenhuis met een erkend revalidatiecentrum : voor pluridisciplinaire revalidatieverstrekkingen wordt 
het ten onrechte op dezelfde manier behandeld als een ziekenhuis zonder een erkend revalidatiecentrum. 
 
 A.5.1.  In een derde onderdeel vraagt de verwijzende rechter of de berekeningswijze discriminerend is, 
doordat bij het bepalen van het terug te vorderen bedrag geen rekening wordt gehouden met de gemiddelde 
referentie-uitgaven, maar met de mediaanuitgaven. 
 
 A.5.2.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth zet uiteen dat de berekeningswijze die in de « methode 
2006 » wordt gehanteerd, twee fasen omvat : in een eerste fase wordt bepaald of een ziekenhuis in totaal meer 
heeft uitgegeven dan de vooropgestelde referentie-uitgaven op basis van de referentiebedragen, vermeerderd met 
een marge van tien percent. In een tweede fase wordt het effectief terug te betalen bedrag bepaald, waarbij - in 
tegenstelling tot de eerste fase - geen rekening wordt gehouden met de gemiddelde referentie-uitgaven, 
vermeerderd met tien percent, maar met de mediaanuitgaven. Die berekeningswijze voert een discriminerend 
verschil in behandeling in tussen ziekenhuizen die van het gemiddelde afwijken, rekening gehouden met een 
marge van tien percent, naargelang de afwijking van de mediaanuitgaven al dan niet het gevolg van een 
stelselmatige overconsumptie is. Beide categorieën van ziekenhuizen worden bestraft, maar ten aanzien van de 
categorie van ziekenhuizen die van de mediaanuitgaven afwijkt, terwijl geen stelselmatige overconsumptie 
voorhanden is, is de sanctie onterecht, gelet op de ratio legis van artikel 56ter. Bovendien voert de 
berekeningswijze die in de « methode 2006 » wordt gehanteerd nog een ander discriminerend verschil in 
behandeling in, naargelang het betrokken ziekenhuis veel of geen posten met een onderconsumptie had. Beide 
categorieën van ziekenhuizen worden bestraft, maar ten aanzien van de categorie van ziekenhuizen die een 
aanzienlijk aantal posten met een onderconsumptie had, is de sanctie onterecht, gelet op de ratio legis van 
artikel 56ter.  
 
 A.5.3.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad wordt in de verwijzingsbeslissing niet uiteengezet hoe de 
aangehaalde toetsingsnormen zouden zijn geschonden. Er wordt hoe dan ook enkel verwezen naar een 
discriminatie bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en door de verwijzende rechter wordt niet 
toegelicht hoe de overige in de prejudiciële vraag vermelde toetsingsnormen zouden zijn geschonden. 
 
 Het RIZIV en de Ministerraad zijn van oordeel dat het derde onderdeel ontkennend dient te worden 
beantwoord. Het is niet onevenredig het bedrag boven de mediaan, en niet boven het referentiebedrag, van de 
ziekenhuizen terug te vorderen, vermits van een ziekenhuis een gedrag wordt gevraagd dat overeenkomt met het 
gemiddelde van de gedragingen van de andere ziekenhuizen. Het doel van de in het geding zijnde maatregel 
bestaat niet erin de keuzes te vergelijken van ziekenhuizen die zich in een bepaalde techniek of in een bepaalde 
aandoening specialiseren, maar beoogt de ziekenhuizen tot een verantwoordelijke en voorzichtige houding aan te 
sporen in het licht van de vereiste gemiddelde kwaliteit van de zorgverstrekking. Het referentiebedrag strekt 
ertoe de ziekenhuizen te selecteren die stelselmatig aan overconsumptie doen, terwijl de mediaan het mogelijk 
maakt het werkelijke bedrag te kennen dat gemiddeld voor een bepaalde aandoening wordt uitgegeven. 
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Bijgevolg is het geenszins onredelijk het referentiebedrag te hanteren voor de selectie van de ziekenhuizen met 
een overconsumptie en de mediaan te gebruiken voor het bepalen van het terug te storten bedrag.  
 
 A.5.4.  Die zienswijze van het RIZIV en van de Ministerraad is volgens het Algemeen Ziekenhuis Sint-
Elisabeth geenszins verdedigbaar. De mediaan is immers de middelste waarde in een reeks van waarden, 
gerangschikt in volgorde van grootte. Het gemiddelde daarentegen wordt bepaald door alle getallen op te tellen 
en die som te delen door het aantal getallen. Door het terug te storten bedrag van de mediaan te laten afhangen, 
wordt bijgevolg een arbitrair criterium gehanteerd. Overigens adviseerde de Multipartite-structuur de wetgever 
om de « methode 2006 » in die zin aan te passen dat bij de berekening van de terugvordering het gemiddelde en 
niet de mediaan als referentiecriterium wordt gebruikt. 
 
 A.6.1.  In een vierde onderdeel vraagt de verwijzende rechter of het in het geding zijnde artikel 56ter een 
schending van de aangehaalde toetsingsnormen inhoudt, in de interpretatie dat die bepaling een strafrechtelijk 
karakter heeft, in die zin dat de in het geding zijnde maatregel voorziet in een terugvordering wegens afwijking 
van de referentiebedragen, in strijd met het wettigheidsbeginsel en met het verbod op terugwerkende kracht in 
strafzaken. 
 
 A.6.2.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth is van oordeel dat artikel 56ter van de ZIV-Wet ertoe 
strekt het gedrag van de ziekenhuizen preventief en repressief te bestraffen, zodat die bepaling een strafrechtelijk 
karakter heeft. Bovendien verklaart de wet van 19 december 2008 de « methode 2006 » van toepassing op de 
jaren 2006 tot en met 2008, zodat de maatregel in de tijd terugwerkt, wat ingaat tegen het verbod op retroactieve 
toepassing van strafbepalingen. Te dezen is geen enkele doelstelling van algemeen belang voorhanden die de 
terugwerkende kracht van artikel 56ter zou kunnen verantwoorden. Dat artikel schendt tevens het verbod op 
retroactieve toepassing van de strafwet, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : 
artikel 56ter, §§ 1 tot 10, voert een niet te verantwoorden verschil in behandeling in tussen, enerzijds, 
ziekenhuizen - waaronder de eisende partij in het bodemgeschil - die onder het toepassingsgebied ervan vallen 
en die de regels waaraan zij zich dienen te houden enkel post factum kunnen kennen en, anderzijds, de personen 
die voor andere, wel duidelijk omschreven misdrijven vervolgd of bestraft worden en die de regels waaraan zij 
zich dienen te houden, wel kunnen kennen op het ogenblik van hun handelen. 
 
 A.6.3.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad wordt in de verwijzingsbeslissing niet uiteengezet hoe de 
aangehaalde toetsingsnormen zouden zijn geschonden. Wellicht beoogt het vierde onderdeel de schending van 
de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten. Overigens heeft de verwijzende rechter het vierde onderdeel slechts « hypothetisch » gesteld, namelijk 
« in de interpretatie dat [artikel 56ter] een strafrechtelijke bepaling inhoudt ». 
 
 Het RIZIV en de Ministerraad zijn van oordeel dat het systeem van referentiebedragen, waarin de in het 
geding zijnde bepaling voorziet, geen sanctie, laat staan een strafsanctie in de zin van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, uitmaakt. Het betreft een systeem van vaststelling van de tegemoetkoming van de 
sociale zekerheid in standaard medische kosten in ziekenhuizen voor standaardaandoeningen via een 
responsabiliseringsmechanisme dat ten aanzien van de ziekenhuizen is ingesteld. Vanwege de aard van de 
maatregel heeft het systeem van terug te betalen bedragen niet zozeer tot doel een gedrag te « bestraffen », maar 
wel het gedrag te oriënteren van personen die deelnemen aan een opdracht van openbare dienst. De terug te 
storten bedragen vormen als het ware een terugvordering in het kader van een verrijking zonder oorzaak. De 
maatregel kan geenszins als een straf worden aangemerkt op grond van de criteria die daartoe door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof worden gehanteerd. Vermits de in het geding 
zijnde bepaling niet van strafrechtelijke aard is, dient het vierde onderdeel van de prejudiciële vraag ontkennend 
te worden beantwoord. Bovendien kan een controle a posteriori niet als kennelijk onredelijk worden 
aangemerkt, zoals het Hof bij zijn voormeld arrest nr. 60/2010 heeft geoordeeld. Overigens is de omvang van de 
terug te storten bedragen, in verhouding tot de jaarlijkse omzet van de betrokken ziekenhuizen, bijzonder gering. 
 
 Het RIZIV en de Ministerraad merken nog op dat te dezen van enige retroactiviteit geen sprake is, vermits 
de maatregel op voorhand bekend is en logischerwijze slechts kan worden toegepast op feiten die zich vooraf 
hebben voorgedaan. In zoverre het wettigheidsbeginsel al toepasselijk zou zijn, zou van een schending ervan 
geen sprake kunnen zijn, vermits de in het geding zijnde maatregel in een wetskrachtige norm is vervat.   
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 A.6.4.  Anders dan het RIZIV en de Ministerraad beweren, is het vierde onderdeel van de prejudiciële 
vraag volgens het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth niet louter hypothetisch gesteld. Uit de formulering ervan 
blijkt dat de verwijzende rechter zelf artikel 56ter een strafrechtelijk karakter toemeet. Het Hof dient de 
prejudiciële vraag dan ook in die interpretatie te beantwoorden. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

 

 B.1.1.  Artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake 

gezondheidszorg heeft in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna : ZIV-Wet) een artikel 56ter ingevoegd, dat 

een systeem van « referentiebedragen » invoert voor bepaalde vaak voorkomende 

verstrekkingen in ziekenhuizen, teneinde « praktijkverschillen bij standaardprocedures die in 

het ziekenhuis worden uitgevoerd weg te werken » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 

DOC 50-1905/001, p. 8). 

 

 De referentiebedragen worden toegepast per opname voor de 

verzekeringstegemoetkoming verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, en 

worden vastgesteld per groep van relatief vaak voorkomende aandoeningen van geringe ernst 

(APR-DRG) (artikel 56ter, §§ 1, 2 en 9), waarbij drie soorten verstrekkingen in aanmerking 

worden genomen (artikel 56ter, § 8); die referentiebedragen, jaarlijks berekend (artikel 56ter, 

§ 4), stemmen overeen met het gemiddelde van de jaarlijkse uitgaven voor elk van die 

« standaardaandoeningen », vermeerderd met 10 pct. (artikel 56ter, § 3). 

 

 B.1.2.  In de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 22 augustus 2002 

wordt de draagwijdte uiteengezet van het systeem van de referentiebedragen, zoals het in 

2002 is ingevoerd :  

 

 « Het afwijken van het referentiebedrag met 10 % zal aanleiding geven tot recuperaties 
op de betrokken medische honoraria. Afwijkingen van de referentiebedragen in meer dan 
50 % van de in het ziekenhuis behandelde pathologiegroepen zal naast recuperatie ook 
aanleiding geven tot een publicatie op internet. Door deze transparantie wordt getracht 
significante praktijkverschillen die niet gemotiveerd zijn door de medische context terug te 
dringen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 17). 
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 In verband met die terugvordering heeft de minister gepreciseerd : 

 

 « Concreet, zal deze terugvordering gebeuren door het in mindering brengen van de 
bedragen naar aanleiding van de eerstvolgende terugbetaling door de overheid van facturen. 
De precieze modaliteiten worden vastgesteld bij koninklijk besluit » (Parl. St., Senaat, 2001-
2002, nr. 2-1245/3, p. 21). 
 

 Er werd eveneens gepreciseerd : 

 

 « De verrekening ten aanzien van de individuele ziekenhuisgeneesheren van het verschil 
tussen de werkelijke uitgaven en de referentieuitgaven dient te worden geregeld in het 
ziekenhuisreglement » (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1245/3, p. 6). 
 

 De minister had onderstreept dat « het preventieve karakter van het systeem essentieel 

is » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/004, p. 41). 

 

 Wanneer de werkelijke uitgaven minstens 10 pct. hoger liggen dan de referentiebedragen, 

kon het verschil aldus in mindering worden gebracht van de latere rekeningen, onder de 

voorwaarden bepaald door de Koning (artikel 56ter, §§ 5 en 6); wanneer die overschrijding 

voor meer dan de helft betrekking had op de APR-DRG’s in een ziekenhuis, werden die 

gegevens daarnaast openbaar gemaakt op de internetsite van het RIZIV (artikel 56ter, § 7). 

 

 B.1.3.  Op grond van artikel 60 van de voormelde wet van 22 augustus 2002 is het 

systeem van de referentiebedragen in werking getreden op 1 oktober 2002, waarbij de 

referentiebedragen voor de eerste maal moeten worden berekend voor het jaar 2003 op basis 

van de gegevens met betrekking tot de opnames die eindigen na 1 oktober 2002 en vóór 

31 december 2003 (artikel 56ter, § 4, tweede lid). 

 

 B.2.1.  Na een kleine correctie van het systeem door de programmawet van 24 december 

2002 is het systeem van de terugvordering vanaf het jaar 2005 van toepassing verklaard op 

het geval waarin de werkelijke uitgaven per opname de referentiebedragen overschrijden, 

zonder voortaan te eisen dat die overschrijding minstens 10 pct. van de referentiebedragen 

bedraagt. 
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 In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot die wijziging van artikel 56ter 

stelde de minister vast dat geen enkel ziekenhuis een straf had opgelopen wegens 

overschrijding van de in 2002 ingevoerde referentiebedragen, en dit door de « complexiteit 

van het systeem » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1627/005, p. 59) en dat de 

overwogen wijziging « tot doel [had] de tolerantiedrempel werkelijk tot 10 % te beperken » 

(ibid.). 

 

 B.2.2.  Het systeem van de referentiebedragen waarin artikel 56ter voorziet, is vervolgens 

grondig gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, die met name een berekeningswijze voor 

het terug te vorderen bedrag in twee fasen heeft vastgelegd (een selectie van de betrokken 

ziekenhuizen, en vervolgens een berekening van het bedrag dat die ziekenhuizen werkelijk 

moeten terugstorten), waarbij de Koning evenwel de termijnen en voorwaarden inzake de 

berekening van de bedragen in kwestie moest vaststellen, alsook de wijze waarop het 

ziekenhuis die terugstort aan de verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 56ter, 

§ 5, derde lid). 

 

 Op grond van artikel 106 van de voormelde wet van 27 december 2005 waren die 

verschillende wijzigingen van toepassing voor de berekeningen van de referentiebedragen 

voor het jaar 2003. 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet is aldus vastgesteld dat « de 

referentiebedragen […] nog niet [zijn] toegepast. Dat zal voor het eerst in 2006 gebeuren, op 

grond van de opnamen die vóór 1 januari 2004 eindigen » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51-2098/028, p. 17). 

 

 B.2.3.  Bij ontstentenis van toepassingsbesluiten is het in 2002 ingevoerde systeem van 

de referentiebedragen echter nooit concreet toegepast (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 

DOC 52-1491/006, p. 9) vóór de invoeging van het nieuwe artikel 56ter bij artikel 50 van de 

wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (hierna : 

wet van 19 december 2008). 

 

 B.3.  Die nieuwe bepaling strekt ertoe te beantwoorden aan de verbintenis van de 

Regering « om gelijke verstrekkingen op gelijke wijze te vergoeden en daartoe, het bestaande 

systeem van referentiebedragen te herzien » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 
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en DOC 52-1492/001, p. 34); « de oorspronkelijke doelstelling wordt herhaald en behouden, 

maar de toepassingsmechanismen moeten worden herzien met het oog op een grotere 

doeltreffendheid en het beperken of vermijden van bepaalde kunstgrepen die bij de initiële of 

gecorrigeerde methode zijn aangewend » (ibid.). 

 

 B.4.1.  Na de aanneming van het voormelde artikel 50 heeft artikel 31 van de wet van 

10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid artikel 56ter, § 5, 2°, van 

de ZIV-Wet aangevuld met de volgende zin : 

 

 « Zolang geen regeling is opgenomen in het reglement, geldt de regeling bedoeld in 
artikel 151, derde tot vijfde lid, van de voornoemde wet ». 
 

 B.4.2.  Het systeem is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2012 « tot 

uitvoering van het artikel 56ter, § 1, en § 11, 2°, eerste lid, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994, voor wat de referentiebedragen per opneming betreft ». 

 

 B.4.3.  Bij artikel 8 van de wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

gezondheid (I), werd artikel 56ter, § 11, 1°, van de ZIV-Wet gewijzigd en met een 

paragraaf 12 aangevuld. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 60/2010 van 27 mei 2010 heeft het Hof het beroep tot vernietiging 

dat tegen het voormelde artikel 50 van de wet van 19 december 2008 was ingesteld, niet 

ontvankelijk verklaard, vermits de verzoekende partijen niet van het vereiste belang deden 

blijken. 

 

 In dat arrest heeft het Hof het systeem van de referentiebedragen als volgt omschreven : 

 

 « B.7.1.  Het bestreden systeem van de referentiebedragen, opgenomen in de wet van 
14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, beoogt ‘ de wegwerking […] van de ongerechtvaardigde praktijkverschillen voor 
gestandaardiseerde medische en chirurgische prestaties in de ziekenhuissector ’ (Parl. St., 
Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, pp. 8-9); die bepaling strekt ertoe de zorgverleners 
verantwoordelijk te maken, teneinde de socialezekerheidsuitgaven te beperken. 
 
 Zoals aangegeven in B.3.2, brengt de bestreden bepaling het oorspronkelijke doel van het 
systeem van de referentiebedragen, toen het in 2002 is ingevoerd, niet in het gedrang, maar 
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corrigeert zij daarin bepaalde toepassingsmechanismen, door met name daarin de voorstellen 
op te nemen die de betrokkenen hebben gedaan, zoals het advies van de Multipartite-structuur 
inzake ziekenhuisbeleid (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 en 
DOC 52-1492/001, pp. 38 en 40; Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, p. 10). 
 
 B.7.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 december 2008 worden de 
voorwaarden inzake de toepassing van het systeem uitgelegd : 
 
 ‘ Het eerste principe stelt dat het systeem van de referentiebedragen gebaseerd blijft op de 
technische-methodologische aanpak die door de hervorming van 2006 is bepaald. Via die 
aanpak kan men, door het systeem voor de selectie van de ziekenhuizen en voor de 
berekening van de boete/terugvordering, de zware toepassing (financieel nadelig) 
concentreren op de ziekenhuizen met de meest aanzienlijke praktijkverschillen voor een 
zelfde aandoening. […] 
 
 Het tweede principe bestaat in het toelaten van een proactiviteit van de ziekenhuizen door 
de communicatie van een voorberekening van de referentiebedragen. De ziekenhuizen kennen 
zo het referentiebedrag, zodat ze er tijdig rekening mee kunnen houden (gemiddelde 
doelstelling per aandoening) en hun gedrag tijdens het boekjaar aanpassen. […] 
 
 Het derde principe bestaat in het beperken of het vermijden van risico’s op de kwaliteit 
van de zorg. Elk systeem dat gebaseerd is op een berekening van een gemiddelde van de 
werkelijke uitgaven, gaat gepaard met een verschuiving van de hoge uitgaven naar het 
gemiddelde. Dit is zelfs de doelstelling van het systeem, aangezien het gemiddelde normaliter 
de “ standaard ”-praktijk moet vertegenwoordigen. […] 
 
 Om die risico’s te beperken of te vermijden wordt er voorgesteld dat : 
 
 .  de voorberekening (tweede principe) geen potentiële evoluties vastlegt, bijvoorbeeld in 
de technieken, de nomenclatuurwijzigingen, enz. … […] 
 
 ·  de Koning de mogelijkheid heeft een dubbele nationale drempel vast te leggen, 
waaronder het referentiebedrag nooit kan vallen : […] 
 
 Het vierde principe bestaat in het vermijden van een verschuiving van de praktijken 
buiten de hospitalisatieperiode of buiten de klassieke hospitalisatie, terwijl het de bedoeling is 
om de praktijkverschillen voor elke aandoening globaal te verminderen. Er wordt daarom 
voorgesteld : 
 
 ·  om de Koning nog altijd de mogelijkheid te bieden voor een uitbreiding van het 
systeem tot de daghospitalisatie. 
 
 ·  om de wettelijke basissen vast te stellen voor de integratie van de “ overal ” verrichte 
verstrekkingen voorafgaand aan een “ chirurgische ” hospitalisatie tijdens een carensperiode 
van 30 dagen. […] ’ (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 en DOC 52-1492/001, 
pp. 40-41). 
 
 B.8.1.  Het systeem van de referentiebedragen neemt ‘ groepen van verstrekkingen ’ in 
aanmerking (artikel 56ter, § 1), van drie soorten verstrekkingen (technische, medische 
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beeldvorming en klinische biologie) (artikel 56ter, § 8), met betrekking tot bepaalde groepen 
van aandoeningen (APR-DRG) (artikel 56ter, §§ 1 en 9). 
 
 Die medische verstrekkingen worden alleen in aanmerking genomen in zoverre zij passen 
in het kader van een verblijf in het ziekenhuis voor die gangbare aandoeningen, zonder als 
dusdanig de medische verstrekkingen te beogen die de ziekenhuisgeneesheren individueel 
verrichten. 
 
 Het referentiebedrag wordt slechts toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming 
verleend aan de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden (artikel 56ter, § 1). 
 
 B.8.2.  Het systeem van de referentiebedragen ‘ beboet - financieel en a posteriori - de 
ziekenhuizen die praktijken hanteren waarvan geoordeeld wordt dat ze, vergeleken met een 
standaard, abnormaal duur zijn ’ (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, p. 9). 
 
 In geval van overschrijding van de referentiebedragen, jaarlijks berekend (artikel 56ter, 
§ 4), voorziet het bestreden systeem in een procedure in twee delen (a) voor de selectie van de 
ziekenhuizen die in aanmerking komen voor de terugstorting, en vervolgens (b) voor de 
berekening van de bedragen die de betrokken ziekenhuizen werkelijk moeten terugstorten 
(artikel 56ter, § 5, 1°). 
 
 De terug te storten bedragen worden jaarlijks in september meegedeeld aan elk 
ziekenhuis en die bedragen moeten vóór 15 december van het jaar van de mededeling worden 
teruggestort (artikel 56ter, § 6, eerste en tweede lid). 
 
 Het zijn de ziekenhuizen die de terug te storten bedragen moeten betalen, waarbij de 
betaling van de terug te storten bedragen gebeurt in een unieke en algemene storting 
(artikel 56ter, § 6, tweede lid) en het zijn de ziekenhuizen die in voorkomend geval de 
terugstorting zullen kunnen betwisten voor het Verzekeringscomité (artikel 56ter, § 6, derde 
tot vijfde lid) ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.6.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad zou de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeven. In de motieven van zijn verwijzingsbeslissing zou de verwijzende rechter van 

oordeel zijn dat de regelgeving van vóór de wijziging bij de wet van 19 december 2008 op het 

bodemgeschil van toepassing zou zijn. In de prejudiciële vraag evenwel wordt het in het 

geding zijnde artikel 56ter van de ZIV-Wet ter toetsing voorgelegd, in de versie zoals het bij 

de wet van 19 december 2008 werd vervangen. De toetsing van de in het geding zijnde 

bepaling in een versie die niet op het bodemgeschil van toepassing zou kunnen zijn, zou niet 

nuttig zijn om dat geschil te beslechten.  
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 B.7.1.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over een bepaling die hij van toepassing acht op het 

geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof de vraag 

onontvankelijk verklaren. 

 

 B.7.2.  De prejudiciële vraag dient te worden geïnterpreteerd als betrekking hebbende op 

artikel 56ter, zoals het luidde vóór de vervanging ervan bij artikel 50 van de wet van 

19 december 2008. Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing en de gegevens van de zaak 

volgt immers dat de versie van vóór die wetswijziging op het bodemgeschil van toepassing is. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag omvat vier onderdelen, die alle betrekking hebben op de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10, 11, 12, 14, 16, 23 

en 33 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.9.1.  Volgens het RIZIV en de Ministerraad zouden het eerste, het tweede en het derde 

onderdeel van de prejudiciële vraag enkel betrekking hebben op een mogelijke schending van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en niet, bij ontstentenis van enige uiteenzetting 

daaromtrent, op een mogelijke schending van de overige in de prejudiciële vraag aangehaalde 

toetsingsnormen.   

 

 B.9.2.  Wat de eerste drie onderdelen betreft, preciseren noch de bewoordingen van de 

vraag, noch de motieven van de verwijzingsbeslissing op welke wijze de andere aangehaalde 

toetsingsnormen dan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door de in het geding zijnde 

maatregel zouden kunnen zijn geschonden.  

 

 Bovendien zou het toelaten van zulk een prejudiciële vraag ertoe leiden dat het 

contradictoire karakter van de rechtspleging voor het Hof in het gedrang wordt gebracht, nu 

de partijen die in voorkomend geval in de zaak voor het Hof wensen tussen te komen, niet in 

de gelegenheid worden gesteld zulks op een doeltreffende wijze te doen. Dat geldt 

inzonderheid voor de partij die zou opkomen voor de verdediging van de in het geding zijnde 

bepaling en die geen dienstig verweer zou kunnen voeren. 
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 B.10.  In zoverre zij het Hof uitnodigt de in het geding zijnde maatregel aan artikel 33 

van de Grondwet te toetsen, is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk. 

 

 Noch artikel 142 van de Grondwet, noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 kent het Hof de bevoegdheid toe om de eventuele schending van artikel 33 van de 

Grondwet af te keuren : het betreft immers geen regel die door of krachtens de Grondwet is 

vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten, noch een regel bedoeld in artikel 1, 2°, van die bijzondere 

wet. 

 

 B.11.1.  Uit wat voorafgaat volgt dat het Hof de in het geding zijnde bepalingen dient te 

onderzoeken in de versie ervan vóór de vervanging ervan bij artikel 50 van de wet van 

19 december 2008 en, wat de eerste drie onderdelen van de prejudiciële vraag betreft, 

uitsluitend ten aanzien van hun bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.11.2.  Het onderzoek van de ontvankelijkheid van het vierde onderdeel van de 

prejudiciële vraag wordt bij dat van de grond van de zaak gevoegd. 

 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.12.  Artikel 56ter van de ZIV-Wet, vóór de vervanging ervan bij artikel 50 van de wet 

van 19 december 2008, bepaalde : 

 

 « § 1.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden 
jaarlijks referentiebedragen per opneming toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming 
verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis met betrekking tot de groepen van 
verstrekkingen bedoeld in § 8 voor zover deze behoren tot de in § 9 bedoelde 
APR-DRG-groepen. Onder APR-DRG-groepen wordt verstaan: de classificatie van patiënten 
in diagnosegroepen zoals beschreven in het handboek ‘ All Patient Refined Diagnosis Related 
Groups, Definition manual, version 15.0 ’. De Koning kan de toepassing van de 
referentiebedragen uitbreiden tot de verstrekkingen verleend tijdens een verblijf in het 
ziekenhuis dat aanleiding geeft tot de betaling van een dagforfait zoals bedoeld in de geldende 
overeenkomst bij toepassing van artikel 46, of tijdens om het even welk verblijf dat 
aanleiding geeft tot de betaling van een verpleegdagprijs. 
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 § 2.  Deze referentiebedragen worden berekend voor de in § 1 bedoelde 
APR-DRG-groepen voor de klassen 1 en 2 van klinische ernst en na weglating van de 
‘ outliers ’ type 2 bedoeld in de besluiten genomen in uitvoering van artikel 87 van de wet op 
de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. 
 
 § 3.  De betrokken referentiebedragen zijn gelijk aan het gemiddelde van de jaarlijkse 
uitgaven per opneming, vermeerderd met 10 % en steunen op de gegevens bedoeld in 
artikel 206, § 2, van deze wet en artikel 156, § 2, tweede lid, van de wet 29 april 1996 
houdende sociale bepalingen. 
 
 § 4.  De betrokken referentiebedragen worden jaarlijks berekend door de technische cel 
bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, op basis 
van de in § 3 bedoelde gegevens met betrekking tot de in § 1 bedoelde verstrekkingen. De 
referentiebedragen worden meegedeeld aan de in artikel 153 van de wet van 29 april 1996 
houdende sociale bepalingen bedoelde multipartite-structuur inzake ziekenhuisbeleid en 
worden vastgesteld bij koninklijk besluit. 
 
 De jaarlijkse referentiebedragen per opname worden voor de eerste maal vastgesteld voor 
het jaar 2003 en worden berekend op basis van de in het eerste lid bedoelde gegevens met 
betrekking tot de opnames die na 30 september 2002 en voor 1 januari 2004 worden 
beëindigd. 
 
 § 5.  Wanneer de werkelijke uitgaven voor het geheel van de in § 1 bedoelde opnames, 
rekening houdend met de in § 2 bedoelde beperkingen, in een ziekenhuis de overeenkomstig 
§ 4 berekende referentieuitgaven met ten minste 10 pct. overtreffen wordt het verschil door 
het ziekenhuis teruggestort aan het Instituut ten laste van de aan de verzekering aangerekende 
honoraria. Voor de opnames die na 31 december 2004 worden beëindigd, geldt deze bepaling 
van zodra de werkelijke uitgaven voor het geheel van de in § 1 bedoelde opnames in een 
ziekenhuis de overeenkomstig § 4 berekende referentieuitgaven overtreffen. 
 
 Voor de opnames die worden beëindigd na 31 december 2005 geldt volgende gewijzigde 
berekeningswijze, die in twee onderdelen opgedeeld wordt :  
 
 a.  Selectie van de ziekenhuizen die in aanmerking komen voor effectieve opvordering 
van de terug te storten bedragen: 
 
 -  berekening per ziekenhuis van de verschilbedragen tussen enerzijds de werkelijke 
uitgaven voor de opnames zoals bedoeld in het vorige lid, en anderzijds de referentieuitgaven 
berekend volgens de modaliteiten, zoals opgegeven in § 2 en § 3; 
 
 -  totalisatie per ziekenhuis van de positieve en negatieve resultaten van deze 
berekeningen; enkel de ziekenhuizen voor wie het resultaat van deze totalisatie positief is, 
komen in aanmerking voor terugstorting. 
 
 b.  Berekening van de effectieve terug te storten bedragen voor de in a. geselecteerde 
ziekenhuizen : 
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 -  herberekening per ziekenhuis van de verschilbedragen tussen enerzijds werkelijke 
uitgaven voor de opnames zoals bedoeld in het vorige lid, en anderzijds de overeenkomstige 
mediaanuitgave, per APR-DRG, per klasse 1 respectievelijk 2 van klinische ernst en per 
prestatiegroep; 
 
 -  alle positieve verschilbedragen van de hierboven uitgevoerde berekeningen per 
ziekenhuis vormen de effectieve terug te storten bedragen voor de onder a. geselecteerde 
ziekenhuizen, mits de som van deze positieve verschilbedragen groter is dan 1000 EUR. 
 
 Het Instituut berekent de terug te storten bedragen op basis van de gegevens verstrekt 
door de technische cel en deelt het resultaat van de berekening aan de ziekenhuizen mee. De 
Koning bepaalt de termijnen en de nadere regels van berekening en bekendmaking van de 
betreffende bedragen, de wijze waarop ze door het ziekenhuis aan de verzekering voor 
geneeskundige verzorging worden teruggestort en de boeking ervan door de 
verzekeringsinstellingen. Deze verrekening wordt voor de opnames die worden beëindigd 
voor 1 januari 2006 beperkt tot de APR-DRG-groepen, bedoeld in § 9, 1°. 
 
 De door het ziekenhuis terug te storten bedragen worden verdeeld tussen de 
ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisgeneesheren, conform het reglement zoals bedoeld in 
artikel 135, 1°, tweede lid, of in artikel 136, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2002. 
 
 Het Verzekeringscomité is belast met de afhandeling van de geschillen met betrekking tot 
de berekening van de terug te storten bedragen, volgens de door de Koning bepaalde 
procedure. 
 
 De Koning bepaalt hierbij met name de termijn waarbinnen het betrokken ziekenhuis een 
verzoekschrift indient bij het verzekeringscomité, de inhoud en vorm van dit verzoekschrift 
en de termijn waarbinnen, evenals de wijze waarop het verzekeringscomité zijn beslissing 
neemt, alsmede de wijze waarop deze beslissing vervolgens ter kennis wordt gebracht van het 
betrokken ziekenhuis. 
 
 § 6.  De Koning bepaalt de nadere regels en de wijze van aanrekening van de in § 5 
bedoelde bedragen met het oog op de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en van de toepassing van de bepalingen inzake de financiële 
verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen. 
 
 § 7.  Wanneer de werkelijke uitgaven voor het geheel van de in § 1 bedoelde opnames de 
uitgaven van de overeenkomstig § 4 berekende referentieuitgaven met 10 % overtreffen voor 
meer dan de helft van de in het ziekenhuis voorkomende APR-DRG-groepen, bedoeld in § 9, 
worden de gegevens over de betrokken instellingen, nadat deze instellingen in de gelegenheid 
werden gesteld hun opmerkingen aan het Verzekeringscomité te hebben bezorgd met het oog 
op eventuele correcties van de gegevens, en onverminderd de toepassing van § 5, door het 
Instituut bekend gemaakt op het adres http://www.riziv.fgov.be. 
 
 § 8.  Volgende groepen van verstrekkingen worden in aanmerking genomen: 
 
 1°  De verstrekkingen opgenomen in artikel 3, § 1, A, II en C, I, artikel 18, § 2, B, e) en 
artikel 24, § 1, uitgezonderd de forfaitaire vergoedingen, van de bijlage bij het koninklijk 
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besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering; 
 
 2°  De verstrekkingen opgenomen in artikel 17, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 
11°, 12°, 17bis en 17ter, uitgezonderd de forfaitaire vergoedingen en de angiografieën, van de 
bijlage bij hogervermeld koninklijk besluit van 14 september 1984. Voor opnames die worden 
beëindigd na 31 december 2005 worden de angiografieën opgenomen in de berekeningen; 
 
 3°  De verstrekkingen opgenomen in artikel 3, uitgezonderd de verstrekkingen inzake 
klinische biologie, artikel 7, artikel 11, artikel 20 en artikel 22 van de bijlage bij hogervermeld 
koninklijk besluit van 14 september 1984. 
 
 § 9.  De diagnosegroepen worden gevormd op grond van de ‘ All Patients Refined 
Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ’: 
 
 1°  APR-DRG 73 - Ingrepen op de lens met of zonder vitrectomie, 
APR-DRG 97 - Adenoidectomie en amygdalectomie, APR-DRG 179 - Onderbinden en 
strippen van venen, APR-DRG 225 – Appendectomie, APR-DRG 228 – Ingrepen voor hernia 
inguinalis en cruris, APR-DRG 263 – Laparoscopische cholecystectomie, 
APR-DRG 302 - Majeure ingrepen op gewrichten en heraanhechtingen onderste ledematen 
behalve bij trauma indien nomenclatuurcode 289085 – Arthroplastiek van de heup met totale 
prothese (acetabulum en femurkop) werd aangerekend, APR-DRG 302 – Majeure ingrepen op 
gewrichten en heraanhechtingen onderste ledematen behalve bij trauma indien 
nomenclatuurcode 290286 – Femorotibitiale arthroplastiek met gelede prothese werd 
aangerekend, APR-DRG 313 – Ingrepen onderste extremiteiten knie en onderbeen, behalve 
voet, indien nomenclatuurcode 300344 – Therapeutische arthroscopieën (partiële of totale 
meniscectomie) werd aangerekend, APR-DRG 318 – Verwijderen van inwendige fixatoren, 
APR-DRG 482 – Transurethrale prostatectomie, APR-DRG 513 – Ingrepen op 
uterus/adnexen voor carcinoom in situ en benigne aandoeningen, indien nomenclatuurcode 
431281 – Totale hysterectomie, langs abdominale weg werd aangerekend, 
APR-DRG 513 - Ingrepen op uterus/adnexen voor carcinoom in situ en benigne 
aandoeningen, indien nomenclatuurcode 431325 – Totale hysterectomie, langs vaginale weg 
werd aangerekend, APR-DRG 516 – Laparascopie en onderbreken tubae, APR-DRG 
540 - Keizersnede, APR-DRG 560 — Vaginale bevalling, APR-DRG 024 - Ingrepen op 
extracraniale bloedvaten, APR-DRG 072 — Extra-oculaire ingrepen behalve op orbita, 
APR-DRG 171 — Andere redenen voor het plaatsen van permanente pacemaker, 
APR-DRG 176 — Vervangen van pacemaker of defibrillator, APR-DRG 445 — Mineure 
ingrepen op de blaas en APR-DRG 517 — Dilatatie en curettage, conisatie; 
 
 2°  APR-DRG 45 – CVA met herseninfarct, APR-DRG 46 – Niet gespecifieerd CVA en 
precerebrale occlusie zonder herseninfarct, APR-DRG 47 – Transient ischemia, 
APR-DRG 134 - Longembolie, APR-DRG 136 – Nieuwvormingen van het 
ademhalingsstelsel, APR-DRG 139 – Gewone pneumonie, APR-DRG 190 – Circulatoire 
aandoeningen met acuut myocardinfarct, APR-DRG – 202 Angina pectoris, 
APR-DRG 204 - Syncope en collaps, APR-DRG 244 – Diverticulitis en diverticulosis, 
APR-DRG 464 – Urinaire stenen en ultrasona lithotripsie en APR-DRG 465 – Urinaire stenen 
zonder ultrasona lithotripsie. 
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 § 10.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten einde 
rekening te houden met evoluties in de medische praktijkvoering en in de medische 
praktijkverschillen na advies van de multipartite-structuur bedoeld in artikel 153 van 
hogervermelde wet van 29 april 1996, de verstrekkingen bedoeld in § 8 en de 
APR-DRG-groepen bedoeld in § 9 aanpassen ». 
 

 
 Ten gronde  

 

 B.13.  In een eerste onderdeel vraagt de verwijzende rechter of het systeem van de 

referentiebedragen waarin de in het geding zijnde maatregel voorziet (« methode 2006 »), 

discriminerend is vanwege de werking ervan in de tijd : ziekenhuizen en zorgverstrekkers 

zouden niet op de hoogte zijn van de referentiecriteria en referentiebedragen die zij geacht 

worden te eerbiedigen op het ogenblik dat de prestaties worden verricht, met een mogelijk 

niet-verantwoord verschil in behandeling ten opzichte van het berekeningssysteem 2009 tot 

gevolg. 

 

 B.14.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt op de vergelijking van 

twee regelingen die op dezelfde adressaten, op verschillende ogenblikken, van toepassing 

waren, namelijk, enerzijds, de « methode 2006 » (van toepassing vóór de wet van 

19 december 2008) en, anderzijds, de « methode 2009 » (van toepassing ingevolge de wet van 

19 december 2008). 

 

 Om de inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te beoordelen, 

is het niet relevant twee wetgevende regelingen te vergelijken die op verschillende 

ogenblikken van toepassing waren. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de 

wetgever een doelstelling na te streven die verschilt van die welke hij vroeger nastreefde en 

bepalingen aan te nemen die ze kunnen verwezenlijken. De enkele omstandigheid dat de 

wetgever een maatregel heeft genomen die verschilt van die welke hij vroeger heeft genomen, 

houdt op zich geen discriminatie in. 

 

 Het is inherent aan een nieuwe wetgeving dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 

personen die zijn betrokken bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de 

vroegere regeling vielen (« methode 2006 ») en personen die zijn betrokken bij 

rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van de latere regeling vallen (« methode 

2009 »). 
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 Uit de loutere wijziging van een wettelijke regeling kan overigens niet worden afgeleid 

dat de vroegere wetgeving ongrondwettig zou zijn. 

 

 Bijgevolg dient het Hof de aangevoerde grief enkel te onderzoeken in zoverre zij tegen de 

in het geding zijnde « methode 2006 » is gericht. 

 

 B.14.2.  In de « methode 2006 » zouden de ziekenhuizen en de zorgverstrekkers, op het 

ogenblik dat de prestaties worden geleverd, niet op de hoogte zijn van de referentiecriteria en 

de referentiebedragen die zij geacht worden te eerbiedigen.  

 

 Bij zijn voormelde arrest nr. 60/2010 heeft het Hof in verband met het systeem van 

gemiddelde a posteriori geoordeeld : 

 

 « B.9.2.  De referentiebedragen stemmen overeen met een gemiddelde van de jaarlijkse 
uitgaven per opname, vermeerderd met 10 pct. (artikel 56ter, § 3). 
 
 Door rekening te houden met een gemiddeld bedrag van de nationale uitgaven heeft de 
wetgever de voorkeur eraan gegeven geen systeem van theoretisch forfait a priori in te 
voeren, maar een systeem van gemiddelde a posteriori, dat aldus ertoe strekt de praktijk 
zoveel mogelijk te benaderen door uit te gaan van de bedragen die werkelijk aan de patiënten 
zijn aangerekend; het referentiebedrag wordt aldus beschouwd als een indicator voor de 
uitgaven die werkelijk noodzakelijk zijn geweest gedurende een jaar voor de behandeling van 
vaak voorkomende aandoeningen. 
 

 […] ». 

 

 B.14.3.  De in het geding zijnde maatregel maakt, wat de mededeling van de 

referentiecriteria en de referentiebedragen betreft, geen onderscheid tussen de adressaten 

ervan.  

 

 B.15.  In een tweede onderdeel vraagt de verwijzende rechter of het systeem van de 

referentiebedragen een discriminerend verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de 

ziekenhuizen met een erkend revalidatiecentrum en, anderzijds, de andere ziekenhuizen met 

predominante kinesitherapieprestaties, in zoverre fysiotherapieverstrekkingen in het 

berekeningssysteem 2006 worden opgenomen, zodat met het specifieke karakter van het 

ziekenhuis geen rekening wordt gehouden. 
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 Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter zouden de gemiddelde uitgaven in 

ziekenhuizen zonder erkend revalidatiecentrum aanzienlijk lager liggen, vermits zij vooral 

kinesitherapeutische behandelingen (met een lager vergoedingsniveau) en geen 

fysiotherapeutische behandelingen (met een hoger vergoedingsniveau) verstrekken. 

Daarentegen zouden ziekenhuizen met een erkend revalidatiecentrum, zoals de eisende partij 

voor de verwijzende rechter, onvermijdelijk boven de referentiebedragen uitkomen : wegens 

de fysiotherapeutische behandelingen die zij verstrekken, zouden zij hogere uitgaven in de 

prestatiegroep « andere technische prestaties » hebben. 

 

 B.16.1.  Het Hof dient te onderzoeken of het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

is geschonden, doordat de in het geding zijnde maatregel geen onderscheid maakt tussen 

ziekenhuizen naar gelang dat zij al dan niet over een erkend revalidatiecentrum beschikken, 

zodat verschillende toestanden ten onrechte op gelijke wijze zouden worden behandeld. 

 

 B.16.2.  Door de ziekenhuizen voor bepaalde verstrekkingen aan een systeem van 

referentiebedragen te onderwerpen en, in voorkomend geval, in een terugvordering te 

voorzien, heeft de wetgever een maatregel genomen die verband houdt met het doel dat hij 

nastreeft, namelijk de medische overconsumptie voor bepaalde verstrekkingen te bestrijden. 

Hij beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Bij zijn voormelde arrest nr. 60/2010 heeft het Hof geoordeeld : 

 
 « Door een einde trachten te maken aan medische overconsumptie en daarbij te verwijzen 
naar een nationaal gemiddelde van uitgaven, bovendien vermeerderd met 10 pct., doet de 
bestreden bepaling geen afbreuk aan de morele en professionele verplichtingen van de 
geneesheren of aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Elke andere conclusie zou erop 
neerkomen te beschouwen dat de therapeutische vrijheid en de kwaliteit van de 
gezondheidszorg op geen enkele wijze rekening zouden dienen te houden met budgettaire 
mogelijkheden ». 
 

 B.16.3.  De wetgever vermag ervan uit te gaan dat de beste manier om het voormelde 

doel te bereiken, erin bestaat gebruik te maken van een gemakkelijk te controleren regeling, 

waarbij de uitgaven voor bepaalde verstrekkingen met een grote graad van zekerheid kunnen 

worden vastgesteld. De wetgever kan niet worden verweten, mede gelet op de grote 

verscheidenheid van situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen, dat hij niet in een 
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specifieke categorie van ziekenhuizen heeft voorzien, namelijk de categorie van ziekenhuizen 

die over een erkend revalidatiecentrum beschikken en die aldus, in voorkomend geval, boven 

de vastgestelde referentiebedragen zouden uitkomen vanwege van de fysiotherapie die zij 

verstrekken. 

 

 B.16.4.  Door niet in een specifieke regeling te voorzien voor ziekenhuizen met een 

erkend revalidatiecentrum en door die ziekenhuizen op dezelfde wijze te behandelen als 

ziekenhuizen zonder erkend revalidatiecentrum, wat de vaststelling van de referentiebedragen 

betreft, heeft de wetgever bijgevolg het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet 

geschonden. 

 

 B.17.  In een derde onderdeel vraagt de verwijzende rechter of de berekeningswijze 

waarin de in het geding zijnde maatregel voorziet, discriminerend is, doordat bij het bepalen 

van het terug te vorderen bedrag geen rekening wordt gehouden met de gemiddelde 

referentie-uitgaven, maar met de mediaanuitgaven. 

 

 B.18.1.  De berekeningswijze die in de « methode 2006 » (artikel 56ter, § 5) wordt 

gehanteerd, omvat twee fasen : in een eerste fase wordt bepaald of een ziekenhuis in totaal 

meer heeft uitgegeven dan de vooropgestelde referentie-uitgaven op basis van de 

referentiebedragen, vermeerderd met een marge van tien percent; in een tweede fase wordt het 

effectief terug te betalen bedrag bepaald, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 

gemiddelde referentie-uitgaven, vermeerderd met tien percent, maar met de mediaanuitgaven. 

 

 B.18.2.  Het voorgelegde verschil in behandeling steunt op de vergelijking tussen de 

onderscheiden methoden die in elk van de twee fasen van de berekeningswijze worden 

gehanteerd, namelijk, enerzijds, het gemiddelde en, anderzijds, de mediaan.  

 

 In de verwijzingsbeslissing wordt niet gepreciseerd in welk opzicht dat verschil in 

behandeling discriminerend zou zijn en wordt evenmin aangegeven welke categorieën van 

ziekenhuizen met elkaar dienen te worden vergeleken. 

  

 Alle ziekenhuizen die in de geding zijnde maatregel worden beoogd, zijn in elk van beide 

fasen aan dezelfde berekeningswijze onderworpen, zodat de wetgever op dat vlak geen enkel 

verschil in behandeling tussen de ziekenhuizen heeft ingevoerd.  
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 Bovendien kan zowel het criterium van het gemiddelde als dat van de mediaan niet 

onevenredig worden geacht met het doel dat door de wetgever met de in het geding zijnde 

maatregel wordt nagestreefd, namelijk de medische overconsumptie voor bepaalde 

verstrekkingen te bestrijden.  

 

 B.19.  In een vierde onderdeel vraagt de verwijzende rechter of, in de interpretatie dat 

artikel 56ter een strafrechtelijke bepaling zou inhouden, het de in de vraag aangehaalde 

toetsingsnormen zou schenden, in die zin dat de in het geding zijnde maatregel, in strijd met 

het wettigheidsbeginsel en met de niet-retroactiviteit in strafzaken, in een terugvordering 

wegens overschrijding van de referentiebedragen voorziet. 

 

 B.20.  Het antwoord op het vierde onderdeel noopt voorafgaand tot het preciseren van de 

al dan niet strafrechtelijke aard van de in het geding zijnde maatregel. 

 

 B.21.1.  De enkele omstandigheid dat tijdens de parlementaire voorbereiding 

verklaringen werden afgelegd, waarin sprake is van « straf » en van « beboet », volstaat op 

zich niet om tot het strafrechtelijke karakter van de maatregel te besluiten.  

 

 B.21.2.  Het in het geding zijnde artikel 56ter is opgenomen in een afdeling van de 

ZIV-Wet, met als opschrift « Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een 

ziekenhuis ».  

 

 Het systeem van de referentiebedragen is ingevoerd, zoals in B.1.1 is vermeld, voor 

bepaalde vaak voorkomende verstrekkingen in ziekenhuizen, teneinde « praktijkverschillen 

bij standaardprocedures die in het ziekenhuis worden uitgevoerd weg te werken ». Zoals het 

Hof bij zijn voormelde arrest nr. 60/2010 heeft geoordeeld, strekt dat systeem ertoe de 

zorgverleners verantwoordelijk te maken, teneinde de socialezekerheidsuitgaven te beperken.  

 

 In hetzelfde arrest heeft het Hof erop gewezen dat, door rekening te houden met een 

gemiddeld bedrag van de nationale uitgaven, de wetgever de voorkeur eraan heeft gegeven 

geen systeem van theoretisch forfait a priori in te voeren, maar een systeem van gemiddelde a 

posteriori, dat aldus ertoe strekt de praktijk zoveel mogelijk te benaderen door uit te gaan van 

de bedragen die werkelijk aan de patiënten zijn aangerekend. 
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 De regeling inzake terug te betalen bedragen strekt evenzeer ertoe de betrokkenen te 

responsabiliseren. 

 

 Uit het voorgaande volgt dat de in het geding zijnde maatregel, in zoverre hij in een 

terugvordering voorziet, geen strafrechtelijk karakter heeft. 

 

 B.21.3.  De terugvordering waarin de in het geding zijnde maatregel voorziet, kan 

evenmin als een strafsanctie in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens worden beschouwd. 

 

 Immers, op grond van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

zou een maatregel slechts kunnen worden beschouwd als een strafsanctie in die zin, indien hij 

volgens de internrechtelijke kwalificatie een strafrechtelijk karakter heeft of indien uit de aard 

van de inbreuk, namelijk de algemene draagwijdte ervan en het preventieve en het repressieve 

karakter van de sanctie, blijkt dat het om een strafsanctie gaat, of nog, indien uit de aard en de 

ernst van de sanctie die de betrokkene ondergaat, blijkt dat zij een bestraffend en daardoor 

ontradend karakter heeft (zie EHRM, grote kamer, 23 november 2006, Jussila t. Finland). 

 

 B.22.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vóór de vervanging ervan bij 

artikel 50 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake 

gezondheidszorg, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5613 

 

 

Arrest nr. 34/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake 

de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van 

het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, 

en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen 

en maatregelen, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 6 februari 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Cosmin Hangan, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 2013, heeft de 

Correctionele Rechtbank te Dendermonde de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten 

van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk 

veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de 

overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, de 

artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet in die zin geïnterpreteerd dat de 

omzettingsprocedure zoals voorzien in voormeld artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 enkel 

geldt voor vrijheidsbenemende straffen en niet voor geldboeten ? ». 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 : 

 

 -  is verschenen : Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij vonnis van 16 februari 2010 wordt Cosmin Hangan door een Roemeense rechtbank veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 2 jaar en 360 dagen, wegens het besturen, op 22 december 2008, van een auto op de 

openbare weg zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Op 12 juli 2010 wordt ingevolge die veroordeling een 

Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. 

 

 Op 8 maart 2012 beslist de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent de tenuitvoerlegging van het 

Europees aanhoudingsbevel te weigeren en dit op grond van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Die beslissing heeft tot gevolg dat de strafuitvoering wordt 

overgenomen door de Belgische Staat. 

 

 Het openbaar ministerie dagvaardt Cosmin Hangan voor de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, met 

het oog op de aanpassing van de voormelde buitenlandse straf, omdat de feiten waarvoor de betrokkene in 

Roemenië werd veroordeeld, in België overeenkomstig de artikelen 30, § 1, 1°, en 38, § 1, 5°, van de wet van 

16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer slechts kunnen worden gestraft met een geldboete van 

200 tot 2 000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. 

 

 De Correctionele Rechtbank stelt vast dat artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging 

tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk 

veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de 
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tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen (hierna : wet van 23 mei 1990) voorziet in 

een mogelijkheid tot aanpassing van een door een buitenlandse rechter uitgesproken vrijheidsbenemende straf, 

maar niet in de mogelijkheid om zulk een straf om te zetten in een geldboete. De Rechtbank vraagt zich 

vervolgens af of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en acht het aangewezen 

de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad stelt allereerst voor om de prejudiciële vraag te herformuleren als volgt : 

 

 « Schendt artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde 

personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in 

vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende 

straffen en maatregelen, de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet in die zin geïnterpreteerd dat de 

procedure zoals voorzien in voormeld artikel 22 van de Wet van 23 mei 1990 enkel kan aangewend worden voor 

de aanpassing van vrijheidsbenemende straffen waartoe personen veroordeeld werden door een buitenlandse 

rechterlijke beslissing terwijl het niet kan worden aangewend om tot omzetting over te gaan van een 

vrijheidsbenemende straf tot een geldboete op grond van het gegeven dat het begane misdrijf in België niet kan 

worden bestraft met een gevangenisstraf ? ». 

 

 A.2.1.  De Ministerraad is vervolgens, in hoofdorde, van oordeel dat de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft. 

 

 A.2.2.  Hij meent dat de wet van 23 mei 1990 geen toepassing kan vinden in de zaak die hangende is voor 

de verwijzende rechter, omdat die wet, voor wat de erkenning van straffen uitgesproken in een lidstaat van de 

Europese Unie betreft, werd vervangen door de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van 

wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de 

Europese Unie, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 juni 2012 en in werking is getreden op 

5 december 2011. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad doet gelden dat krachtens artikel 14 van de wet van 15 mei 2012 de procureur des 

Konings te Brussel de bevoegde autoriteit is voor de erkenning en de tenuitvoerlegging van een buitenlands 

vonnis. Hij meent dan ook dat de Correctionele Rechtbank te Dendermonde niet langer bevoegd is om kennis te 

nemen van de bij haar aanhangig gemaakte vordering. Hij wijst erop dat de zaak bij de Correctionele Rechtbank 

aanhangig werd gemaakt met een dagvaarding die de zaak vaststelde op 2 juli 2012, dus na de bekendmaking 

van de wet van 15 mei 2012 in het Belgisch Staatsblad. Indien de dagvaarding zelf dateert van na 8 juni 2012, is 

de Correctionele Rechtbank te Dendermonde volgens de Ministerraad niet langer bevoegd om kennis te nemen 

van de bij haar aanhangig gemaakte vordering, zodat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 

 

 A.2.4.  Zelfs indien de Correctionele Rechtbank te Dendermonde bevoegd zou zijn om kennis te nemen van 

de bij haar aanhangige zaak, dan nog behoeft de prejudiciële vraag volgens de Ministerraad geen antwoord, 

vermits de wet van 23 mei 1990 geen toepassing meer kan vinden in die zaak. 

 

 A.3.1.  In ondergeschikte orde meent de Ministerraad dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft 

omdat de verschillende categorieën van personen waarover de verwijzende rechter het heeft, niet bestaan. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad zet uiteen dat het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten is gebaseerd 

op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, beginsel dat met zich meebrengt dat 

rechterlijke beslissingen genomen in een lidstaat van de Europese Unie, erkend en uitgevoerd kunnen worden in 

een andere lidstaat van de Europese Unie. Ter uitvoering van dat kaderbesluit werd in België de wet van 

19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel aangenomen. De Ministerraad vervolgt dat die 

wet van 19 december 2003, in overeenstemming met het voormelde kaderbesluit, erin voorziet dat de 

tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden geweigerd, wanneer dat bevel is 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:NL:NOT
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uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 

strekkende maatregel, terwijl de gezochte persoon verblijft in of onderdaan of ingezetene is van de uitvoerende 

lidstaat en die Staat zich ertoe verbindt die straf of maatregel overeenkomstig zijn nationale recht zelf ten uitvoer 

te leggen (artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003). 

 

 A.3.3.  Volgens de Ministerraad kan pas gebruik worden gemaakt van artikel 6, 4°, van de wet van 

19 december 2003 wanneer het misdrijf in België effectief kan worden bestraft zoals in de Staat waarin de 

strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken. Hij meent meer bepaald dat slechts van die bepaling toepassing 

kan worden gemaakt wanneer de vrijheidsberovende straf in België kan worden uitgevoerd en bijvoorbeeld dus 

niet wanneer de strafuitvoering naar Belgisch recht is verjaard. In dezelfde lijn meent hij dat die bepaling geen 

toepassing kan vinden wanneer de feiten waarvoor in het buitenland een vrijheidsberovende straf werd 

uitgesproken, in België niet strafbaar zijn met een vrijheidsberovende straf. Hij meent dat het beginsel van de 

wederzijdse erkenning impliceert dat een vrijheidsberovende straf niet kan worden omgezet in een geldboete en 

wijst erop dat in dit laatste uitdrukkelijk is voorzien in artikel 18, § 2, van de wet van 15 mei 2012. Uit de 

parlementaire voorbereiding van die laatste wet leidt hij af dat de mogelijkheid tot wijziging van de aard van de 

straf enkel werd ingevoerd om vrijheidsberovende straffen die niet zijn gekend in het Belgisch recht, zoals een 

huisarrest, te kunnen uitvoeren. 

 

 A.3.4.  De Ministerraad meent dan ook dat de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent ten onrechte 

toepassing heeft gemaakt van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003. Hij meent bovendien dat de in het 

geding zijnde bepaling, namelijk artikel 22 van de wet van 23 mei 1990, uitsluitend van toepassing is op 

personen die door een buitenlandse rechterlijke instantie werden veroordeeld tot een vrijheidsberovende straf 

voor een misdrijf dat in België eveneens kan worden bestraft met een vrijheidsberovende straf. Vermits dat in de 

zaak die hangende is voor de verwijzende rechter niet het geval is, kan die bepaling niet worden toegepast, en 

dient die rechter, volgens de Ministerraad, de vordering van het openbaar ministerie ongegrond te verklaren. 

 

 Daaruit blijkt volgens de Ministerraad dat de verschillende categorieën van personen waarover de 

verwijzende rechter het heeft, niet bestaan. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van 

veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk 

veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de 

overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen (hierna : 

wet van 23 mei 1990), zoals ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 26 mei 2005, bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de in het buitenland uitgesproken vrijheidsbenemende straf of maatregel 

naar aard of duur niet overeenstemt met die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet is 

bepaald, maakt de procureur des Konings de zaak onverwijld aanhangig bij de rechtbank van 

eerste aanleg en vordert hij de aanpassing van de vrijheidsbenemende straf of maatregel aan 

die welke in de Belgische wet is vastgesteld voor een misdrijf van dezelfde aard. De 

aangepaste vrijheidsbenemende straf of maatregel dient naar aard zoveel mogelijk overeen te 

stemmen met de vrijheidsbenemende straf of maatregel die bij de in het buitenland 

uitgesproken veroordeling is opgelegd, en deze laatste mag geenszins worden verzwaard. 

 

 § 2.  De rechtbank doet uitspraak binnen een maand met inachtneming van de procedure 

in strafzaken. Tegen deze beslissing kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Niettemin is 

ze onmiddellijk uitvoerbaar ». 
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 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, doordat de erin geregelde procedure tot omzetting van de in het 

buitenland uitgesproken straffen « enkel geldt voor vrijheidsbenemende straffen en niet voor 

geldboeten ». 

 

 B.2.2.  De Ministerraad verzoekt het Hof de prejudiciële vraag te herformuleren in die zin 

dat ermee wordt gevraagd of de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de erin geregelde omzettingsprocedure « enkel 

kan aangewend worden voor de aanpassing van vrijheidsbenemende straffen waartoe 

personen veroordeeld werden door een buitenlandse rechterlijke beslissing terwijl zij niet kan 

worden aangewend om tot omzetting over te gaan van een vrijheidsbenemende straf tot een 

geldboete op grond van het gegeven dat het begane misdrijf in België niet kan worden bestraft 

met een gevangenisstraf ». 

 

 B.2.3.  Uit de verwijzingsbeslissing en de motivering ervan blijkt dat de verwijzende 

rechter, zoals de Ministerraad suggereert, van het Hof wenst te vernemen of de in het geding 

zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de erin 

bepaalde omzettingsprocedure niet kan worden aangewend om een in het buitenland 

uitgesproken vrijheidsbenemende straf om te zetten in een geldboete. 

 

 Het Hof onderzoekt de prejudiciële vraag in die zin. 

 

 B.3.  De Ministerraad voert vervolgens aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft omdat de in het geding zijnde bepaling niet van toepassing is in de zaak die hangende 

is voor de verwijzende rechter. Hij is meer bepaald van oordeel dat de wet van 15 mei 2012 

inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende 

straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (hierna : wet van 

15 mei 2012) in die zaak van toepassing is, en dus niet de wet van 23 mei 1990. Hij beroept 

zich daarvoor op artikel 42, § 1, van de voormelde wet van 15 mei 2012. 

 

 B.4.  Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe te beslissen over de toepassing 

van de bepalingen die hij aan het Hof ter toetsing voorlegt, op het geschil dat bij hem 

aanhangig is gemaakt. Het Hof zou de relevantie van de prejudiciële vraag slechts kunnen 



6 

 

betwisten indien de beoordeling van de verwijzende rechter klaarblijkelijk niet verantwoord 

zou zijn. 

 

 B.5.1.  Artikel 2 van de wet van 15 mei 2012 bepaalt : 

 

 « § 1.  Deze wet regelt de erkenning van de vonnissen en de tenuitvoerlegging van 

vrijheidsbenemende straffen of maatregelen op het grondgebied van een andere lidstaat van 

de Europese Unie dan die waar het vonnis is uitgesproken. 

 

 Het doel is bij te dragen tot de reclassering en maatschappelijke re-integratie van de 

gevonniste persoon. 

 

 § 2.  Voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen of maatregelen en 

onverminderd artikel 42, vervangt deze wet in de relaties van België met de andere lidstaten 

van de Europese Unie de bepalingen van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging 

tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op 

voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname 

en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen ». 

 

 B.5.2.  Artikel 42 van de wet van 15 mei 2012 bepaalt : 

 

 « § 1.  Deze wet is, met ingang van 5 december 2011, van toepassing op de toezending 

van vonnissen betreffende : 

 

 1°  iedere in België gevonniste persoon aan een lidstaat van de Europese Unie; 

 

 2°  iedere in een lidstaat van de Europese Unie gevonniste persoon aan België. 

 

 […] 

 

 § 4.  In het kader van de betrekkingen met de lidstaten die kaderbesluit 2008/909/JBZ van 

de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 

erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende 

maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie, 

niet hebben omgezet in hun interne rechtsorde en met lidstaten die het hebben omgezet, maar 

die hebben verklaard dit instrument enkel toe te passen bij strafrechtelijke veroordelingen 

uitgesproken vanaf een bepaalde datum, blijven de wet van 23 mei 1990 inzake de 

overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het 

toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en 

de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en 

maatregelen, alsook de bestaande instrumenten op het gebied van de overbrenging, van 

toepassing ». 

 

 B.5.3.  Uit de artikelen 2 en 42, § 1, van de wet van 15 mei 2012 volgt dat die wet in 

beginsel van toepassing is, met ingang van 5 december 2011, op, onder meer, de toezending 
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aan België van vonnissen betreffende in een andere lidstaat van de Europese Unie gevonniste 

personen. 

 

 Artikel 42, § 4, van die wet voorziet evenwel in een uitzondering daarop : de wet van 

23 mei 1990 blijft van toepassing in het kader van de betrekkingen met lidstaten van de 

Europese Unie die het kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 

« inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij 

vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog 

op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie » niet hebben omgezet in hun interne 

rechtsorde. 

 

 B.5.4.  De zaak die hangende is voor de verwijzende rechter betreft de tenuitvoerlegging 

van een vonnis uitgesproken door een Roemeense rechtbank. 

 

 Vermits Roemenië op 6 februari 2013 - datum waarop de verwijzende rechter zijn 

verwijzingsbeslissing heeft geveld - het voormelde kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad 

van 27 november 2008 nog niet had geïmplementeerd, blijkt de beoordeling van de 

verwijzende rechter betreffende de toepasbaarheid van de wet van 23 mei 1990 op het bij hem 

aanhangig gemaakte geschil niet klaarblijkelijk onverantwoord te zijn. 

 

 B.5.5.  Het Hof gaat bijgevolg ervan uit dat het antwoord op de gestelde prejudiciële 

vraag pertinent is voor de oplossing van het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig 

is gemaakt. 

 

 B.6.  Uit de feiten van de zaak die hangende is voor de verwijzende rechter, blijkt dat die 

rechter door het openbaar ministerie wordt verzocht een in Roemenië uitgesproken 

vrijheidsbenemende straf, met toepassing van de in het geding zijnde bepaling, aan te passen 

aan de straf waarin de Belgische wet voor dezelfde feiten voorziet, en dit nadat de kamer van 

inbeschuldigingstelling te Gent had beslist de tenuitvoerlegging van het Europees 

aanhoudingsbevel dat naar aanleiding van het voormelde Roemeense vonnis werd 

uitgevaardigd, te weigeren op grond van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel, ten gevolge waarvan de strafuitvoering wordt 

overgenomen door de Belgische Staat. 

 



8 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek van de in het geding zijnde bepaling tot die situatie. 

 

 Het komt daarbij niet toe aan het Hof te beoordelen of de kamer van 

inbeschuldigingstelling te Gent, zoals de Ministerraad aanvoert, ten onrechte toepassing heeft 

gemaakt van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel. 

 

 B.7.  De in het geding zijnde bepaling werd in de wet van 23 mei 1990 ingevoegd bij 

artikel 14 van de wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de 

overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

 De parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt : 

 

 « Overeenkomstig artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het 

Europees aanhoudingsbevel (B.S., 22 december 2003) kan de Belgische gerechtelijke 

overheid de tenuitvoerlegging van een buitenlands Europees aanhoudingsbevel weigeren 

indien dit bevel de overlevering beoogt van een Belgisch onderdaan of een persoon die in 

België verblijft, met het oog op de uitvoering van een vrijheidsbenemende straf of maatregel. 

In dat geval is de Belgische gerechtelijke overheid ertoe gehouden de buitenlandse straf of 

maatregel ten uitvoer te leggen. Onderhavig ontwerp voert een wettelijke grondslag in voor de 

overname van de uitvoering van de vrijheidsbenemende straf of maatregel die aan de 

grondslag ligt van het Europees aanhoudingsbevel » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-1555/001, p. 6). 

 

 B.8.  Het doel van het Europees aanhoudingbevel is de voorheen bestaande 

uitleveringsprocedure binnen de Europese Unie te versoepelen en te versnellen (preambule bij 

het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, overwegingen 1, 5 

en 6). De basisgedachte van dat aanhoudingsbevel werd tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel 

als volgt verwoord : 

 

 « Zoals reeds gesteld, is het Europees aanhoudingsbevel de eerste toepassing van het 

beginsel van wederzijdse erkenning. Dat beginsel […] vloeit voort uit het denkbeeld van een 

gemeenschappelijke rechtsruimte, die het grondgebied van de lidstaten van de Unie omvat en 

waarin rechterlijke beslissingen vrij circuleren. Meer concreet betekent zulks dat zodra een 
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rechterlijke autoriteit die bevoegd is krachtens het recht van de lidstaat waaronder zij 

ressorteert, een beslissing neemt die overeenstemt met het recht van die staat, hieraan in de 

gehele Unie volledige en rechtstreekse uitwerking wordt gegeven en dat de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de beslissing ten uitvoer kan worden 

gelegd, hun medewerking verlenen aan die tenuitvoerlegging alsof het een beslissing van een 

bevoegde autoriteit van die staat betrof » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-279/001, 

p. 7). 

 

 B.9.  Uit wat voorafgaat volgt dat de in het geding zijnde bepaling niet los kan worden 

gezien van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken, waarop het 

Europees aanhoudingsbevel is gebaseerd. 

 

 B.10.  Ofschoon de in het geding zijnde bepaling, door te voorzien in een mogelijkheid 

tot aanpassing van een in het buitenland uitgesproken vrijheidsbenemende straf of maatregel, 

het voormelde beginsel enigszins nuanceert, voorziet die bepaling eveneens erin, en dit ter 

waarborging van dat beginsel, dat de aangepaste vrijheidsbenemende straf of maatregel naar 

aard zoveel mogelijk dient overeen te stemmen met de vrijheidsbenemende straf of maatregel 

die bij de in het buitenland uitgesproken veroordeling is opgelegd. 

 

 B.11.1.  Bij de interpretatie van de in het geding zijnde bepaling kan redelijkerwijze 

ervan worden uitgegaan dat een strafrechtelijke geldboete naar aard niet overeenstemt met een 

vrijheidsbenemende straf of maatregel en dat een omzetting van een in het buitenland 

uitgesproken vrijheidsbenemende straf of maatregel in een geldboete zou ingaan tegen het 

beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken. 

 

 B.11.2.  Uit de formulering van de in het geding zijnde bepaling blijkt overigens dat zij is 

geïnspireerd op artikel 10 van de wet van 23 mei 1990, dat betrekking heeft op de regeling 

betreffende de overbrenging naar België van een gevonniste persoon opgesloten in het 

buitenland. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 23 mei 1990 blijkt dat de wetgever bij 

de redactie van dat artikel 10 rekening heeft gehouden met het binnen de Raad van Europa 

aangenomen Verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen 

(Parl. St., Kamer, 1988-1989, nr. 608/1, p. 6), waarvan artikel 11, lid 1, b), met betrekking tot 

de omzetting van een veroordeling uitdrukkelijk erin voorziet dat de bevoegde autoriteit van 



10 

 

een Staat een sanctie die vrijheidsbeneming met zich meebrengt, niet in een geldstraf kan 

omzetten. 

 

 B.12.  De omstandigheid dat de omzettingsprocedure vervat in de in het geding zijnde 

bepaling niet kan worden aangewend om tot omzetting over te gaan van een in het buitenland 

uitgesproken vrijheidsbenemende straf of maatregel in een geldboete, wordt redelijkerwijze 

verantwoord door het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken dat 

ten grondslag ligt van het Europees aanhoudingsbevel. 

 

 B.13.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van 

veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk 

veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de 

overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5618 

 

 

Arrest nr. 35/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011 

« houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de 

crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het 

compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord » 

(in samenhang gelezen met de artikelen 34 tot 38 van de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 19 maart 2013 in zake E. V.D.V. tegen de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 maart 

2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde de prejudiciële vraag gesteld 

 

 « of artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011 [houdende aanpassing van de wet van 

1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het 

interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met 

betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord], in samenhang gelezen met 

artikelen 34 tot en met 38 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, 

strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met name doordat er een verschil in 

financiële gevolgen ontstaat tussen enerzijds werknemers die in het kader van een 

herstructurering ontslagen worden en verplicht zijn om zich in te schrijven in een 

tewerkstellingscel met als gevolg dat zij in het Paritair Comité 120 doorgaans enkel recht 

hebben op een inschakelingsvergoeding en niet op een opzeggingsvergoeding en een 

ontslaguitkering (terwijl de combinatie van een opzeggingsvergoeding met een 

ontslaguitkering doorgaans beduidend hoger ligt en de ontslaguitkering bovendien 

gecumuleerd kan worden met werkloosheidsuitkeringen en fiscaal onbelast is) en anderzijds 

werknemers die buiten een herstructurering ontslagen worden en niet verplicht zijn tot 

inschrijving in een tewerkstellingscel met als gevolg dat zij recht hebben op de 

opzeggingsvergoeding en een ontslaguitkering wat doorgaans financieel voordeliger is dan de 

inschakelingsvergoeding ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  E. V.D.V.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. I. Ficher loco Mr. G. Demez, advocaten bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Sedert 19 oktober 1998 is E. V.D.V. tewerkgesteld als arbeider bij de nv « Santens », die vanaf september 

2011 de nv « JLF » is geworden. 

 

 Op 27 september 2011 heeft de nv « JLF » de intentie aangekondigd om alle werknemers te ontslaan in het 

kader van een ontwerp van sluiting van de onderneming (met toepassing van artikel 66, § 1, van de wet van 

13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling). 

 

 Op 12 januari 2012 heeft de nv « JLF » het collectief ontslag ter kennis gebracht van de Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (hierna : « VDAB ») (artikel 7 van het koninklijk besluit van 

24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag). 

 

 Overeenkomstig artikel 33 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact werd een 

tewerkstellingscel opgericht op 26 januari 2012 met interventie van het Sociaal Interventiefonds van de VDAB. 

 

 In het kader van die sluiting werd E. V.D.V. op 10 februari 2012 ontslagen met onmiddellijke werking en 

met betaling van een inschakelingsvergoeding, gelijk aan drie maanden loon. E. V.D.V. vraagt tevens een 

ontslaguitkering aan bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 

 Op 20 juni 2012 heeft de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling beslist geen ontslaguitkering aan E. V.D.V. 

toe te kennen « vanaf 11.02.2012 omdat [hij] recht [heeft] op een inschakelingsvergoeding [3 maanden] die 

langer is dan de periode die gedekt is door de normaal verschuldigde opzeggingsvergoeding [8 weken] 

(artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende 

verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het 

compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord) ». 

 

 Bij verzoekschrift van 13 augustus 2012 betwist E. V.D.V. die beslissing voor de Arbeidsrechtbank te 

Oudenaarde. 

 

 De Arbeidsrechtbank stelt bovenvermelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  Allereerst vat de eisende partij voor de verwijzende rechter de problematiek samen. Bij de wet van 

12 april 2011 werd ten voordele van de arbeiders een « ontslaguitkering » ingevoerd. Die uitkering paste in het 

kader van de crisismaatregelen en, meer algemeen, van het toenaderingsproces tussen het statuut als arbeider en 

het statuut als bediende; zij wilde het feit compenseren dat arbeiders kortere opzeggingstermijnen hebben dan 

bedienden. De ontslaguitkering komt ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna : « RVA »); 

zij is vrij van belastingen en van sociale bijdragen, en is cumuleerbaar met socialezekerheidsuitkeringen, 

inzonderheid die wegens werkloosheid of ziekte. 

 

 Artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011 bepaalt dat de ontslaguitkering niet verschuldigd is wanneer 

de werkgever recht heeft op de terugbetaling waarin is voorzien in artikel 38 van de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact, dat past in het kader van het actieve beheer van herstructureringen. 

 

 De artikelen 36 tot 38 van de wet van 23 december 2005 voorzien in de toekenning van een 

inschakelingsvergoeding ten voordele van werknemers met minstens één jaar anciënniteit, ontslagen in het kader 

van een herstructurering zoals gedefinieerd in artikel 31 van die wet, en ingeschreven in een tewerkstellingscel 

zoals geregeld in de artikelen 33 en 34 van dezelfde wet. De inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopende 

loon van 3 maanden, als de werknemer jonger is dan 45 jaar, of van 6 maanden, als hij de leeftijd van 45 jaar 

heeft bereikt. De inschakelingsvergoeding vervangt de normale opzeggingsvergoeding en komt normaliter ten 

laste van de werkgever. Artikel 38 voorziet echter erin dat, wanneer het arbeiders betreft, de werkgever de 

terugbetaling van de vergoeding kan verkrijgen van de RVA, voor zover de opzeggingsvergoeding lager is dan 
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de inschakelingsvergoeding. En wanneer dit zo is, vervalt het recht op ontslaguitkering. Met andere woorden, de 

arbeider heeft geen recht op een ontslaguitkering wanneer zijn opzeggingsvergoeding lager is dan de 

inschakelingsvergoeding, dus lager dan 3, dan wel 6 maanden. 

 

 Het cumulatieverbod tussen een ontslaguitkering ten laste van de RVA en een inschakelingsvergoeding ook 

deels ten laste van de RVA, lijkt prima facie niet onlogisch, maar heeft een aantal onlogische toestanden doen 

ontstaan. Hoewel de opzeggingstermijnen voor arbeiders doorgaans lager zijn dan 3 of 6 maanden, is dit niet 

langer zo in bepaalde sectoren en voor bepaalde hogere anciënniteiten. Voor die werknemers kunnen de 

werkgevers geen terugbetaling van de inschakelingsvergoeding verkrijgen, en de werknemers hebben dan ook 

recht op de ontslaguitkering. Derhalve krijgen die werknemers meer van de overheid, door het enkele feit dat ze 

op meer recht hebben ten laste van hun werkgever. 

 

 De meest voorkomende situatie is dat de opzeggingstermijn inderdaad lager is dan de periode gedekt door 

de inschakelingsvergoeding, maar niet de combinatie van opzeggingstermijn met ontslaguitkering. 

 

 A.1.2.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter wijst erop dat de bestaande discrepantie zich niet 

alleen voordoet in zijn bijzonder geval, maar in alle gevallen waar de door de RVA te betalen ontslaguitkering 

hoger is dan de terugbetaling van de inschakelingsvergoeding, mede gelet op het feit dat de ontslaguitkering vrij 

is van sociale bijdragen en van belastingen, en cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen. De 

inschakelingsvergoeding vervangt de opzeggingsvergoeding, zodat het voordeel voor de werknemer of de last 

voor de RVA beperkt wordt tot het verschil tussen het nettoloon en de werkloosheidsuitkering die de werknemer 

in elk geval voor die periode had ontvangen. 

 

 A.1.2.2.  De Ministerraad merkt op dat het niet aan de partijen toekomt de draagwijdte van de prejudiciële 

vraag te wijzigen. Het verzoek van de eisende partij om de prejudiciële vraag wat ruimer te bekijken, kan 

derhalve niet worden ingewilligd. 

 

 A.1.3.1.  Net zoals de verwijzende rechter in zijn verwijzingsvonnis heeft opgemerkt, meent de eisende 

partij voor de verwijzende rechter ook dat de inschrijving van de betrokken werknemers in een 

tewerkstellingscel onvoldoende is om het loonverschil te verantwoorden. De inschrijving in een 

tewerkstellingscel, naast de klassieke inschrijving als werkzoekende, kan weliswaar een bijdrage opleveren aan 

de herinschakeling van de werknemer, maar levert als dusdanig geen geldelijk voordeel op. Daarbij hebben 

werknemers vanaf 45 jaar in elk geval recht op outplacement, met toepassing van de collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 82 van de Nationale Arbeidsraad, waardoor de in het geding zijnde wetgeving 

geen bijkomend recht oplevert. Vervolgens kan het gebeuren dat de werknemer wel recht heeft op een 

ontslaguitkering omdat zijn gewone opzeggingstermijn minstens even lang is als de inschakelingsvergoeding; 

het is derhalve paradoxaal dat de werknemer van de Staat meer krijgt naargelang hij meer rechten heeft ten 

aanzien van de werkgever. 

 

 Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter zou een evidente oplossing zijn dat de werknemer, 

onverminderd zijn recht en verplichting om in een tewerkstellingscel te worden ingeschreven, de keuze krijgt 

tussen de inschakelingsvergoeding of de combinatie van opzeggingsvergoeding en ontslaguitkering. 

 

 A.1.3.2.  De Ministerraad bevestigt, in zijn memorie van antwoord, dat de werknemers die minstens 45 jaar 

oud zijn, ook de outplacement kunnen genieten waarin is voorzien in de CAO nr. 82. Evenwel is de 

outplacementbegeleiding waarin wordt voorzien door het koninklijk besluit van 9 maart 2006 voordeliger daar 

het recht op outplacement wordt toegekend voor een duur van zestig uren verspreid over een termijn van zes 

maanden, terwijl artikel 6, § 2, van de CAO nr. 82 een verspreiding van de outplacementbegeleiding toelaat over 

een maximale termijn van twaalf maanden. In het kader van de CAO nr. 82 heeft de werknemer tijdens de eerste 

zes maanden van de outplacementbegeleiding enkel recht op veertig uren begeleiding. De kansen op 

wedertewerkstelling zijn dus hoger voor werknemers die minstens 45 jaar oud zijn en die recht op een 

outplacementbegeleiding hebben in het kader van het koninklijk besluit van 9 maart 2006. 

 

 De Ministerraad voert ook aan dat de voorwaarden om de ontslaguitkering te kunnen genieten geen 

verband houden met de omvang van de rechten van de werknemers ten aanzien van hun werkgever. De 

toekenningsvoorwaarden van de ontslaguitkering worden enkel beïnvloed door het feit dat de overheid reeds 

geld besteedt aan de werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering om hun kansen tot 

wedertewerkstelling te verhogen. 
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 A.2.1.  De Ministerraad werpt op dat het verschil in behandeling dat de verwijzende rechter beschrijft, 

gebaseerd is op de verkeerde overweging dat de werknemer, ontslagen in het kader van een herstructurering, niet 

zou kunnen kiezen voor de financieel meest interessante optie en dat hij verplicht zou zijn zich in te schrijven bij 

de tewerkstellingscel. Het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij 

herstructureringen voorziet in de mogelijkheid dat bepaalde werknemers vrijgesteld zijn van de verplichting om 

zich in te schrijven in een tewerkstellingscel. Het betreft de werknemers die op het einde van de periode gedekt 

door de opzeggingsvergoeding, ofwel de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, ofwel 38 jaar beroepsverleden 

bewijzen (artikel 9/1, § 1, derde lid, van het voormeld koninklijk besluit). Daarnaast hebben werknemers steeds 

de mogelijkheid om zich niet in te schrijven bij de tewerkstellingscel. De inschrijving in de tewerkstellingscel 

volgt immers enkel als de werknemer beslist zich te willen inschrijven of niet tijdig meedeelt dat hij zich niet wil 

inschrijven. De ontslagen werknemer behoudt derhalve het recht de inschrijving te weigeren (artikel 10, §§ 3 en 

5, van het voormeld koninklijk besluit). Wanneer de werknemer de inschrijving weigert, kan hij de 

opzeggingsvergoeding combineren met de ontslaguitkering. Hij loopt dan wel het risico tijdelijk uitgesloten te 

worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens een situatie van vrijwillige werkloosheid, maar ook 

die uitsluiting is geen evidentie. De RVA onderzoekt elk dossier en een uitsluiting volgt niet altijd of heeft niet 

altijd effect, als de werknemer geen uitkeringen aanvraagt. 

 

 Derhalve stelt de verwijzende rechter ten onrechte dat de regelgeving de arbeiders, bij wie de 

opzeggingsvergoeding lager is dan de inschakelingsvergoeding, verhindert de ontslaguitkering te genieten. 

 

 A.2.2.  Volgens de Ministerraad is de situatie waarin E. V.D.V. zich bevindt uitzonderlijk : hij ondervindt 

het louter financiële nadeel door een combinatie van een relatief lage leeftijd, waardoor hij recht heeft op drie 

maanden inschakelingsvergoeding in plaats van zes maanden, en een hoge anciënniteit, die aanleiding geeft tot 

een relatief hoge opzeggingsvergoeding voor een arbeider (gelijk aan acht weken loon) en de hoogste 

ontslaguitkering (3 750 euro). Indien de eisende partij minstens 45 jaar zou zijn, dan zou zijn ontslaguitkering 

minder gunstig zijn dan de vier maanden bijpassing (het verschil tussen de inschakelingsvergoeding van zes 

maanden en een opzeggingsvergoeding die een periode van acht weken dekt) door de werkgever. Indien de 

eisende partij slechts een anciënniteit zou hebben van vijf jaar, dan zou de ontslaguitkering eveneens minder 

gunstig zijn dan de bijpassing, zeker als de werknemer bovendien ook nog eens minstens 45 jaar oud zou zijn. 

 

 Het uitzonderlijke karakter wordt trouwens nog benadrukt door het feit dat het een « uitdovende » situatie 

is. Voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vanaf 1 januari 2012 bedraagt de ontslaguitkering immers 

standaard 1 250 euro. De andere (hogere) bedragen vallen weg. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad voert aan dat het verschil in behandeling in redelijkheid te verantwoorden is. Het 

gehanteerde criterium van onderscheid is objectief en pertinent. En in een optiek van goed beheer van de 

overheidsfondsen is het meer dan redelijk dat de ontslaguitkering niet wordt betaald in situaties waarin de 

overheid reeds geld besteedde aan werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering om 

hun kansen op wedertewerkstelling te verhogen. Dit betreft niet enkel de terugbetaling van een deel van de 

inschakelingsvergoeding maar ook de terugbetaling van de kosten van outplacementbegeleiding en de 

vermindering van de sociale bijdragen voor de tewerkstelling van iemand die houder is van een 

« verminderingskaart herstructureringen ». 

 

 In het kader van een herstructurering is het ook verantwoord dat de RVA bij voorrang zijn fondsen besteedt 

aan maatregelen en vergoedingen die de vlugge wedertewerkstelling van de ontslagen werknemers bevorderen in 

plaats van een ontslaguitkering te betalen zonder tegenprestatie voor de werkgever en de ontslagen werknemer. 

Dit sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Europese Unie over het werkgelegenheidsbeleid en is ook 

verantwoord in het kader van een collectief ontslag, dat een beduidend grotere impact heeft op de arbeidsmarkt, 

wat de wedertewerkstelling van de ontslagen werknemers bemoeilijkt. 

 

 Vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer, moet het verschil in behandeling niet enkel worden 

bekeken op louter financiële vlak (zonder inachtneming van de maatregelen die de wedertewerkstelling van de 

werknemers bevorderen) en op korte termijn (op het ogenblik van het ontslag). De inschrijving in een 

tewerkstellingscel is immers, volgens de Ministerraad, zeer voordelig : (1) er is een onmiddellijke beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst, zonder het presteren van een opzeggingstermijn, met betaling van een 

inschakelingsvergoeding, (2) er is outplacementbegeleiding, eveneens voor werknemers die de leeftijd van 

45 jaar nog niet hebben bereikt, (3) de toekenning van een « verminderingskaart herstructureringen », die van 

belang is voor een spoedige werkhervatting, en (4) een verdere bescherming tegen het risico van een 

arbeidsongeval. 
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 Ten slotte heeft de in het geding zijnde maatregel, volgens de Ministerraad, geen onevenredige gevolgen. 

Die werknemers verkeren immers in een betere situatie door het feit dat zij het slachtoffer zijn van een collectief 

ontslag. Dankzij de beschermende maatregelen bij het collectief ontslag werd E. V.D.V. pas op 10 februari 2012 

ontslagen, te weten meer dan vier maanden na de eerste aankondiging van het voornemen tot collectief ontslag, 

die op 27 september 2011 gebeurde. In het kader van een louter individueel ontslag buiten een herstructurering 

zou hij reeds op 27 september 2011 ontslagen kunnen geweest zijn. De slachtoffers van een collectief ontslag 

hebben daarnaast ook recht op een bijzondere vergoeding, de « vergoeding wegens collectief ontslag », ten laste 

van hun werkgever (zie de artikelen 6 en volgende van de CAO nr. 10 van de Nationale Arbeidsraad), terwijl de 

werknemers die worden ontslagen in het kader van een individueel ontslag per definitie geen recht hebben op die 

vergoeding. 

 

 A.2.4.  Derhalve dient, volgens de Ministerraad, de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 

2011 « houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de 

crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het 

compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord », 

in samenhang gelezen met de artikelen 34 tot 38 van de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact. Artikel 42, § 2, bepaalt : 

 

 « De ontslaguitkering is niet verschuldigd wanneer de werkgever recht heeft op een 

terugbetaling voorzien door of krachtens artikel 38 van de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact ». 

 

 B.1.2.  De artikelen 34 tot 38 van de wet van 23 december 2005 betreffende het 

generatiepact bepalen : 

 

 « Art. 34.  De werknemers die ontslagen worden in het kader van de herstructurering, 

moeten bij deze tewerkstellingscel ingeschreven zijn conform de procedure en volgens de 

modaliteiten bepaald door de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

 

 Deze werknemers moeten, tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel, 

eveneens ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling. 

 

 In afwijking van de vorige leden kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, en rekening houdend met hun leeftijd, beroepsverleden of de aard van hun 

arbeidsovereenkomst, bepalen welke werknemers niet moeten, maar kunnen ingeschreven zijn 

bij de tewerkstellingscel en als werkzoekende. 

 

 Art. 35.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor 

ondernemingen met minder dan 100 werknemers en voor ondernemingen die overgaan tot een 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&bron=doc&anchor=ln81815-64
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collectief ontslag van minder dan 20 werknemers, onder de voorwaarden en modaliteiten die 

Hij bepaalt, met de oprichting van een tewerkstellingscel, zoals bedoeld in artikel 33, 

gelijkstellen de medewerking van de werkgever aan een overkoepelende tewerkstellingscel 

waarin meerdere werkgevers in herstructurering participeren. 

 

 Afdeling 3. - Inschakelingsvergoeding voor de werknemers 

 

 Art. 36.  De werkgever in herstructurering is gehouden aan elke in het kader van de 

herstructurering ontslagen werknemer die ingeschreven is bij de tewerkstellingscel en die, op 

het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag, ten minste één jaar 

ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering heeft, een 

inschakelingsvergoeding te betalen. 

 

 Deze inschakelingsvergoeding wordt betaald gedurende een periode van : 

 

 1°  zes maanden indien de ontslagen werknemer op het ogenblik van de aankondiging 

van het collectief ontslag minstens 45 jaar is; 

 

 2°  drie maanden indien de ontslagen werknemer op het ogenblik van de aankondiging 

van het collectief ontslag minder dan 45 jaar is. 

 

 Deze inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon en de voordelen verworven 

krachtens de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten. 

 

 De vorige leden zijn niet van toepassing indien het een werknemer betreft bedoeld in 

artikel 31, vierde lid. 

 

 De in de vorige leden bedoelde inschakelingsvergoeding wordt gelijkgesteld met een 

opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wanneer de werkgever de overeenkomst 

beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn 

vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 van voormelde wet van 3 juli 1978. Ze 

vervangt geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding die aan de werknemer wordt 

toegekend in toepassing van artikel 39 van de voormelde wet van 3 juli 1978. Deze 

inschakelingsvergoeding wordt maandelijks betaald overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 39bis van dezelfde wet. 

 

 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in welke 

gevallen en onder welke voorwaarden en modaliteiten de werknemer de 

inschakelingsvergoeding verliest. 

 

 Art. 37. § 1.  In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de 

werknemer bedoeld in artikel 36, tweede lid, 1°, recht heeft op een opzeggingstermijn van zes 

maanden of minder, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van 

de uitbetaling van de inschakelingsvergoeding gedurende zes maanden, overeenkomstig 

artikel 36, tweede lid, 1°. 

 

 In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer bedoeld 

in artikel 36, tweede lid, 2°, recht heeft op een opzeggingstermijn van drie maanden of 

minder, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van de 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-58
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-54
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-55
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-82
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-109
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-110
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-111
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-148
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-54
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-55
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
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uitbetaling van de inschakelingsvergoeding gedurende drie maanden, overeenkomstig 

artikel 36, tweede lid, 2°. 

 

 In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer op het 

ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minder dan één jaar ononderbroken 

dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering heeft, moet de werkgever de 

arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van de uitbetaling van de 

opzeggingsvergoeding vastgesteld met toepassing van de voormelde wet van 3 juli 1978. 

 

 § 2.  In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer 

bedoeld in artikel 36, tweede lid, 1°, recht heeft op een opzeggingstermijn van meer dan zes 

maanden, moet de arbeidsovereenkomst ten laatste beëindigd worden de laatste dag van de 

zevende maand voorafgaand aan het einde van de opzeggingstermijn. Aan die werknemer is 

een opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met de op dat ogenblik nog te lopen 

opzeggingstermijn. 

 

 In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer bedoeld 

in artikel 36, tweede lid, 2°, recht heeft op een opzeggingstermijn van meer dan drie maanden, 

moet de arbeidsovereenkomst ten laatste beëindigd worden de laatste dag van de vierde 

maand voorafgaand aan het einde van de opzeggingstermijn. Aan die werknemer is een 

opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met de op dat ogenblik nog te lopen 

opzeggingstermijn. 

 

 Deze vergoeding is samengesteld uit : 

 

 1°  de inschakelingsvergoeding bedoeld in artikel 36; 

 

 2°  het eventueel saldo van de verbrekingsvergoeding, dat zal betaald worden na afloop 

van de periode gedekt door de inschakelingsvergoeding. 

 

 Art. 38.  Indien de totale kost van de aan een arbeider overeenkomstig artikel 37, § 1, 

betaalde inschakelingsvergoeding groter is dan de totale kost van de opzeggingsvergoeding 

die de werkgever verschuldigd zou geweest zijn in toepassing van de voormelde wet van 

3 juli 1978, kan de werkgever de terugbetaling bekomen van het verschil bij de Rijksdienst 

voor arbeidsvoorziening. 

 

 Voor de toepassing van het vorige lid kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, bepalen welke procedure en onder welke voorwaarden en 

modaliteiten de werkgever de terugbetaling van het verschil tussen beide vergoedingen kan 

bekomen. 

 

 Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 

werknemers bedoeld bij artikel 9 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de 

schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, 

kan onder dezelfde voorwaarden de bij het eerste lid bedoelde terugbetaling vragen wanneer 

het tussenkomt op basis van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de 

opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen 

ontslagen werknemers ». 

 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-62
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&anchor=ln81815-63
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln856&anchor=ln856-16
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf926
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 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of het in het geding zijnde 

artikel 42, § 2, van de wet van 12 april 2011, in samenhang gelezen met de artikelen 34 tot 38 

van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, omdat daardoor « een verschil in financiële gevolgen 

[zou ontstaan] tussen enerzijds werknemers die in het kader van een herstructurering 

ontslagen worden en verplicht zijn om zich in te schrijven in een tewerkstellingscel met als 

gevolg dat zij in het Paritair Comité 120 doorgaans enkel recht hebben op een 

inschakelingsvergoeding en niet op een opzeggingsvergoeding en een ontslaguitkering 

(terwijl de combinatie van een opzeggingsvergoeding met een ontslaguitkering doorgaans 

beduidend hoger ligt en de ontslaguitkering bovendien gecumuleerd kan worden met 

werkloosheidsuitkeringen en fiscaal onbelast is) en anderzijds werknemers die buiten een 

herstructurering ontslagen worden en niet verplicht zijn tot inschrijving in een 

tewerkstellingscel met als gevolg dat zij recht hebben op de opzeggingsvergoeding en een 

ontslaguitkering wat doorgaans financieel voordeliger is dan de inschakelingsvergoeding ». 

 

 B.3.1.  De procedure waarnaar artikel 34 van de wet van 23 december 2005 verwijst, is 

vastgesteld bij het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij 

herstructureringen. 

 

 Artikel 9/1, § 2, van het voormelde koninklijk besluit bepaalt dat « de werknemer 

ontslagen in het kader van een herstructurering in de zin van artikel 31, vierde lid van de wet, 

die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens één jaar 

ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering bewijst, zich niet 

[moet] inschrijven, maar […] de mogelijkheid [heeft] zich in te schrijven bij de 

tewerkstellingscel ». 

 

 Bovendien bepaalt artikel 10, § 3, van het voormelde koninklijk besluit dat « de 

werknemer […] uiterlijk de zevende werkdag volgend op de dag waarop het onderhoud 

bedoeld in § 2, eerste lid heeft plaatsgehad of was voorzien, schriftelijk aan de werkgever in 

herstructurering zijn beslissing [meedeelt] betreffende het feit of hij al dan niet wenst 

ingeschreven te worden bij de tewerkstellingscel ». De werkgever, op zijn beurt, moet « de 

directeur van de tewerkstellingscel […] het bewijs van de uitnodiging tot het onderhoud 

bedoeld in paragraaf 2 meedelen, evenals de beslissing van de werknemer betreffende zijn 
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deelname of het ontbreken van een beslissing door de werknemer bedoeld in paragraaf 3 » 

(artikel 10, § 5). 

 

 B.3.2.  Uit artikel 34, derde lid, van de wet van 23 december 2005 en uit voormelde 

uitvoeringsbepalingen volgt dat de verwijzende rechter uitgaat van een verkeerd uitgangspunt. 

Immers, krachtens die wetsbepaling heeft de Koning erin voorzien dat een werknemer die in 

het kader van een herstructurering wordt ontslagen en die op dat ogenblik minstens één jaar 

ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering bewijst, zoals dat het 

geval is voor de eisende partij voor de verwijzende rechter, kan niet worden verplicht zich in 

te schrijven in een tewerkstellingscel, waardoor hij in voorkomend geval een financieel 

verlies zou kunnen leiden. Elke werknemer die aan die voorwaarden voldoet, heeft het recht 

en de mogelijkheid uit te maken welk systeem voor hem het meest voordelig is. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5646 

 

 

Arrest nr. 36/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gesteld door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 23 mei 2013 in zake de cvba « Intercommunaal Samenwerkingscomité 

van Waterbedrijven » tegen de stad Tongeren, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 5 juni 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 34 van het decreet [van het Vlaamse Gewest] van 6 juli 2001 

betreffende de intergemeentelijke samenwerking artikel 27 van de gecoördineerde 

Grondwet ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de cvba « Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven », met 

maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1; 

 

 -  de stad Tongeren, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 De stad Tongeren heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. A. Verbeeck loco Mr. W. Mertens, advocaten bij de balie te Hasselt, voor de 

cvba « Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven »; 

 

 .  Mr. A. Piscione loco Mr. S. Van Geeteruyen, advocaten bij de balie te Tongeren, voor 

de stad Tongeren; 

 

 .  Mr. B. Martel, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De stad Tongeren trad in 1995 toe tot de vzw « ISWa », een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 

waterbedrijven en de rechtsvoorganger van de eisende partij in het bodemgeschil. Ingevolge de inwerkingtreding 
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van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd die 

vzw omgevormd tot een dienstverlenende vereniging in de zin van artikel 12, § 2, 2°, van dat decreet. De 

duurtijd van die vereniging werd krachtens artikel 79, § 2, van dat decreet beperkt tot 9 november 2019. 

 

 Op 23 december 2009 verkocht de stad Tongeren haar gemeentelijke waterregie aan de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening. Aangezien de stad Tongeren na die verkoop geen reden zag om haar 

lidmaatschap in ISWa aan te houden, verzocht zij om uit te treden. Op 8 juni 2011 weigerde de raad van bestuur 

van ISWa die uittreding toe te staan, aangezien artikel 13 van haar statuten de vroegtijdige uittreding uitsluit.  

 

 Op 19 juli 2012 richtte de vereniging zich tot de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren om de stad te 

laten veroordelen tot de betaling van een factuur. De tegeneis van de stad Tongeren bestond erin voor recht te 

zeggen dat haar verzoek tot uittreding uit ISWa gegrond is. 

 

 Na de vaststelling dat artikel 13 van de statuten van ISWa overeenstemt met de in het geding zijnde 

bepaling, die de vervroegde uittreding tijdens de duurtijd van een dienstverlenende vereniging uitsluit, stelt de 

verwijzende rechter de onderhavige prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De dienstverlenende vereniging ISWa geeft toe dat artikel 27 van de Grondwet het recht omvat om 

zich niet te verenigen, maar is van mening dat de decreetgever dat grondrecht in casu redelijkerwijze vermocht 

te beperken. Het verbod van uittreding zou samenhangen met de inkorting van de maximale duurtijd van een 

dienstverlenende vereniging van dertig jaar naar achttien jaar.  

 

 De dienstverlenende vereniging ISWa betoogt dat het Hof de lering van zijn arrest nr. 65/2003 van 14 mei 

2003 kan toepassen op de onderhavige prejudiciële vraag. Die lering zou inhouden dat de minimale 

werkbaarheid en rechtszekerheid die vereist zijn bij elke intergemeentelijke samenwerking, in het gedrang 

zouden komen indien vervroegde uittreding mogelijk zou zijn. Bovendien maakt een duurtijd van achttien jaar 

volgens de dienstverlenende vereniging ISWa geen onredelijk lange periode uit. 

 

 A.2.  De stad Tongeren beklemtoont dat artikel 27 van de Grondwet het recht omvat om zich niet te 

verenigen en dat die bepaling de openbare orde raakt. De negatieve vrijheid van vereniging zou eveneens 

betrekking hebben op maatregelen die het een lid van een vereniging onevenredig moeilijk maken om zijn 

lidmaatschap te beëindigen.  

 

 Het in het geding zijnde verbod zou onevenredige gevolgen hebben, gelet op de lange duur ervan en gelet 

op de onmogelijkheid om gegronde redenen aan te voeren, zoals de omstandigheid dat het voortzetten van het 

lidmaatschap van een samenwerkingsverband van waterbedrijven geen nut heeft nadat een stad haar waterregie 

heeft verkocht. 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering voert in hoofdorde aan dat artikel 27 van de Grondwet niet van toepassing is op 

gemeenten, aangezien de vereniging van gemeenten wordt geregeld door artikel 162, vierde lid, van de 

Grondwet. Die bepaling laat de gemeenten slechts toe om zich te verenigen onder de voorwaarden die door de 

decreetgever worden bepaald. Bijgevolg zouden de gemeenten niet over een vrijheid van vereniging in de zin 

van artikel 27 van de Grondwet beschikken en zou de prejudiciële vraag onontvankelijk moeten worden 

verklaard. 

 

 In ondergeschikte orde betoogt de Vlaamse Regering dat de in het geding zijnde bepaling een evenredige 

beperking van de negatieve vrijheid van vergadering inhoudt. Het in het geding zijnde decreet zou de 

intergemeentelijke samenwerking beogen te versterken. De in het geding zijnde bepaling zou in dat kader slechts 

de verplichting inhouden om de afgesproken duurtijd te respecteren. Die duurtijd zou niet onredelijk lang zijn, 

temeer daar hij is teruggebracht van dertig jaar naar achttien jaar. Tot slot ziet de Vlaamse Regering geen reden 

om af te wijken van de lering van het arrest van het Hof nr. 65/2003 van 14 mei 2003.  
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 34 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking bepaalt : 

 

 « Tijdens de bij de oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging 

vastgestelde duur die, behoudens wat bepaald is in artikel 36 van dit decreet, achttien jaar niet 

mag overschrijden, is geen uittreding mogelijk. 

 

 Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die 

wordt bepaald in de statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen 

ten opzichte van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht de verenigbaarheid van die bepaling met artikel 27 van de 

Grondwet te onderzoeken, in zoverre het de vrijheid van de gemeenten om zich niet te 

verenigen, zou waarborgen. 

 

 B.3.  Artikel 27 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 

maatregel worden onderworpen ». 

 

 De vrijheid van vereniging heeft tot doel de oprichting van private verenigingen en de 

deelname aan hun activiteiten te waarborgen. Zij is niet van toepassing op gemeenten. 

 

 B.4.  Overigens is de mogelijkheid voor gemeenten om zich te verenigen vervat in 

artikel 162, vierde lid, van de Grondwet, dat thans bepaalt : 

 

 « Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 

meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de voorwaarden waaronder 

en de wijze waarop verscheidene provincies, verscheidene bovengemeentelijke besturen of 

verscheidene gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan of zich kunnen verenigen. Evenwel 

kan aan verscheidene provincieraden, aan verscheidene raden van bovengemeentelijke 

besturen of aan verscheidene gemeenteraden niet worden toegestaan samen te beraadslagen ». 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 34 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking schendt artikel 27 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5746 en 5756 

 

 

Arrest nr. 37/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de vorderingen tot schorsing van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (invoeging van een 

artikel 110/30 over het huisonderwijs in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 

2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs), en van de artikelen II.1, 1°, 

II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van hetzelfde decreet, ingesteld respectievelijk 

door Petronella Nellissen en Adri De Brabandere, en door de vzw « Mojsdis Chaside Belze » 

en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vorderingen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 november 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2013, hebben Petronella 

Nellissen en Adri De Brabandere, wonende te 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 32, een 

vordering tot schorsing ingesteld van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (invoeging van een 

artikel 110/30 over het huisonderwijs in het besluit van de Vlaamse Regering van 

17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs), 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 

van dezelfde decreetsbepaling. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2013, is een vordering tot 

schorsing ingesteld van de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 

van voormeld decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 door de vzw « Mojsdis 

Chaside Belze », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Spangenstraat 6, de 

vzw « Bais Rachel », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 26-

28, de vzw « Bais Chinuch Secundair », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, 

Lamorinièrestraat 83, de vzw « Jeshiwah Ketane D’Chasside Wiznitz », met maatschappelijke 

zetel te 2018 Antwerpen, Jacob Jacobstraat 37, de vzw « School Wiznitz », met 

maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 32, de vzw « Jeschiwah-Etz-Chayim, 

Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », met maatschappelijke zetel te 

2610 Wilrijk, Steytelincklei 22, de vzw « Talmud Torah Antwerpen », met maatschappelijke 

zetel te 2018 Antwerpen, Simonsstraat 50, de vzw « Satmar Cheider », met maatschappelijke 

zetel te 1020 Brussel, Sint-Annadreef 68b, Isaac Wajsman en Rachel Zelman, handelend uit 

eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Israel 

Wajsman, wonende te 2018 Antwerpen, Helenalei 22, Samuel Stroli en Malka Gross, 

handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun 

kind Eli Stroli, wonende te 2018 Antwerpen, Marialei 24, Yehoshua Kohen en Rachel 

Galitzky, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van hun kinderen Israel Kohen en Moshe Kohen, wonende te 2018 Antwerpen, Van 

Leriusstraat 19, Yaacov David Meirovitz en Rachel Herczl, handelend uit eigen naam en in 

hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Chaim Meirovitz en 

Aron Meirovitz, wonende te 2140 Borgerhout, Oedenkovenstraat 7, Isaac Friedman en Chaya 

Klein, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van 

hun kinderen Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman en Malkeh Friedman, 

wonende te 2018 Antwerpen, Terliststraat 43, Avraham Katina en Esther Stauber, handelend 

uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Frimet 

Katina, wonende te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 18, Yisroel Hollander en Chaja 

Steinbach, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van hun kind Esther Hollander, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 175, Erwin 

Aftergut en Esther Sara Schachter, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van 

wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Bracha Aftergut, wonende te 2018 Antwerpen, 

Lange Leemstraat 196, Oscar Roth en Lea Roth Sheindel, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Chaim Roth, wonende te 

2018 Antwerpen, Van Den Nestlei 14, Abraham Weiss en Shoshana Wertheim, handelend uit 

eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Jakob 
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Weiss, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 40, Mozes Klein en Yocheved 

Berlinger, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van hun kind Jacov Klein, wonende te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 155, Naftali 

Geldzahler en Freda Veg, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kinderen Sruli Geldzahler en Moishe Geldzahler, wonende te 

2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 351, Victor Dresdner en Esther Berger, handelend uit 

eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Mozes 

Dresdner, Jozef Dresdner en Abraham Dresdner, wonende te 2018 Antwerpen, 

Charlottalei 34, Abraham Noe en Sylvia Herskovic, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Jakov Noe en Naftali Noe, 

wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 283, Samuel Roth en Ester Luria, handelend 

uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Moishi 

Roth, wonende te 2018 Antwerpen, Mercatorstraat 16, en Israel Sobel en Shoshana 

Schaechter, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind Jacov Sobel, wonende te 2018 Antwerpen, 

Haringrodestraat 12. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 

van dezelfde decreetsbepalingen. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5746 en 5756 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Bij beschikking van 26 november 2013 heeft het Hof de terechtzitting voor het debat over 

de vordering tot schorsing in de zaak nr. 5746 bepaald op 17 december 2013, na de in 

artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde 

overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van 

een memorie, uiterlijk op 13 december 2013 in te dienen en een afschrift ervan binnen 

dezelfde termijn aan de verzoekende partijen over te zenden; 

 

 Bij beschikking van 4 december 2013 heeft het Hof : 

 

 -  de beschikking van 26 november 2013 met betrekking tot het debat over de vordering 

tot schorsing in de zaak nr. 5746 geannuleerd en vervangen; 

 

 -  de dag van de terechtzitting voor het debat over de vorderingen tot schorsing in de 

zaken nrs. 5746 en 5756 op 8 januari 2014 bepaald; 

 

 -  de in artikel 76, § 4, van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 bedoelde 

overheden uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een 

memorie, uiterlijk op 6 januari 2014 in te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde 

termijn aan de verzoekende partijen over te zenden. 

 

 Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door : 

 

 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756; 

 

 -  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 9, 

tussenkomende partijen in de zaak nr. 5756; 
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 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Petronella Nellissen en Adri De Brabandere, verzoekende partijen in de zaak nr. 5746, 

persoonlijk; 

 

 .  Mr. H. Buyssens, Mr. T. Van de Calseyde, Mr. S. Sottiaux en Mr. J. Roets, advocaten 

bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756; 

 

 .  Moshe Friedman, tussenkomende partij in de zaak nr. 5756, persoonlijk; 

 

 .  Mr. D. Vanheule, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen verstrekken huisonderwijs aan hun beide kinderen. Hun jongste zoon, die 

op 9 november 2013 veertien jaar werd, wordt door de bestreden bepaling getroffen. De verzoekende partijen 

doen volgens hen in twee hoedanigheden van hun belang blijken : enerzijds, als ouders die voor hun kinderen 

een schooltype hebben gekozen en, anderzijds, als inrichters van huisonderwijs.  

 

 A.1.2.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen niet. 

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen zijn, enerzijds, acht vzw’s die als maatschappelijk doel het verstrekken van 

onderwijs vanuit de joods-orthodoxe geloofsovertuiging hebben en, anderzijds, zestien ouders van een of meer 

Joodse kinderen die een van die scholen bezoeken. De ouders treden zowel op uit eigen naam, als uit naam van 

hun minderjarige, schoolgaande kinderen. In totaal zijn er ongeveer 1 260 gezinnen waarvan de kinderen een van 

de onderwijsinstellingen, ingericht door de verzoekende verenigingen, bezoeken. 
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 De verzoekende partijen voeren aan dat zij persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig door het bestreden 

decreet kunnen worden geraakt. Allereerst zouden de ouders worden gedwongen om, in geval van het niet of 

niet-tijdig behalen van een getuigschrift basisonderwijs of van een getuigschrift secundair onderwijs door hun 

leerplichtige kinderen die bij een onderwijsinstelling zijn ingeschreven, ingericht door de verzoekende 

verenigingen, hun kinderen in te schrijven in het erkende, gesubsidieerde of door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierde onderwijs dat niet aan de vereisten van het door hen en hun kinderen beleden geloof en cultuur 

beantwoordt. Die partijen voelen zich aldus gekrenkt in hun recht om, overeenkomstig het grondwettelijk 

gewaarborgde recht op vrijheid van onderwijs en op vrijheid van godsdienst, hun kinderen in te schrijven in een 

school waarvan het levensbeschouwelijke, religieuze en pedagogische project aan de keuze beantwoordt die zij 

voor hun kinderen het beste achten. Op die wijze wordt ook aan de kinderen zelf de mogelijkheid ontzegd om op 

te groeien tot religieuze Joden conform de vereisten van hun joods-orthodoxe geloof. Wanneer de ouders geen 

gevolg aan de bestreden decreetsbepalingen zouden geven, zouden zij zich schuldig maken aan een overtreding 

van de wetsbepalingen inzake de leerplicht die strafrechtelijk wordt bestraft.  

 

 Ook de verzoekende verenigingen kunnen door het bestreden decreet persoonlijk, rechtstreeks en 

ongunstig worden geraakt, vermi ts  zij geconfronteerd zouden kunnen worden met een leegloop van hun 

instellingen ten voordele van het erkende, gesubsidieerde of door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde 

onderwijs. Hierdoor zou het voor hen de facto onmogelijk worden om hun maatschappelijk doel nog langer te 

verwezenlijken, namelijk het verstrekken van onderwijs van joods-orthodoxe strekking volgens de eeuwenoude 

tradities.  

 

 A.2.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het beroep dat namens een aantal van de voornoemde 

verenigingen is ingesteld, niet ontvankelijk is omdat het bevoegde bestuursorgaan niet rechtsgeldig is 

samengesteld of niet rechtsgeldig heeft vergaderd. Bovendien is het beroep van de verzoekende verenigingen 

niet ontvankelijk wegens ontstentenis van een rechtstreeks en actueel belang.  

 

 

 Ten aanzien van de tussenkomende partijen 

 

 A.3.1.  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig hebben bij aangetekende brief van 2 december 2013, een 

« verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst » in de zaak nr. 5756 ingediend, en zulks zowel in de schorsings- als 

in de vernietigingsprocedure. Bij aangetekende brief van 6 januari 2014, hebben zij een memorie ingediend, 

waarin zij het Hof verzoeken de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging te verwerpen. 

 

 A.3.2.  Bij aangetekende brief van 7 januari 2014 vragen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 het 

Hof om de voormelde memorie van 6 januari 2014 uit de debatten te weren en het verzoek tot tussenkomst niet 

ontvankelijk te verklaren, onder meer wegens ontstentenis van belang van de tussenkomende partijen. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 A.4.  De verzoekende partijen verwijzen naar de parlementaire voorbereiding van het bestreden 

artikel III.20 en naar het kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad over het ontwerp van decreet. 

Weliswaar heeft het Hof zich reeds in zijn arrest nr. 107/2009 van 9 juli 2009 en in zijn arrest nr. 168/2009 van 

29 oktober 2009 over het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap uitgesproken, maar volgens de verzoekende 

partijen doet de bestreden regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap specifieke problemen rijzen. Zij voeren 

drie middelen aan. 

 

 A.5.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 1, van de 

Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. Een beperking van de vrijheid van onderwijs is enkel 

aanvaardbaar wanneer die noodzakelijk is om andere grondrechten te beschermen. Die afweging dient 

zorgvuldig te gebeuren. Het recht op onderwijs van de leerplichtigen maakt het niet mogelijk dat, zoals dat met 

de bestreden bepaling het geval is, de vrijheid van onderwijs al te zeer wordt beperkt. Volgens de verzoekende 

partijen houdt de bestreden bepaling om de volgende redenen een schending van artikel 24, § 1, van de 

Grondwet in. 
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 Ouders die voor huisonderwijs opteren, zijn verplicht de leerplichtige in te schrijven bij de 

examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair onderwijs. Examens toetsen een 

welbepaalde leerstof. Hoewel het volgens de parlementaire voorbereiding niet de bedoeling is welke inhoud dan 

ook aan het huisonderwijs op te leggen, impliceert de verplichte deelname aan examens dat een bepaalde leerstof 

wordt opgelegd. 

 

 Voorts dient de leerplichtige leerling van huisonderwijs uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd 

van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie een getuigschrift of een diploma van secundair onderwijs te 

behalen. De vrijheid van onderwijs houdt de vrijheid in een eigen pedagogisch project te ontwikkelen en een 

specifiek leertraject te volgen. Door een leeftijd op te leggen waarop het getuigschrift of het diploma moet 

worden behaald, wordt de keuze voor dat leertraject aanzienlijk beperkt. 

 

 Ten slotte, wanneer de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar 

bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van secundair onderwijs behaalt, kan hij 

niet langer huisonderwijs volgen. Een dergelijke sanctie is onevenredig zwaar. 

 

 A.5.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar het arrest nr. 107/2009, waarin het Hof met betrekking tot de 

verplichting voor de leerlingen uit het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap om te slagen voor het examen 

van de examencommissie heeft geoordeeld dat de vrijheid van onderwijs niet is geschonden. De soortgelijke 

verplichting die door de bestreden bepalingen wordt ingevoerd, schendt evenmin de onderwijsvrijheid. Immers, 

in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, heeft het examen bij de examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap niet tot gevolg dat de verstrekkers van privéonderwijs zouden worden verplicht om de 

leerplannen te volgen die door de eindtermen zijn bepaald, en om een onderwijs aan te bieden dat identiek is aan 

dat in het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. De decreetgever beoogt enkel om aan de 

leerplichtigen die huisonderwijs volgen, een kwalitatief onderwijs te waarborgen en aldus na te gaan of zij een 

voldoende niveau van onderricht genieten dat hen in staat stelt om maatschappelijk te functioneren, een verdere 

studie aan te vatten of beroepsactiviteiten uit te oefenen. De bestreden bepalingen verplichten niet ertoe een 

bepaald leertraject te volgen.  

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, is de sanctie in geval van niet-slagen voor het 

examen niet onevenredig. Het is inherent aan het door de decreetgever uitgewerkte controlemechanisme dat de 

voortzetting van huisonderwijs wordt uitgesloten, wanneer blijkt dat de doelstellingen van kwalitatief onderwijs 

onvoldoende werden bereikt.  

 

 A.6.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 4, en van 

artikel 10 van de Grondwet, waarin de gelijke behandeling wordt gewaarborgd. Volgens de verzoekende partijen 

zijn die grondwetsbepalingen om de volgende redenen geschonden. 

 

 De verplichte deelname aan examens houdt in dat minstens de eindtermen aan de leerlingen van 

huisonderwijs worden opgelegd. Voor de scholen voorziet artikel 147 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 17 december 2010 in de mogelijkheid om van de eindtermen af te wijken. Voor het huisonderwijs 

daarentegen is in zulk een afwijkingsmogelijkheid niet voorzien. 

 

 De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair onderwijs organiseert geen 

examens voor de gehele eerste graad, maar enkel voor de A-stroom. Voor de B-stroom kan zulks bezwaarlijk, 

vermits geen eindtermen worden vastgesteld. Dat houdt in dat leerlingen die in de B-stroom thuishoren, nooit 

verder huisonderwijs kunnen genieten, nadat de decretaal vastgestelde termijn om een getuigschrift of een 

diploma te behalen is verstreken. Ook voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs zouden gaan, is niet 

gegarandeerd dat zij huisonderwijs kunnen volgen. 

 

 Voor de scholen bestaan geen verplichte centrale toetsen, terwijl voor het huisonderwijs in een verplicht, 

door de overheid georganiseerd examen wordt voorzien. 

 

 In tegenstelling tot de scholen wordt aan het huisonderwijs een resultaatsverplichting opgelegd. 

 

 Leerlingen van het huisonderwijs worden over de leerstof van de gehele eerste graad geëxamineerd, terwijl 

leerlingen van scholen geleidelijk, meestal trimester per trimester, die leerstof kunnen verwerven en erover 

worden geëxamineerd. 
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 Wanneer een leerling van het huisonderwijs uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien 

jaar bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van secundair onderwijs behaalt, kan 

hij niet langer huisonderwijs volgen. Leerlingen van scholen daarentegen die niet slagen, kunnen in de school 

ingeschreven blijven of zelfs huisonderwijs volgen. 

 

 Leerlingen van het huisonderwijs hebben maximaal twee kansen om voor het verplichte examen te slagen, 

terwijl leerlingen van scholen meer dan twee kansen hebben. 

 

 A.6.2.  De Vlaamse Regering wijst erop dat het volgen van huisonderwijs aanzienlijk verschilt van het 

volgen van erkend onderwijs, zodat het kwaliteitstoezicht verschillend dient te worden georganiseerd. Aangezien 

de aanknopingspunten voor het kwaliteitstoezicht in het erkende onderwijs niet aanwezig zijn in het 

huisonderwijs, heeft de decreetgever een eigen regeling ingesteld door middel van een inspectie en van het 

verplicht behalen van twee getuigschriften - voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs - in de loop 

van een parcours van huisonderwijs. Dat verschil in behandeling is om de volgende redenen niet discriminerend. 

 

 De eindtermen worden niet aan de verstrekkers van huisonderwijs opgelegd. De ouders dienen in hun 

aanvraag enkel aan te geven welke doelen worden nagestreefd. De eindtermen worden noch formeel, noch 

onrechtstreeks opgelegd via de verplichte deelname aan de examens van de examencommissie. De 

examencommissie werkt een examenprogramma uit dat verwijst naar de eindtermen, zonder dat er rechtstreeks 

aan die eindtermen wordt getoetst, zoals dat ook voor het gesubsidieerde en het gefinancierde onderwijs het 

geval is.  

 

 Met betrekking tot de grief dat de examencommissie geen examens voor de B-stroom organiseert, zodat die 

leerlingen uit het huisonderwijs nooit verder die stroom thuis kunnen volgen, betoogt de Vlaamse Regering dat 

die grief niet tegen de bestreden bepalingen is gericht, maar tegen de wijze waarop de examencommissie 

examens organiseert. Overigens kan de examencommissie onmogelijk examens organiseren voor alle 

structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs die via het erkende onderwijs kunnen worden gevolgd.  

 

 De Vlaamse Regering wijst erop dat in een extra ondersteuning voor kinderen met een leerstoornis wordt 

voorzien, alsook in de mogelijkheid om vrijstelling van examens van de examencommissie te verkrijgen via een 

centrum voor leerlingenbegeleiding.  

 

 Het is niet onredelijk te oordelen dat een herhaald niet-slagen van een leerplichtige die huisonderwijs volgt, 

wijst op lacunes in het hem verstrekte onderwijs. In dat geval is het in overeenstemming met het recht van iedere 

minderjarige op onderwijs en in diens belang, om te voorzien in een verandering van onderwijstype door een 

verplichte inschrijving in een onderwijsinrichting.  

 

 De controle door middel van een examen bij de examencommissie is een beleidskeuze, die een gelijke 

behandeling van alle leerplichtigen in het huisonderwijs waarborgt. Het feit dat leerplichtigen in het erkende 

onderwijs niet aan een centrale toets worden onderworpen, maar aan examens binnen de instelling, rekening 

houdend met de leerplannen, is inherent aan het verschil tussen de beide onderwijsvormen. Bij ontstentenis van 

een vergelijkbare toetsstructuur in het huisonderwijs, is een examen voor de examencommissie geen onredelijke 

maatregel om de door de decreetgever nagestreefde doelstelling te bereiken. 

 

 Inzake het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling met betrekking tot de 

verplichting voor de leerlingen uit het huisonderwijs zich bij de examencommissie in te schrijven voor een toets 

over de gehele leerstof, terwijl de leerlingen uit het gesubsidieerde of het gefinancierde onderwijs per semester 

worden getoetst, betoogt de Vlaamse Regering dat dat verschil niet uit de bestreden bepalingen voortvloeit, maar 

uit de wijze waarop de examens voor de examencommissie worden georganiseerd. 

 

 A.7.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 3, van de 

Grondwet, waarin het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Die grondwetsbepaling wordt door de bestreden 

bepaling om de volgende redenen geschonden. 

 

 Uit de voorgaande uiteenzetting is gebleken dat het bestreden decreet de onderwijskansen van de leerlingen 

van het huisonderwijs vermindert. De opgelegde leerstof (van de A-stroom), de beperking van de vrijheid een 

specifiek leertraject te volgen en de resultaatsverplichting bemoeilijken een benadering die aan de noden van de 

leerling is aangepast, wat juist de sterkte van het huisonderwijs was. 
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 Voorts wordt het recht op onderwijs geschonden doordat niet in een overgangsmaatregel is voorzien. 

Krachtens artikel III.81 van het decreet van 19 juli 2013 treedt de bestreden bepaling op 1 september 2013 in 

werking. Een leertraject moet over vele jaren worden ontwikkeld. Een dergelijk traject van lange termijn kan niet 

op korte termijn worden aangepast. Bijgevolg bestaat het risico dat een leerling van het huisonderwijs (die 

bijvoorbeeld in 2013 veertien jaar wordt) niet voldoende op het verplichte examen is voorbereid. 

 

 Ten slotte, wanneer een leerling van het huisonderwijs niet voor het verplichte examen slaagt en zijn 

kansen heeft uitgeput, kan hij niet naar de tweede graad van het algemeen secundair, het technisch secundair of 

het kunstsecundair onderwijs, maar wordt hij naar de B-stroom van de eerste graad of naar het beroepssecundair 

onderwijs geleid, terwijl zulks misschien niet de juiste richting voor die leerling is. 

 

 A.7.2.  De Vlaamse Regering herinnert eraan dat de bestreden bepalingen precies zijn ingevoerd om het 

recht op onderwijs op een voldoende kwalitatief niveau te waarborgen. Er is namelijk gebleken dat er ernstige 

bezorgdheid bestaat over de slaagkansen van leerplichtigen die huisonderwijs volgen. De bestreden maatregel 

laat voldoende vrijheid ten aanzien van het pedagogisch project en de deelname aan examens, maar waarborgt 

ook dat de leerplichtige binnen een redelijke termijn de minimale kwalificaties behaalt die hem in staat moeten 

stellen om verder onderwijs te volgen of een beroep uit te oefenen. 

 

 Er zijn ernstige redenen voorhanden die de decreetgever ervan ontslaan in een overgangsregeling te 

voorzien, nu hij tekortkomingen in het huisonderwijs heeft vastgesteld, ten gevolge waarvan de leerplichtigen 

niet het onderwijsniveau halen waarop zij op grond van hun leerrecht aanspraak kunnen maken. 

 

 Dat de leerlingen uit het huisonderwijs, in geval van niet-slagen, niet naar de tweede graad van het 

algemeen secundair onderwijs, van het technisch secundair onderwijs of van het kunstonderwijs kunnen 

doorstromen, vloeit niet voort uit de bestreden bepalingen, maar uit de algemeen geldende regeling dat 

leerplichtigen die het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs niet behalen, niet kunnen 

doorstromen naar de tweede graad in de voormelde onderwijsrichtingen. 

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 A.8.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat het bestreden decreet een zeer ruime invulling van het 

begrip « huisonderwijs » geeft, die onderwijsvorm aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden onderwerpt en 

bijzonder ingrijpende gevolgen aan het niet naleven ervan verbindt. De door de bestreden bepalingen opgelegde 

verplichtingen - waaronder de plicht tot het jaarlijks afleggen van een « verklaring van huisonderwijs », evenals 

de plicht om het kind in te schrijven voor deelname aan de examens van de examencommissie met het oog op 

het behalen van een getuigschrift -, gelden onmiddellijk, zonder enige overgangsperiode, vanaf de datum van 

inwerkingtreding van het decreet. De inwerkingtreding van de bestreden bepalingen is vastgesteld op 

1 september 2013. De verzoekende partijen verwijzen, onder meer, naar de kritische bedenkingen die tijdens de 

parlementaire voorbereiding werden geformuleerd, alsmede naar de kritische adviezen van de Vlaamse 

Onderwijsraad en van het Kinderrechtencommissariaat. Zij voeren zes middelen aan. 

 

 A.9.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door de 

artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 24, § 1, eerste lid, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De bestreden artikelen II.10 en III.20 voeren de verplichting voor de ouders in om hun leerplichtige 

kinderen op bepaalde tijdstippen in te schrijven voor de examens van de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en een getuigschrift secundair onderwijs. 

Wanneer de kinderen daarvoor niet slagen, worden de ouders verplicht die kinderen in het reguliere onderwijs in 

te schrijven. Aldus wordt de vrijheid van onderwijs, alsmede het recht op keuzevrijheid van de ouders, 

geschonden. 

 

 De ingevoerde beperkingen van het recht op vrijheid van onderwijs en van het vrije keuzerecht van de 

ouders zijn niet evenredig met het door de decreetgever nagestreefde doel dat volgens de minister van Onderwijs 

erin bestaat de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen. In dat verband betogen de verzoekende partijen 

dat het niet slagen voor de examens van de examencommissie niet noodzakelijk betekent dat het verstrekte 

onderwijs de leerrechten van het kind onvoldoende waarborgt. Het onderwijs dat door de onderwijsinrichtingen 

van de verzoekende partijen wordt verstrekt, respecteert ten volle het recht op onderwijs van het kind, ook al 

haalt het de decretale eindtermen niet. De Vlaamse Gemeenschap lijkt ervan uit te gaan dat zulks niet het geval 
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is vanwege het loutere feit dat de verzoekende partijen van een andere levensopvatting uitgaan dan degene die 

binnen de maatschappij als normaal of gemiddeld wordt ervaren. Die zienswijze is fundamenteel in tegenspraak 

met het gegeven dat het getuigschrift van rabbijn of bedienaar van de eredienst, uitgereikt door het Centraal 

Israëlitisch Consistorie van België, gelijkwaardig is verklaard met een groot aantal diploma’s, vereist om 

bepaalde functies in het gesubsidieerd onderwijs te kunnen uitoefenen. 

 

 In werkelijkheid legt de Vlaamse Gemeenschap onrechtstreeks, via de verplichte deelname aan de examens 

van de examencommissie, aan de scholen en aan de kinderen uit het joods-orthodoxe onderwijs de facto haar 

eindtermen op. Die scholen worden echter door de Vlaamse Gemeenschap niet gefinancierd, noch gesubsidieerd 

en kiezen in vele gevallen bewust ervoor om op eigen kracht te varen omdat ze gebruik willen maken van de 

grondwettelijk gewaarborgde vrijheid om een eigen specifiek onderwijs in te richten dat op een groot aantal 

vlakken in verregaande mate afwijkt van het reguliere onderwijs.  

 

 Door de deelname aan examens en de verplichte inschrijving in het reguliere onderwijs op te leggen, indien 

niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs of een getuigschrift secundair onderwijs wordt behaald, gaat de 

decreetgever verder dan noodzakelijk is om het door hem nagestreefde doel te bereiken. Die maatregel is niet 

noodzakelijk om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, rekening houdende met de reeds bestaande 

en thans door het bestreden decreet nog versterkte en op de verzoekende onderwijsinstellingen van toepassing 

zijnde mogelijkheden van de onderwijsinspectie om op te treden, onder meer indien bij twee opeenvolgende 

controles wordt vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs manifest niet aan de vastgestelde criteria voldoet. 

 

 Ook het nadeel dat de verzoekende partijen van de nieuwe regeling ondervinden, maakt die regeling 

onevenredig, zelfs contraproductief, ten opzichte van het door de decreetgever nagestreefde doel. Allereerst 

dienen de betrokken kinderen, doordat zij tot op heden steeds onderwijs volgden dat eigen doelstellingen oplegt 

die sterk van de decretale eindtermen afwijken, op zeer korte tijd, een examen af te leggen, hetzij om een 

getuigschrift basisonderwijs te behalen wanneer zij in het schooljaar 2013-2014 elf jaar worden vóór 1 januari 

2014, hetzij om een getuigschrift secundair onderwijs te behalen, wanneer ze in het schooljaar 2013-2014 de 

leeftijd van vijftien jaar bereiken. Daartoe zullen zij een grote inhaalbeweging op studiegebied dienen te maken. 

Wanneer vervolgens zou blijken dat zij niet voor die examens zouden slagen, zullen zij in het reguliere 

onderwijs moeten worden ingeschreven, maar de kans is reëel dat zij daar geen volwaardige plaats zouden 

vinden, noch letterlijk, noch figuurlijk. Vervolgens zijn, voor de betrokken onderwijsinstellingen, de nadelen ook 

buiten verhouding, vermits hun elke ernstige mogelijkheid wordt ontnomen om onderwijs te verstrekken in de 

traditie van het joods-orthodoxe geloof. Die scholen dreigen met een leegloop te worden geconfronteerd, vermits 

te verwachten is dat een grote meerderheid van de leerlingen niet tijdig de vereiste getuigschriften basis- en 

secundair onderwijs zal behalen. Om die uitstroom te vermijden, zullen zij hun leerprogramma grondig dienen te 

wijzigen ten koste van de joods-orthodoxe identiteit. 

 

 A.9.2  Met verwijzing naar het arrest nr. 107/2009 betoogt de Vlaamse Regering dat de vrijheid van 

onderwijs niet kan worden opgevat als een vrijheid die onbeperkt en uitsluitend naar het eigen inzicht door de 

ouders kan worden uitgeoefend. Het belang van het kind bij kwalitatief onderwijs dat hem in staat moet stellen 

de elementaire kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn om een verdere studie aan te vatten of 

in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren, primeert op de keuzevrijheid van de ouders.  

 

 De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ligt in het verlengde van de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. In zijn beslissing in de zaak Konrad t. Duitsland van 11 september 2006 

verklaarde het Europees Hof een klacht van ouders van minderjarige kinderen die om religieuze redenen 

weigeren hun kinderen in een erkende onderwijsinstelling in te schrijven, onontvankelijk. Het Hof wees erop dat, 

in zoverre de keuzes van ouders niet tegen het recht op onderwijs van het kind indruisen, die keuzes dienen te 

worden geëerbiedigd. Het Europees Hof aanvaardde eveneens dat het recht op onderwijs, door zijn aard zelf, 

nood heeft aan reglementering door de overheid, waarbij aan de Staten een ruime appreciatiemarge wordt 

gelaten. Uit de voormelde beslissing volgt dat het Europees Hof zelfs een algemeen verbod op huisonderwijs niet 

onbestaanbaar acht met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. Het Europees Hof heeft recent zijn rechtspraak bevestigd (Dojan e.a. t. Duitsland, 13 september 

2011).  

 

 De Vlaamse Regering zet vervolgens uiteen waarom de verplichting tot inschrijving bij de 

examencommissie en tot het slagen voor de examens bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, 

geen schending van de onderwijsvrijheid inhoudt.  
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 Het nastreven van een voldoende hoog kwaliteitsniveau in het huisonderwijs is een legitieme doelstelling 

die de decreetgever vermag en zelfs dient na te streven om het recht op onderwijs van de minderjarige 

leerplichtige te waarborgen. De toetsing van het bereikte niveau van onderricht door middel van een test is een 

legitiem middel om die doelstelling te bereiken. De decreetgever is daarbij omzichtig te werk gegaan. De 

leerplichtigen die huisonderwijs volgen wordt meer tijd gegund dan de kinderen die een normaal schooltraject in 

het reguliere onderwijs volgen : het getuigschrift van basisonderwijs moet worden behaald in het schooljaar dat 

de leerplichtige 13 jaar is vóór 1 januari; het behalen van het getuigschrift secundair onderwijs dient te gebeuren 

in het schooljaar waarin de leerplichtige 15 jaar wordt. De leerplichtigen hebben twee examenkansen. De 

flexibele organisatie van de examens maakt het mogelijk om in eigen tempo die examens af te leggen. 

Bovendien heeft de decreetgever voor leerlingen met individuele leermoeilijkheden in de mogelijkheid voorzien 

om, na contact met een centrum voor leerlingenbegeleiding naar keuze, een vrijstelling voor deelname aan het 

examen te verkrijgen. 

 

 De kritiek dat de Vlaamse Gemeenschap de facto haar eindtermen aan de verzoekende partijen zou 

opleggen, houdt in wezen verband met de wijze waarop de examencommissie de examens voor de leerplichtigen 

uit het huisonderwijs organiseert, maar kan niet aan de bestreden bepalingen worden toegeschreven, zodat het 

middel in die mate niet ontvankelijk is. Overigens heeft de verplichte deelname aan examens van de 

examencommissie niet tot gevolg dat de verstrekkers van privéonderwijs worden verplicht om, via het volgen 

van welbepaalde leerplannen die tot eindtermen leiden, enkel nog een welbepaalde inhoud aan te bieden die 

identiek is aan die in het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. 

 

 Het bestreden decreet is geenszins tegen onderwijsprojecten met een uitgesproken confessionele inslag 

gericht. Evenwel is de keuzevrijheid van de ouders om hun leerplichtige kinderen onderwijs te laten volgen dat 

met hun religieuze en pedagogische inzichten overeenstemt niet onbeperkt en kunnen de verstrekkers van een 

dergelijk privéonderwijs evenmin volhouden dat zij te allen tijde enkel een daarmee corresponderende vorm van 

onderwijs moeten kunnen aanbieden. Bijgevolg vormt de feitelijke noodzaak om eventueel het geboden 

onderricht bij te sturen, zodat de kans op slagen voor de examencommissie kan worden gevrijwaard, geen 

schending van de onderwijsvrijheid van de onderwijsverstrekkers of van de keuzevrijheid van de ouders. 

Bovendien tonen de verzoekende partijen niet aan dat een dergelijke aanpassing niet haalbaar zou zijn.  

 

 In zoverre wordt aangevoerd dat de bestreden maatregel verder gaat dan voor het bereiken van het 

nagestreefde doel noodzakelijk is, is het middel niet ontvankelijk, in zoverre aldus de keuze van decreetgever om 

een bepaalde techniek te hanteren om de kwaliteit van het huisonderwijs te meten, wordt bekritiseerd. Het komt 

evenwel de decreetgever toe om zelf te bepalen welke middelen hij wenst in te zetten om een bepaald 

beleidsdoel te realiseren.  

 

 A.10.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door 

de artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 Ook ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dient te worden geoordeeld dat 

de beperking ervan buiten elke redelijke verhouding staat tot de belangen die de Vlaamse Gemeenschap beoogt 

te beschermen. Aan die belangen kan perfect met minder verregaande middelen worden tegemoetgekomen en 

het was niet noodzakelijk om een deelname aan een examen met het oog op het behalen van een getuigschrift 

basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs op te leggen, noch om bij het niet-tijdig behalen ervan, in de 

verplichting te voorzien om de betrokken kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven. Het bestreden 

decreet schendt bijgevolg het recht op eerbiediging van het privé- en het gezinsleven, dat grondwettelijk en 

verdragsrechtelijk is gewaarborgd.  

 

 A.10.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens waarin dat Hof heeft geoordeeld dat het recht op onderwijs, gewaarborgd bij artikel 2 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en het recht op eerbiediging van het 

privé-, familie- en gezinsleven, met elkaar zijn verbonden. Het recht op onderwijs dient in het licht van artikel 8 

van dat Verdrag te worden geïnterpreteerd.  

 

 Door de bestreden bepalingen aan te nemen, heeft de decreetgever zich geenszins gemengd in de religieuze 

opvoeding die de privéscholen of de ouders aan de leerplichtigen willen verstrekken. Die bepalingen verplichten 

de privéscholen niet de religieuze en de pedagogische inspiratie op te geven die hun onderricht kenmerkt, noch 

ontzeggen het de ouders het recht om hun kinderen onderwijs te laten volgen in de lijn met hun religieuze en 

culturele traditie. Het feit dat de leerplichtigen die het getuigschrift niet behalen, in het reguliere onderwijs 
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dienen te worden ingeschreven, is evenmin een onverantwoorde inmenging in het privéleven. Die leerplichtigen 

kunnen desgewenst onderwijs in een erkende Joodse school volgen en bijgevolg de Joodse traditie in hun 

opvoeding voortzetten. Zij kunnen tevens het reguliere onderwijs met individueel of collectief huisonderwijs 

aanvullen.  

 

 A.11.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10, 11 

en 24, § 4, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheids-, vertrouwens- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en al dan niet in samenhang gelezen met de rechten van kind, zoals gewaarborgd bij 

artikel 22bis van de Grondwet en bij de artikel 3, lid 1, 14 en 27, leden 2 en 3, van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. Het middel omvat vier onderdelen. 

 

 A.12.1.  In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 

24, § 4, van de Grondwet. Door in artikel II.1, 1°, (basisonderwijs) en in artikel III.2, 1°, (secundair onderwijs) 

de definitie van de term « huisonderwijs » uitdrukkelijk uit te breiden tot privéscholen die door de Vlaamse 

Gemeenschap niet erkend, niet gesubsidieerd en niet gefinancierd zijn, behandelt de decreetgever de ouders en 

de leerplichtige kinderen die ervoor kozen om thuis zelf onderwijs te verstrekken respectievelijk te volgen om 

aan de leerplicht te voldoen, op dezelfde wijze als de ouders die hun kinderen in de erkende, gesubsidieerde of 

gefinancierde scholen inschrijven of als de leerplichtige kinderen die zulke scholen bezoeken. Aldus schendt de 

decreetgever de grondwettelijk aan hem opgelegde verplichting om rekening te houden met de objectieve 

verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een eigen behandeling 

verantwoorden. Voor de gelijke behandeling van nochtans fundamenteel verschillende situaties van, enerzijds, 

het individueel huisonderwijs in de strikte zin van het woord en, anderzijds, het onderwijs in een privéschool, 

bestaat geen objectieve verantwoording.  Het wezenlijke verschil tussen, enerzijds, de categorie van leerlingen, 

ouders en onderwijsinstellingen waartoe de verzoekende partijen behoren, namelijk het niet-officiële 

« collectieve » onderwijs, en, anderzijds, de categorie van leerlingen en ouders die individueel huisonderwijs 

volgen respectievelijk verstrekken, wordt nog versterkt wanneer blijkt dat de leerlingen, ouders en 

onderwijsinstellingen van de eerstvermelde categorie hun keuze baseren op religieuze of levensbeschouwelijke 

gronden en al heel hun leven onderwijs volgden, organiseerden of lieten volgen dat sterk afwijkt van de 

algemene eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl dat bij ouders en leerlingen van de tweede categorie 

niet het geval is. Voor het ontbreken van een onderscheiden behandeling van die twee categorieën bestaat geen 

redelijke verantwoording. 

 

 A.12.2.  Volgens de Vlaamse Regering gaan de verzoekende partijen ten onrechte ervan uit dat het 

individuele huisonderwijs en het collectieve huisonderwijs dermate verschillend zijn dat zij op verschillende 

wijze zouden dienen te worden behandeld. De decreetgever heeft als huisonderwijs aangemerkt het feit het 

onderwijs buiten het gereglementeerde kader van de onderwijswetgeving wordt verstrekt en dus niet is gebonden 

aan de opbouw, de indeling en de leerplannen die het reguliere onderwijs kenmerken. De decreetgever vermocht 

dan ook, zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, alle vormen van huisonderwijs op dezelfde wijze te 

behandelen. Overigens is een gelijke behandeling van alle vormen van huisonderwijs niet discriminerend, 

vermits de decreetgever met de bestreden maatregel de kwaliteit van het huisonderwijs beoogde te waarborgen, 

zoals de Vlaamse Regering eerder heeft uiteengezet.  

 

 A.13.1.  In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 

en 24, § 4, van de Grondwet. Uit de artikelen II.10 en III.20 volgt dat de decretale eindtermen onrechtstreeks aan 

de scholen van het huisonderwijs worden opgelegd. De scholen uit het reguliere onderwijs beschikken over de 

mogelijkheid om een afwijking van die eindtermen te vragen (artikel 44bis van het decreet basisonderwijs en 

artikel 147 van de Codex Secundair Onderwijs). De privéscholen die « collectief huisonderwijs » verstrekken, 

beschikken niet over die mogelijkheid. Dat verschil in behandeling is niet redelijk verantwoord. De door de 

decreetgever beoogde doelstellingen - de zorg voor de kwaliteit van het huisonderwijs en het waarborgen van het 

recht op onderwijs van elk kind - verantwoorden niet dat de scholen uit het reguliere onderwijs wel en die uit het 

huisonderwijs niet zouden beschikken over een procedure waarbij van de eindtermen kan worden afgeweken. 

 

 A.13.2.  Met verwijzing naar wat zij omtrent het eerste middel heeft uiteengezet, betoogt de Vlaamse 

Regering dat de eindtermen als zodanig noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan de verstrekkers van 

huisonderwijs worden opgelegd. 

 

 A.14.1.  In een derde onderdeel betogen de verzoekende partijen dat de decreetgever het 

vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel manifest heeft geschonden. 

De bepalingen die het huisonderwijs fundamenteel hervormen, zijn zonder het nodige voorafgaande overleg met 

de sector van het huisonderwijs tot stand gekomen. Voorts werd pas op 23 augustus 2013, amper één week vóór 
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het begin van het nieuwe schooljaar, door het ministerie van Onderwijs een brief aan de ouders verzonden 

waarmee zij werden ingelicht over de inwerkingtreding van de nieuwe regels op 1 september 2013. Er bestaat 

geen redelijke verantwoording voor het niet voorzien in een overgangsperiode. De verzoekende partijen kunnen 

zich onmogelijk tijdig aan de nieuwe regels aanpassen. Enerzijds, is het voor de betrokken onderwijsinstellingen 

praktisch onmogelijk om hun actuele leerplan volledig te herzien, opdat alle leerlingen die vóór het einde van het 

lopende schooljaar een examen bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap zullen moeten afleggen, 

in staat zijn om te slagen. Anderzijds, is het voor de betrokken kinderen praktisch onmogelijk, gelet op de 

specifieke en van de eindtermen afwijkende vorm van onderwijs, om zich dermate om te scholen dat zij de 

examens tijdig en met vrucht zouden kunnen afleggen. Door met onmiddellijke ingang en zonder enige 

overgangsperiode te voorzien in een verplichte indiening van een verklaring van huisonderwijs, een verplichte 

deelname aan examens van de examencommissie en een verplichte inschrijving in het reguliere onderwijs, 

wanneer de betrokken leerlingen niet tijdig voor die examens slagen, schendt het decreet de legitieme 

verwachtingen van de verzoekende partijen. 

 

 A.14.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat een schending van het rechtszekerheids-, het 

vertrouwens- en het zorgvuldigheidsbeginsel enkel in samenhang met een schending van het gelijkheidsbeginsel 

kan worden aangevoerd. De verzoekende partijen geven evenwel niet aan in vergelijking met welke andere 

categorie van leerplichtigen, ouders en onderwijsverstrekkers zij verschillend zouden worden behandeld.  

 

 Een vernietiging van de artikelen II.45 en III.81 van het bestreden decreet, die de inwerkingtreding van de 

bepalingen betreffende de inschrijving bij de examencommissie en het behalen van een getuigschrift op 

1 september 2013 vaststellen, zal enkel tot gevolg hebben dat die bepalingen in werking zullen treden tien dagen 

na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013. 

 

 Het derde onderdeel is enkel gericht tegen de ontstentenis van een overgangsmaatregel, die erin zou 

voorzien dat leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 nog niet de leeftijd van 11 of 15 jaar hebben bereikt, niet 

aan de registratie- en examenverplichtingen zouden worden onderworpen. Te dezen zijn echter ernstige redenen 

voorhanden die het ontbreken van een overgangsregeling verantwoorden : de decreetgever heeft tekortkomingen 

in het huisonderwijs vastgesteld, die de leerplichtigen beletten het onderwijsniveau te halen waarop zij ingevolge 

hun leerrecht aanspraak kunnen maken. De bestreden maatregelen zijn evenredig : de leerplichtigen die in het 

schooljaar 2013-2014 de leeftijd van 11 jaar bereiken, dienen zich weliswaar te registreren, maar dienen pas in 

het jaar waarin zij 13 jaar worden, het getuigschrift basisonderwijs te behalen; de leerplichtigen op het niveau 

van het secundair onderwijs dienen een getuigschrift van secundair onderwijs, en dus minstens dat van de eerste 

graad, te behalen in het jaar dat zij 15 jaar worden. Het is niet onredelijk te verwachten dat de ouders en de 

onderwijsverstrekkers in de loop van het schooljaar 2013-2014 de nodige maatregelen nemen om die leerlingen 

op de examens voor te bereiden, temeer daar zij ervan op de hoogte waren of hadden moeten zijn dat het beleid 

inzake huisonderwijs door de Vlaamse overheid zou worden verstrengd. Een dergelijke per definitie tijdelijke 

geïntensifieerde begeleiding staat een voortzetting van een religieus geïnspireerd onderwijs niet in de weg.  

 

 A.15.1.  In een vierde onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het 

gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de Grondwet en met het Verdrag inzake de 

rechten van het kind. De bestreden regeling schendt het recht van de betrokken kinderen om, met eerbiediging 

van hun religieuze overtuigingen, mede inspraak te hebben over hun eigen onderwijssituatie. Op geen enkel 

ogenblik wordt naar de eigen mening en wensen van de betrokken kinderen gepeild. Zonder enige mogelijkheid 

tot afwijking of modulering van de regeling – naar gelang van de persoonlijke en de individuele behoeften van 

de betrokken kinderen - zullen die kinderen plots worden gedwongen om hun eigen religieus gericht onderwijs 

stop te zetten. Tevens houdt de bestreden regeling een ernstige en onnodige inbreuk in op het basisprincipe dat 

de ouders, en niet de Staat, in eerste instantie de primaire verantwoordelijkheid (en het recht) hebben om te 

beslissen over het welzijn en de opvoeding van hun kinderen. 

 

 A.15.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat uit het Verdrag inzake de rechten van het kind niet kan 

worden afgeleid dat het eigen belang van het kind en de wensen van de ouders doorslaggevend zouden zijn met 

betrekking tot het onderwijsbeleid dat ten aanzien van minderjarigen wordt gevoerd. De vrijheid van gedachte, 

van geweten en van godsdienst verhindert niet dat de Staat maatregelen neemt om de onderwijsdoelstellingen te 

verwezenlijken die in de artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn vervat. De Staten 

hebben krachtens artikel 4 van dat Verdrag de plicht om alle nodige, bestuurlijke en andere maatregelen te 

nemen om het recht op onderwijs te verwezenlijken. Zoals eerder werd uiteengezet, wordt het recht op onderwijs 

precies door de bestreden maatregelen gewaarborgd. 
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 A.16.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de vrijheid van eredienst en van meningsuiting. 

Volgens de verzoekende partijen schenden de bestreden bepalingen artikel 19 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 24, § 3, van de Grondwet, met de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met artikel 18 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 14 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind. 

 

 Volgens het middel zijn de rechten van de ouders en van de kinderen om hun godsdienst volgens het 

joods-orthodoxe geloof te belijden, geschonden, doordat de bestreden regeling de verplichting oplegt om, 

enerzijds, de betrokken kinderen voor deelname aan de examens van de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap in te schrijven en, anderzijds, hen in een school van het reguliere onderwijsnet in te schrijven, 

indien zij niet binnen het vooropgestelde tijdskader voor die examens zouden slagen. In hoofde van de 

verzoekende vzw’s wordt het recht geschonden om de schoolgaande kinderen van de joods-orthodoxe 

leefgemeenschap voor te bereiden op een leven als gelovige, joods-orthodoxe Jood. De verzoekende partijen 

benadrukken dat de huidige zaak daarin fundamenteel verschilt van de zaken waarover het Hof zich bij zijn 

arresten nrs. 107/2009 en 168/2009 heeft uitgesproken. 

 

 Allereerst moeten de bestreden normen worden getoetst met verwijzing naar de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat meermaals het universele belang van de vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst heeft beklemtoond en de godsdienstvrijheid van minderjarigen heeft erkend. Artikel 9.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 18, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten geven een ruime omschrijving van de wijze waarop iemand zijn godsdienst of 

overtuiging kan belijden : beschermd worden de eredienst, alsook het onderwijzen ervan, de praktische 

toepassing ervan, alsook het onderhouden van de geboden en van de voorschriften. Zoals de meeste 

mensenrechten, is ook de vrijheid om een godsdienst of een overtuiging te belijden, niet absoluut : artikel 9.2 van 

het voormelde Europees Verdrag, artikel 18, lid 3, van het voormelde Internationaal Verdrag en artikel 14, lid 3, 

van het Kinderrechtenverdrag erkennen dat het noodzakelijk kan zijn om in een democratische samenleving, 

waar verschillende godsdiensten tezelfdertijd binnen een zelfde bevolkingsgroep voorkomen, beperkingen aan 

die vrijheid te stellen. Het doel van die beperkingen bestaat erin de belangen van verschillende groepen met 

elkaar te verzoenen en te waarborgen dat de overtuigingen van eenieder worden gerespecteerd. De verzoekende 

partijen merken daarbij op dat de gestrengheid - de « toetsingsintensiteit » - van de criteria waarin het voormelde 

artikel 9.2 van het Europees Verdrag voorziet, hoger moet liggen dan doorgaans het geval is, vermits de 

bestreden bepalingen op een grondrecht ingrijpen. 

 

 Vervolgens verwijzen de verzoekende partijen naar de rechtspraak inzake de godsdienstvrijheid en het 

privéonderwijs, meer bepaald naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar 

het arrest van het Supreme Court van de Verenigde Staten in de zaak Wisconsin t. Yoder. 

 

 De rechtspraak van het Europees Hof betreffende « het recht van ouders om zich van die opvoeding en van 

dat onderwijs ter verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen » 

(artikel 2 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol) en de mogelijkheid voor de ouders om in dat kader al 

dan niet op privéonderwijs een beroep te doen of om zelf huisonderwijs in te richten, heeft zich nagenoeg 

exclusief ontwikkeld na diverse beroepen die door ouders werden ingesteld tegen Zweden en Duitsland, landen 

waar een schoolplicht bestaat en waar de inrichting van privéonderwijs wordt ontmoedigd of zelfs wordt 

verboden. In die zaken heeft het Europees Hof geweigerd om in te gaan tegen de geldende grondwettelijke 

tradities van de betrokken landen en heeft het een verlaagde toetsingsintensiteit gehanteerd bij de beoordeling 

van de proportionaliteit van de Zweedse en Duitse bepalingen (EHRM, 11 september 2006, Konrad t. Duitsland; 

13 september 2011, Dojan e.a. t. Duitsland). De beoordelingsmarge die aldus door het Europees Hof aan de 

verdragsluitende partijen wordt gelaten, kan evenwel te dezen niet zonder meer naar het nationale niveau worden 

getransponeerd. Wanneer de nationale rechter zich al te zeer zou spiegelen aan de Europese rechtspraak waarin 

slechts marginaal wordt getoetst, bestaat het gevaar dat de Europese minimumnorm tot algemene standaard zou 

worden verheven en dat de eigen grondrechten die een ruimere bescherming bieden, onder druk zouden komen 

te staan.  

 

 Vermits de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de voorliggende zaak geen 

dienstige leidraad biedt, is het nuttig om aanknopingspunten te zoeken bij de rechtspraak van buitenlandse 

rechtscolleges die wel reeds, in het kader van een volle toetsing, uitspraak in die materie hebben gedaan. In dat 

verband citeren de verzoekende partijen uitgebreid uit het arrest van het Supreme Court in de zaak Wisconsin t. 

Yoder. In die zaak diende het Supreme Court uitspraak te doen over de vraag of kinderen van de religieuze 

Amish-minderheid verplicht konden worden geïntegreerd in het onderwijssysteem dan wel of de Amish het recht 
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hadden om hun kinderen, overeenkomstig hun eeuwenoude religieuze overtuiging en tradities, binnen hun eigen 

gemeenschap te onderwijzen.  

 

 Volgens de verzoekende partijen gelden de overwegingen en de beginselen die in dat arrest van het 

Supreme Court werden uiteengezet te dezen onverkort.  

 

 De bestreden regeling - inzonderheid de artikelen II.10 en III.20 - dwingt de ouders en de kinderen ertoe in 

voorkomend geval te kiezen voor een onderwijsinstelling van het reguliere onderwijs. De verplichting voor de 

kinderen tot deelname aan de examens van de examencommissie is reeds een ernstige beperking die het thans 

door de kinderen gevolgde religieuze onderwijs kan stopzetten. Immers, de specifieke vorm van onderwijs, 

conform de tradities van het joods-orthodoxe geloof, vereist grote inspanningen, gelet op het zeer zware 

lesprogramma. Bovendien zullen de betrokken kinderen, in het bijzonder zij die de in het decreet vastgestelde 

leeftijden bereiken, zich zeer intensief moeten voorbereiden om enige kans van slagen voor de aan hen 

opgelegde examens te hebben. Daaruit volgt dat de betrokken kinderen niet langer in de eeuwenoude gevestigde 

tradities van hun cultuur kunnen worden onderwezen, zodat het voor hen nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt 

om dat geloof te belijden. Tegelijk wordt - in subsidiaire orde - ook de vrije meningsuiting van de betrokkenen 

geschonden : de uitoefening van het recht om de levensopvattingen te verkondigen en over te dragen die thans in 

de Joodse onderwijsinstellingen worden verkondigd en overgedragen, wordt ernstig bemoeilijkt, zo niet 

onmogelijk gemaakt.  

 

 De bestreden regeling is tevens onvoldoende voorzienbaar. De verzoekende partijen verkeren in de 

onmogelijkheid om hun gedragingen tijdig aan te passen wegens de hoge vereisten van het bestreden decreet en 

zij zullen de bijzonder zware sanctie, namelijk een gedwongen integratie in het reguliere onderwijs, aldus niet 

kunnen vermijden. De bestreden bepalingen zijn immers op 1 september 2013 in werking getreden, dus minder 

dan een week na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2013. Bovendien 

dienen de Joodse kinderen die reeds de leeftijd van elf of vijftien jaar hebben bereikt, onmiddellijk te worden 

ingeschreven voor deelname aan het examen van de examencommissie. 

 

 De bestreden regeling is niet ingegeven door een dringende maatschappelijke behoefte in een 

democratische samenleving. Er valt niet in te zien hoe het religieuze onderricht van de verzoekende partijen en 

hun wens om zo hun eeuwenoude levenswijze en tradities te bestendigen, zou ingaan tegen de openbare orde, 

gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.  

 

 Ten slotte zijn de bestreden bepalingen niet nuttig om het door de decreetgever nagestreefde doel te 

bereiken, gaan veel verder dan nodig is om dat doel te bereiken en zijn er onevenredig mee. In dat verband 

verwijzen de verzoekende partijen naar hetgeen zij bij de bespreking van het eerste, het tweede en het derde 

middel hebben uiteengezet. 

 

 A.16.2.  Naar analogie met wat zij omtrent de schending van het recht op privéleven heeft uiteengezet, 

wijst de Vlaamse Regering erop dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

een verband bestaat tussen het recht op onderwijs en het recht op godsdienst- en gewetensvrijheid. 

 

 In hoofdorde betoogt de Vlaamse Regering dat de verplichte registratie voor de examens bij de 

examencommissie en de verplichte inschrijving in het reguliere erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 

onderwijs, bij niet-slagen, de vrijheid van geweten, godsdienst en gedachte niet rechtstreeks raken. De 

decreetgever verplicht de verzoekende partijen niet om hun levensbeschouwing op enigerlei wijze aan te passen 

of het onderricht daaromtrent te herzien. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, worden zij 

evenmin op onrechtstreekse wijze geraakt. In dat verband wijst de Vlaamse Regering nogmaals erop dat niet 

wordt getoetst aan de leerplannen die in het reguliere onderwijs bestaan. Zo wordt niet voorzien in een toetsing 

van de godsdienstige opvoeding, de plastische opvoeding, de lichamelijke opvoeding, de ICT-kwalificaties en de 

algemene kwalificaties die onder de algemene vakoverschrijdende eindtermen vallen. Overigens leveren de 

verzoekende partijen niet het bewijs dat de godsdienstvrijheid op indirecte wijze zou worden geraakt omdat een 

overdracht van de religieuze traditie onmogelijk zou zijn geworden. 

 

 In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van oordeel dat de bestreden maatregelen niet onevenredig 

zijn. Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven, hebben de wensen van de ouders, 

van de leerplichtigen en van de onderwijsverstrekkers om het onderwijs naar eigen inzicht (met inbegrip van een 

religieus-filosofisch inzicht) te laten verlopen, geen voorrang op de bekommernis van de overheid om het recht 

op onderwijs van kinderen te waarborgen zodat zij in de samenleving kunnen participeren. De eventuele 

verplichting voor de privéscholen om hun programma’s enigszins aan te passen aan de noden om hun leerlingen 



 15 

op de examens voor te bereiden, is geen onevenredige maatregel om het nagestreefde kwaliteitsdoel van de 

decreetgever te bereiken.  

 

 De uitspraak van het Supreme Court in de zaak Wisconsin t. Yoder die door de verzoekende partijen wordt 

aangevoerd, is voor de Belgische context niet relevant. In die zaak werd geen uitspraak gedaan over de thans 

voorliggende essentiële kwestie, namelijk de vraag of de godsdienstvrijheid verhindert de overheid een 

kwaliteitsvolle basisopleiding te willen verlenen. Bovendien is de vrijheid van godsdienst in de Verenigde Staten 

een meer absoluut recht en kent de Amerikaanse Grondwet niet de vrijheid van onderwijs, met inbegrip van het 

recht op onderwijs voor de leerplichtige. 

 

 A.17.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door 

de artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 11 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Door aan de ouders van de leerlingen die een privéschool bezoeken, de verplichting op te leggen hun 

kinderen in een erkende, gesubsidieerde of door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling in te schrijven, 

wanneer die kinderen niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen, 

schenden de bestreden normen de vrijheid van vereniging : de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van 

de verzoekende verenigingen wordt onmogelijk gemaakt, minstens zeer ernstig bemoeilijkt. Voor die inperking 

van het recht op vrijheid van vereniging bestaat geen redelijke verantwoording, aangezien een dergelijke 

inperking in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid of het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. 

 

 A.17.2.  Volgens de Vlaamse Regering houdt de vrijheid van vereniging niet de verplichting voor de 

overheid in om een kader te creëren dat ertoe strekt de verrichting van de activiteiten van de verzoekende 

verenigingen te waarborgen. Elk beleid zou alsdan onmogelijk worden. De overheid is niet ertoe verplicht de 

onderwijswetgeving zo te organiseren dat private verstrekkers van onderwijs buiten het reguliere onderwijskader 

ongestoord en naar hun eigen inzicht onderwijsactiviteiten kunnen ontwikkelen. Overigens verhinderen de 

bestreden bepalingen niet dat de privéscholen van de verzoekende partijen verder activiteiten kunnen ontplooien, 

zowel in een schoolse als in een naschoolse context. 

 

 A.18.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending van artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten.  

 

 Door aan de ouders van de leerlingen die een privéschool bezoeken, de verplichting op te leggen hun 

kinderen in te schrijven voor de examens van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en hen in te 

schrijven in een erkende, gesubsidieerde of door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling, wanneer die 

kinderen niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen, tast de 

bestreden regeling het grondwettelijk gewaarborgde recht van de verzoekende partijen op culturele en 

maatschappelijke ontplooiing aan (artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet). Een soortgelijk recht wordt door 

artikel 27 van het voormelde Internationaal Verdrag specifiek gewaarborgd aan bepaalde minderheden, onder 

andere godsdienstige minderheden. De verplichting van de Staat is hier negatief geformuleerd : aan die 

minderheden mag niet het recht worden ontzegd om hun eigen cultuur en godsdienst te beleven en te belijden, in 

gemeenschap met de andere leden van hun groep. Voor de schending, door het bestreden decreet, van de 

voormelde toetsingsnormen bestaat geen redelijke verantwoording. 

 

 A.18.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar hetgeen zij bij de bespreking van het vierde middel heeft 

uiteengezet. De bestreden maatregelen hebben niet tot gevolg dat de eigenheid van de joods-orthodoxe 

gemeenschap wordt aangetast. Het blijft mogelijk om, mits aanpassing van het programma, kwaliteitsvol 

onderwijs te combineren met religieus geïnspireerd onderricht waarin de culturele aspecten van die gemeenschap 

aan bod komen. Overigens bewijzen de verzoekende partijen niet dat die combinatie onmogelijk zou zijn.  

 

 

 Ten aanzien van het risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 A.19.1.  Wat het risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, wijzen de verzoekende partijen 

erop dat hun jongste zoon, die huisonderwijs volgt, op 9 november 2013 veertien jaar is geworden. Om 
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verschillende redenen - onder meer het aangepaste leertraject dat werd gevolgd - besloten zij hun zoon nog niet 

te laten deelnemen aan examens voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs. De inspectie heeft zich 

daar niet negatief over uitgelaten. De bestreden regeling legt hem voortaan op zeer korte termijn de verplichting 

op om aan examens voor het behalen van een getuigschrift secundair onderwijs deel te nemen. Die verplichting 

is bijzonder zwaar. Het risico is groot dat het examen te vroeg komt en dat het kind daarvoor niet slaagt. 

Dergelijke gevolgen zijn ernstig en moeilijk herstelbaar. De ouders hebben nog steeds de intentie een traject af te 

leggen dat op het algemeen secundair of op het kunstsecundair onderwijs is afgestemd. Dat is ook de wens van 

hun zoon, die het zeer onrechtvaardig zou vinden dat traject te moeten stopzetten en niet langer huisonderwijs te 

kunnen volgen. De belangen van de leerlingen van het huisonderwijs die op korte termijn en zonder 

overgangsregeling, aan verplichte examens worden onderworpen, kunnen ernstig en blijvend worden geschaad. 

Aangezien het studietraject in het geding is, is het nadeel ernstig en moeilijk herstelbaar. 

 

 A.19.2.  Volgens de Vlaamse Regering is het aangevoerde nadeel geen persoonlijk nadeel, maar een nadeel 

dat hun zoon zou ondergaan indien hij niet slaagt voor het examen voor de eerste graad van het secundair 

onderwijs. Bovendien gaat het om een hypothetisch nadeel dat afhankelijk is van het al dan niet slagen van hun 

zoon. Het examen zal pas plaatshebben op het einde van het schooljaar 2014-2015, het schooljaar waarin hun 

zoon de leeftijd van 15 jaar bereikt. In de hypothese dat hij de examens pas in 2015 aflegt, beschikt hij nog over 

18 maanden om zich daarop voor te bereiden. Voorts tonen de verzoekende partijen volgens de Vlaamse 

Regering niet aan dat het nadeel door een eventuele vernietiging niet zou kunnen worden hersteld. 

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 A.20.1.  Het nadeel is ernstig en er bestaat een reëel risico dat het zich zal voordoen. De bestreden 

artikelen II.10 en III.20 houden de verplichting in voor de ouders om hun leerplichtige kinderen vóór een 

bepaalde datum in te schrijven voor deelname aan het examen van de examencommissie. Kinderen die de leeftijd 

van elf jaar bereiken in een bepaald schooljaar vóór 1 januari moeten uiterlijk in dat schooljaar zijn 

ingeschreven. Zij moeten uiterlijk in het schooljaar waarin zij dertien jaar worden vóór 1 januari het getuigschrift 

basisonderwijs hebben behaald. Zij hebben maximaal één herkansing. Een derde poging is niet meer mogelijk, 

ook al is de uiterste datum voor het behalen van het getuigschrift nog niet verstreken. Kinderen die de leeftijd 

van 15 jaar bereiken in een bepaald schooljaar moeten uiterlijk gedurende dat schooljaar een getuigschrift 

secundair onderwijs hebben behaald door deelname aan het examen van de examencommissie. Ook zij 

beschikken maximaal over één herkansing. Ook voor hen geldt dat zij geen recht op een derde poging hebben. 

Als sanctie op het niet of niet-tijdig behalen van het getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair 

onderwijs geldt dat de betrokken kinderen in een door de overheid erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 

instelling moeten worden ingeschreven. De poort naar het volgen van onderwijs in een van de door de 

verzoekende verenigingen ingerichte onderwijsinstellingen zou voor hen aldus definitief worden gesloten. De 

kans dat de kinderen niet of niet tijdig zouden slagen is zeer reëel : het onderwijs dat de betrokken kinderen 

thans volgen, wijkt in belangrijke mate af van de eindtermen en de tijd die hun wordt gegund om een 

inhaalbeweging te maken is veel te kort. In het bijzonder gelet op het gebrek aan enige overgangsmaatregel 

zullen de termijnen binnen welke de voormelde getuigschriften moeten worden behaald, in de meeste gevallen 

onhaalbaar blijken. Daarbij komt dat de verzoekende partijen pas zeer laat over de nieuwe regelgeving werden 

ingelicht, namelijk op 23 augustus 2013, met andere woorden amper een week vóór het begin van het nieuwe 

schooljaar, waarop die regelgeving onmiddellijk van toepassing werd, zijnde op 1 september 2013. Het zeer 

ernstige nadeel dat de betrokken ouders en kinderen dreigen te ondervinden, tast ook de verzoekende 

verenigingen aan, die op korte termijn met een leegloop dreigen te worden geconfronteerd, waardoor zij 

definitief hun deuren zouden moeten sluiten. 

 

 Het nadeel is niet of slechts zeer moeilijk herstelbaar. Indien de betrokken ouders worden verplicht om hun 

kinderen in een school van het reguliere onderwijs in te schrijven, gesteld dat daarin voldoende plaatsen 

beschikbaar zouden zijn, houdt zulks in dat hun schooljaar - en in elk geval de tot dan toe volgens een bepaald 

stramien gevolgde schoolloopbaan - zal worden onderbroken. Bij zijn arrest nr. 32/97 van 27 mei 1997 heeft het 

Hof, in soortgelijke omstandigheden, het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangenomen en de 

schorsing uitgesproken. Ook het nadeel voor de betrokken Joodse scholen zou achteraf nog moeilijk te herstellen 

zijn, met name de organisatorische problemen die gepaard zouden gaan met de massale uitstroom van leerlingen 

van welbepaalde leeftijdscategorieën, alsook met de massale terugkeer van die leerlingen na een eventuele 

vernietiging van de bestreden bepalingen. 
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 Het nadeel vertoont tevens een onmiddellijk karakter, vermits het met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid reeds zal zijn verwezenlijkt, vooraleer het Hof zich over het beroep tot vernietiging van de 

bestreden bepalingen zal hebben uitgesproken. In afwachting van een uitspraak ten gronde, zou de schorsing van 

de bestreden bepalingen de voormelde nadelen wegnemen.  

 

 A.20.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het aangevoerde nadeel louter hypothetisch is en dat het 

niet rechtstreeks uit de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen voortvloeit, maar afhankelijk is van het al 

dan niet slagen voor het examen. Bovendien kan slechts één van de verzoekende ouders met het aangevoerde 

nadeel worden geconfronteerd, gelet op de leeftijd van hun kinderen. Wat het niveau basisonderwijs betreft, zal 

het beweerde nadeel zich pas bij het niet-behalen van het getuigschrift basisonderwijs in het schooljaar 2015-

2016 kunnen voordoen. Op dat ogenblik zal het Hof over het vernietigingsberoep reeds uitspraak hebben gedaan. 

Wat het niveau secundair onderwijs betreft, zou het aangevoerde nadeel zich volgens de Vlaamse Regering enkel 

kunnen voordoen ten aanzien van leerplichtigen die geboren zijn tussen 1 september 1998 en 31 augustus 1999 

en die in het schooljaar 2013-2014 de leeftijd van 15 jaar zullen bereiken. Slechts één van de verzoekende 

partijen heeft een leerplichtige dochter die in dat geval is. Maar ook in haar geval is het niet-slagen voor het 

examen een louter hypothetisch nadeel. En indien de betrokken leerplichtige niet zou slagen, kan zij haar 

onderwijs voortzetten, desgewenst in een erkende Joodse school in Antwerpen, en dat onderwijs aanvullen met 

huisonderwijs bij één van de privéscholen van de verzoekende verenigingen. Overigens zal, in geval van 

vernietiging, het verblijf in het reguliere onderwijs van zeer korte duur zijn; een terugkeer naar het 

privéonderwijs blijft daarna mogelijk. Het beweerde nadeel van de verzoekende verenigingen dat zij met 

organisatorische problemen zouden worden geconfronteerd ingevolge een massale uitstroom en terugkeer, is 

volgens de Vlaamse Regering evenmin ernstig, inzonderheid omdat het eens te meer een louter hypothetisch 

nadeel betreft. 

 

 Wat betreft het nadeel verbonden aan de druk van de verplichting om examens af te leggen, herinnert de 

Vlaamse Regering eraan dat slechts één kind voor dat schooljaar betrokken is. Het feit dat die leerlinge zich op 

de examens moet voorbereiden en die examens moet afleggen, is op zich niet dermate ernstig dat het een 

schorsing zou verantwoorden. Overigens is het onjuist te beweren dat de verzoekende partijen pas laattijdig op 

de hoogte waren van de hervormingen inzake het huisonderwijs. Het voornemen om het toezicht op het 

huisonderwijs te vergroten, stond reeds in de beleidsnota Onderwijs die in 2009 werd bekendgemaakt en werd 

ook via andere kanalen kenbaar gemaakt. Volgens de Vlaamse Regering zijn stress en studiedruk inherent aan 

een deelname aan examens, maar creëren zij geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.  

 

 Zelfs indien het Hof van oordeel zou zijn dat er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou bestaan en een 

ernstig middel wordt aangevoerd, quod non, is het niet verplicht om tot schorsing over te gaan. Het Hof kan 

immers rekening houden met het algemeen belang dat met de bestreden bepalingen wordt nagestreefd. In dat 

verband wijst de Vlaamse Regering erop dat het huisonderwijs met ernstige problemen kampt, zodat elk uitstel 

van de maatregelen nefast is. Gelet op de in het geding zijnde belangen vraagt de Vlaamse Regering dat niet tot 

de schorsing van de bestreden bepalingen zou worden besloten. In ondergeschikte orde vraagt de Vlaamse 

Regering dat, in het belang van de kwaliteitsbewaking op het huisonderwijs, het Hof de schorsing zou beperken 

tot de leerlingen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en dit schooljaar een getuigschrift secundair onderwijs 

moeten behalen. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 vorderen, in hoofdorde, de schorsing 

van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende 

het Onderwijs XXIII, waarbij een artikel 110/30 over het huisonderwijs in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair 
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onderwijs (hierna : de Codex Secundair Onderwijs), wordt ingevoegd. In ondergeschikte orde 

vorderen zij de schorsing van dat artikel III.20 in zoverre het een artikel 110/30, § 1, tweede 

lid, in die Codex invoegt. 

 

 B.1.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 vorderen de schorsing van de 

artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van hetzelfde decreet van 

19 juli 2013. 

 

 B.2.1.  De bestreden artikelen II.1, 1°, II.9, II.10 en II.45, opgenomen in hoofdstuk II 

(« Basisonderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, bepalen : 

 

 « Art. II.1.  In artikel 3 van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  punt 24° wordt vervangen door wat volgt : 

 

 ‘ 24°  huisonderwijs : 

 

 -  het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben 

om hen niet in te schrijven in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of 

de Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school; 

 

 -  onder huisonderwijs wordt eveneens verstaan het onderwijs dat aan een leerplichtige 

wordt verstrekt in het kader van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 

27 juni 1990 waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder in bepaalde 

gemeenschapsinstellingen voor observatie en opvoeding en in onthaal- en oriëntatiecentra en 

in de observatiecentra, ressorterend onder de bijzondere jeugdbijstand aan de leerplicht kan 

worden voldaan; ’ ». 

 

 « Art. II.9.  In hetzelfde decreet wordt een artikel 26bis/l ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 26bis/l. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs moeten uiterlijk op de derde 

schooldag van het schooljaar waarin de leerplichtige huisonderwijs volgt, een verklaring van 

huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs, indienen bij de bevoegde 

diensten van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 De informatie over het huisonderwijs moet minstens de volgende elementen bevatten : 

 

 1°  de persoonsgegevens van de ouders en de leerplichtige die het huisonderwijs volgt; 

 

 2°  de gegevens van wie het huisonderwijs zal geven, met inbegrip van het 

opleidingsniveau van de lesgever(s) van het huisonderwijs; 
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 3°  de taal waarin het huisonderwijs zal worden verstrekt; 

 

 4°  de periode wanneer het huisonderwijs zal plaatsvinden; 

 

 5°  de onderwijsdoelen die met het huisonderwijs zullen worden nagestreefd; 

 

 6°  de afstemming van het huisonderwijs op de leerbehoeften van de leerplichtige; 

 

 7°  en, de bronnen en leermiddelen die zullen worden gebruikt voor het huisonderwijs. 

 

 De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap zullen hiertoe een document ter 

beschikking stellen. 

 

 In afwijking van het eerste lid dienen ouders die hun leerplichtige kinderen inschrijven in 

één van volgende scholen, geen verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie in te 

dienen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van de termijn, vermeld in paragraaf 1, kunnen de ouders van volgende 

leerplichtigen steeds een verklaring van huisonderwijs en bijhorende informatie over het 

huisonderwijs indienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap : 

 

 1°  leerplichtigen die zich in de loop van een schooljaar domiciliëren in het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 2°  leerplichtigen die in de loop van een schooljaar naar het buitenland gaan, maar 

gedomicilieerd blijven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 3°  leerplichtigen die begeleid worden door een centrum voor leerlingenbegeleiding en 

indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen 

gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen 

nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld van de 

verklaring. ’ ». 

 

 « Art. II.10.  In hetzelfde decreet wordt een artikel 26bis/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 26bis/2. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs zijn verplicht de leerplichtige 

in te schrijven bij de examencommissie met het oog op het verkrijgen van een getuigschrift 

Basisonderwijs als vermeld in artikel 56, uiterlijk in het schooljaar waarin de leerplichtige elf 

jaar is geworden voor 1 januari. 
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 Als de leerplichtige zich niet tijdig aandient bij de examencommissie of na maximaal 

twee pogingen en uiterlijk in het schooljaar waarin hij of zij dertien jaar is geworden voor 

1 januari het getuigschrift Basisonderwijs niet verkrijgt, moeten de ouders de leerplichtige 

inschrijven, hetzij in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap, Franse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van volgende 

scholen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de 

leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie : 

 

 1°  leerplichtigen aan wie een centrum voor leerlingenbegeleiding uitdrukkelijk een 

vrijstelling geeft voor het examen, vermeld in paragraaf 1; 

 

 2°  indien de leerplichtige in het bezit is van een individuele gelijkwaardigheidsbeslissing 

met minstens het niveau van het basisonderwijs; 

 

 3°  leerplichtigen die ingeschreven zijn in één van volgende scholen : 

 

 a)  Europese scholen; 

 

 b)  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 c)  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 d)  scholen gelegen in het buitenland. ’ ». 

 

 « Art. II.45.  Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013. 

 

 Artikel II.4, II.5, II.19, 2° en II.20 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2012. 

 

 Artikel II.2, II.3, II.7, II.14 en II.22 treden in werking op 1 september 2014 ». 
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 B.2.2.  De bestreden artikelen III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81, opgenomen in 

hoofdstuk III (« Secundair onderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, bepalen : 

 

 « Art. III.2.  In artikel 3 van [de Codex Secundair Onderwijs], gewijzigd bij de decreten 

van 1 juli 2011, 25 november 2011 en 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  er wordt een punt 15°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ 15°/1 huisonderwijs : 

 

 -  het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben 

om hen niet in te schrijven in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of 

de Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school of centrum; 

 

 -  onder huisonderwijs wordt eveneens verstaan het onderwijs dat aan een leerplichtige 

wordt verstrekt in het kader van één van volgende regelingen : 

 

 1°  het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 waarbij de voorwaarden 

worden vastgesteld waaronder in bepaalde gemeenschapsinstellingen voor observatie en 

opvoeding en in onthaal- en oriëntatiecentra en in de observatiecentra, ressorterend onder de 

bijzondere jeugdbijstand aan de leerplicht kan worden voldaan; 

 

 2°  het koninklijk besluit van 1 maart 2002 tot oprichting van een Centrum voor 

voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 

 

 3°  het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal 

centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; ’ ». 

 

 « Art. III.19.  In dezelfde codex wordt in hoofdstuk 1/3 een artikel 110/29 ingevoegd, dat 

luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 110/29. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs moeten uiterlijk op de derde 

schooldag van het schooljaar waarin de leerplichtige huisonderwijs volgt, een verklaring van 

huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs, indienen bij de bevoegde 

diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Die informatie over het huisonderwijs moet minstens 

de volgende elementen bevatten : 

 

 1°  de persoonsgegevens van de ouders en de leerplichtige die het huisonderwijs volgt; 

 

 2°  de gegevens van wie het huisonderwijs zal geven, met inbegrip van het 

opleidingsniveau van de lesgever(s) van het huisonderwijs; 

 

 3°  de taal waarin het huisonderwijs zal worden verstrekt; 

 

 4°  de periode wanneer het huisonderwijs zal plaatsvinden; 
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 5°  de onderwijsdoelen die met het huisonderwijs zullen worden nagestreefd; 

 

 6°  de afstemming van het huisonderwijs op de leerbehoeften van de leerplichtige; 

 

 7°  de bronnen en leermiddelen die zullen worden gebruikt voor het huisonderwijs. 

 

 De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap zullen hiertoe een document ter 

beschikking stellen. 

 

 In afwijking van het eerste lid dienen ouders die hun leerplichtige kinderen inschrijven in 

één van volgende scholen, geen verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie in te 

dienen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van de termijn, vermeld in paragraaf 1, kunnen de ouders van volgende 

leerplichtigen steeds een verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie over het 

huisonderwijs indienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap : 

 

 1°  leerplichtigen die zich in de loop van een schooljaar domiciliëren in het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 2°  leerplichtigen die in de loop van een schooljaar naar het buitenland gaan, maar 

gedomicilieerd blijven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 3°  leerplichtigen die begeleid worden door een centrum voor leerlingenbegeleiding en 

indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen 

gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen 

nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld van de 

verklaring. ’ ». 

 

 « Art. III.20.  In dezelfde codex wordt in hoofdstuk 1/3 een artikel 110/30 ingevoegd, dat 

luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 110/30. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs zijn verplicht de leerplichtige 

in te schrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair 

onderwijs. 
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 Als de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar 

bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van het secundair 

onderwijs behaalt, dienen de ouders de leerplichtige in te schrijven hetzij in een school, 

centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of centrum voor vorming van 

zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, die erkend, gefinancierd of 

gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap of Duitstalige 

Gemeenschap, hetzij in één van volgende scholen :  

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 Hiertoe heeft de leerplichtige maximaal twee pogingen. Met maximaal twee pogingen 

wordt bedoeld dat voor elk onderdeel van het examenprogramma, zijnde een vak of een 

cluster van vakken, de leerplichtige tweemaal aan het examen mag deelnemen en er bijgevolg 

één herkansing is. 

 

 § 2.  In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders de leerplichtige niet inschrijven bij de 

examencommissie : 

 

 1°  indien een centrum voor leerlingenbegeleiding uitdrukkelijk een vrijstelling geeft 

voor de examens, vermeld in paragraaf 1; 

 

 2°  indien de leerplichtige in het bezit is van een individuele gelijkwaardigheidsbeslissing 

met minstens het niveau van de eerste graad secundair onderwijs; 

 

 3°  indien de leerplichtige ingeschreven is in één van de volgende scholen : 

 

 a)  Europese scholen; 

 

 b)  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 c)  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 d)  scholen gelegen in het buitenland. ’ ». 

 

 « Art. III.81.  Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013. 

 

 Artikel III.1, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° en III.15 hebben uitwerking met ingang van 

1 september 2012. 
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 Artikel III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 tot en met III.53, 

III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 en III.72 treden in werking op 1 september 2014 ». 

 

 B.3.1.  In de memorie van toelichting van het ontwerp dat het bestreden decreet is 

geworden, wordt de nieuwe regelgeving inzake huisonderwijs als volgt toegelicht : 

 

 « Ouders kunnen in functie van hun kind voor een bepaalde vorm van huisonderwijs 

kiezen. Om een helder kader te schetsen en de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, 

is het noodzakelijk de regelgeving op een aantal punten te verduidelijken en nieuwe 

elementen toe te voegen. De aanpassingen situeren zich op het vlak van terminologie, 

instapdatum, controle op het huisonderwijs en een kwaliteitscontrole via de Vlaamse 

examencommissie.  

 

 Het huisonderwijs wordt nu duidelijk gedefinieerd als het onderwijs dat verstrekt wordt 

aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hen niet in te schrijven in een door 

een Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2012-2013, nr. 2066/1, pp. 10-11). 

 

 De artikelsgewijze toelichting vermeldt : 

 

 « Vanuit de Vlaamse Overheid worden ouders aangemoedigd om hun kinderen in te 

schrijven in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap. In België bestaat echter geen schoolplicht maar leerplicht. Ouders kunnen met 

andere woorden in functie van hun kind voor een bepaalde vorm van huisonderwijs kiezen. 

Cijfers in dit verband tonen aan dat steeds meer leerlingen op deze manier voldoen aan de 

leerplicht. […]  

 

 Huisonderwijs kan georganiseerd worden in individueel verband, maar ook privéscholen 

vallen onder het stelsel van huisonderwijs. Dit zijn ook alle scholen, andere dan deze die door 

de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap erkend, 

gefinancierd of gesubsidieerd zijn. In dit geval spreken we van collectief huisonderwijs. 

Tussen deze twee uitersten zijn heel wat tussenvormen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een 

feitelijke vereniging van ouders die huisonderwijs organiseert of bekostigt voor een beperkte 

groep kinderen » (ibid., p. 19). 

 

 B.3.2.  Wat inzonderheid de « kwaliteitscontrole » betreft, meer bepaald de toetsing via 

de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, vermeldt de memorie van toelichting : 

 

 « De inhoudelijke toetsing van de kwaliteit van huisonderwijs is vandaag erg beperkt. 

 

 De minimale vereisten die door de leerplichtwet en het decreet basisonderwijs opgelegd 

worden zijn de volgende : 
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 ‘ 1°  het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de 

talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene; 

 

 2°  het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de 

culturele waarden van het kind zelf en van anderen. ’. 

 

 Naar aanleiding van het decreet van 25 april 2008 van de Franse Gemeenschap tot 

vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het 

gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs, bevestigde het Grondwettelijk Hof dat de vrijheid 

van onderwijs beperkt wordt door het hogere recht van het kind op kwalitatief onderwijs. 

(Arrest 168/2009, 29 oktober 2009, Arrest 107/2009, 9 juli 2009) 

 

 […] 

 

 Bovenvermelde rechtspraak opent nieuwe mogelijkheden om ook in Vlaanderen de 

kwaliteit van het huisonderwijs effectiever en efficiënter op te volgen, onder meer via de 

examencommissie en de onderwijsinspectie. 

 

 Ouders die kiezen om hun kinderen huisonderwijs te laten volgen en hen dus niet 

inschrijven in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, of in een Europese school of 

in sommige internationale scholen, dienen :  

 

 -  uiterlijk in het schooljaar waarin de leerplichtige 11 jaar is geworden voor 1 januari, die 

in te schrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien dient de 

leerplichtige ook te slagen voor dit toetsingsmoment. Dit betekent concreet het getuigschrift 

basisonderwijs verkrijgen. Indien de leerling niet slaagt voor de examencommissie dan kan 

hij zich nog een tweede keer inschrijven bij de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap; 

 

 -  de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin die de leeftijd van 15 jaar bereikt, 

aan te melden bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien dient de 

leerplichtige ook te slagen voor dit toetsingsmoment. Dit betekent concreet slagen voor 

vakken die leiden tot een getuigschrift of een diploma van het secundair onderwijs, zoals 

vastgelegd in een examenprogramma van de examencommissie. Er wordt aan de leerplichtige 

de ruimte gelaten met het oog op welk getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs 

hij of zij zich aanmeldt bij de examencommissie. Dit heeft tot gevolg dat men minstens het 

getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs dient te behalen, maar ook een 

hoger getuigschrift of het diploma van het secundair onderwijs kan nastreven. Indien de 

leerling niet slaagt voor de examencommissie dan kan hij zich nog een tweede keer 

inschrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Ter verduidelijking wordt gesteld dat met twee pogingen bedoeld wordt, dat voor elk 

onderdeel van het examenprogramma (per vak of per cluster van vakken) de kandidaat 

tweemaal aan het examen mag deelnemen, hij heeft dus één herkansing. Dit staat los van de 

chronologie van de examens en het tijdstip waarop de examens plaats vinden. Daarbij is het 

verder zo dat de decreetgever sinds 1 oktober 2012 de werking van de examencommissies 

flexibeler heeft gemaakt, onder meer door continu examens in te richten. 
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 Op de verplichting om zich aan te melden bij de examencommissie is een uitzondering 

voorzien voor leerlingen met bijzondere noden. Een centrum voor leerlingenbegeleiding kan 

oordelen dat een leerling niet in staat is om deel te nemen aan hogergenoemde examens 

georganiseerd door de examencommissie en hiervoor uitdrukkelijk een vrijstelling verlenen. 

De leerlingen die een vrijstelling kunnen krijgen via een centrum voor leerlingenbegeleiding 

voor deelname aan de examencommissie hoeven niet dezelfde leerlingen te zijn als de 

leerlingen die zouden worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Ook 

leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs kunnen, onder 

bepaalde voorwaarden, een getuigschrift halen. 

 

 Een leerplichtige die tweemaal op rij niet slaagt of die zich de eerste keer niet inschreef 

bij de examencommissie voor hij de leeftijd van 11 jaar bereikte op 1 januari van het 

schooljaar, dient zich opnieuw in te schrijven, hetzij in het onderwijs dat door de overheid 

erkend werd voor het vervullen van de leerplicht, hetzij in één van de volgende scholen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  Internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  Internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd;  

 

 4°  Scholen gelegen in het buitenland »  (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, 

nr. 2066/1,  pp. 23, 26-27). 

 

 B.3.3.  De minister van Onderwijs verklaarde in de Commissie voor Onderwijs : 

 

 « Om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, is het noodzakelijk de 

regelgeving op een aantal punten te verduidelijken en nieuwe elementen toe te voegen. De 

aanpassingen situeren zich op het vlak van terminologie, instapdatum, controle op het 

huisonderwijs door de onderwijsinspectie en een verplichte kwaliteitscontrole via een 

inschrijving bij de Vlaamse examencommissie.  

 

 De Vlaamse Gemeenschap neemt nu maatregelen om het huisonderwijs kwalitatief te 

houden. Hiervoor wordt gesteund op twee arresten van het Grondwettelijk Hof over een 

gelijkaardige regeling van 2008 voor het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap. Het gaat 

om de arresten 107/2009 van 9 juli 2009 en 168/2009 van 29 oktober 2009. Volgens het 

Grondwettelijk Hof kan de onderwijsoverheid optreden ter bescherming van het recht van het 

kind op kwalitatief onderwijs. Voor de naleving van de leerplicht kan een onderwijsoverheid 

controles uitvoeren om na te gaan of alle kinderen daadwerkelijk, zelfs thuis, voldoende 

onderwijs krijgen waardoor aan de leerplicht wordt voldaan. 

 

 Het Grondwettelijk Hof heeft geen bezwaren dat na een procedure (onderwijsinspectie, 

examencommissie) ouders die huisonderwijs organiseren, verplicht worden om hun kind in te 

schrijven in een school. Daarbij behouden de ouders hun keuzevrijheid ten aanzien van het  
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soort school, die niet noodzakelijk georganiseerd of gesubsidieerd moet zijn. Het kan ook 

gaan om een erkende school » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2066/7, pp. 5-6). 

 

 B.3.4.  In haar advies merkte de afdeling wetgeving van de Raad van State het volgende 

op : 

 

 « Het ontwerp bevat een aantal bepalingen met nieuwe regels voor het ‘ huisonderwijs ’. 

Het gaat inzonderheid om, wat betreft het basisonderwijs, de artikelen II.1, 1°, II.8, II.9, II.10 

en II.11, en wat betreft het secundair onderwijs, de artikelen III.2, 1°, III.17, III.18, III.19, 

III.20, III.21, III.22 en III.23 van het ontwerp. Deze bepalingen hebben voornamelijk tot doel 

om de kwaliteit van het huisonderwijs op een meer effectieve en efficiënte wijze op te volgen, 

onder meer via de examencommissie (artikelen II.9 en III.20 van het ontwerp) en de 

onderwijsinspectie (artikel III.21 van het ontwerp). 

 

 Aangezien deze bepalingen een verdere inperking van de vrijheid van onderwijs kunnen 

inhouden, rijst de vraag of deze bepalingen in overeenstemming zijn met artikel 24, § 1, van 

de Grondwet. 

 

 In de memorie van toelichting wordt op omstandige wijze verwezen naar de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof, inzonderheid de arresten nr. 107/2009 van 9 juli 2009 en 

nr. 168/2009 van 29 oktober 2009. Deze arresten hebben betrekking op het decreet van de 

Franse Gemeenschap van 25 april 2008 ‘ tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen 

voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschap ’. 

 

 Uit de beginselen vermeld in deze arresten (arrest 107/2009, B.30.2 en B.30.3; 

arrest 168/2009, B.5.1 en B.5.2, B.7.3, B.10.1.1 tot B.10.4, B.14.2) en de nadere toelichting in 

de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat de bepalingen van het ontwerp die 

betrekking hebben op het huisonderwijs in overeenstemming zijn met artikel 24, § 1, van de 

Grondwet. In geval van betwisting zal het in laatste instantie aan het Grondwettelijk Hof 

toekomen om te oordelen of de betrokken regeling al of niet in overeenstemming met de 

Grondwet is » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2066/1, p. 307). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen  

 

 B.4.1.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot 

vernietiging, dient de ontvankelijkheid van dat laatste, en met name wat het bestaan van het 

vereiste belang betreft, reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing te worden 

nagegaan. 

 

 B.4.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 
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doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.3.  De verzoekende partijen zijn ofwel ouders die huisonderwijs aan hun kind 

verstrekken (zaak nr. 5746), ofwel privéscholen die niet zijn erkend, gesubsidieerd of 

gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, ofwel ouders van kinderen die collectief 

huisonderwijs in die privéscholen volgen (zaak nr. 5756). 

 

 B.4.4.  In de zaak nr. 5756 is de Vlaamse Regering van oordeel dat het beroep tot 

vernietiging, in zoverre het namens een aantal van de voormelde privéscholen, opgericht in de 

vorm van een vzw, is ingesteld, niet ontvankelijk zou zijn omdat het bevoegde bestuursorgaan 

niet rechtsgeldig zou zijn samengesteld of niet rechtsgeldig zou hebben vergaderd. Bovendien 

zou het beroep van de verzoekende verenigingen niet ontvankelijk zijn wegens ontstentenis 

van een rechtstreeks en actueel belang.  

 

 B.4.5.  De verzoekende partijen kunnen in beide zaken rechtstreeks en ongunstig in hun 

situatie worden geraakt door de bestreden bepalingen waarin, onder meer, de voorwaarden 

worden vastgelegd waaronder het huisonderwijs kan worden ingericht, door dat onderwijs 

met name te onderwerpen aan een toezicht en de leerplichtige kinderen die dat type van 

onderwijs volgen, ertoe te verplichten deel te nemen aan examens bij de examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

 B.4.6.  Aangezien het belang van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 en van 

sommige van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 vaststaat, is het niet nodig het 

belang en de procesbekwaamheid te onderzoeken van de andere verzoekende verenigingen in 

de zaak nr. 5756. 

 

 B.4.7.  Uit het beperkte onderzoek van de ontvankelijkheid van het beroep tot 

vernietiging waartoe het Hof in het kader van de vordering tot schorsing heeft kunnen 

overgaan, blijkt, in het huidige stadium van de procedure, niet dat het beroep tot vernietiging 

– en dus de vordering tot schorsing – niet-ontvankelijk moet worden geacht. 
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 Ten aanzien van de tussenkomende partijen 

 

 B.5.1.  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig hebben bij aangetekende brief van 

2 december 2013 een « verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst » in de zaak nr. 5756 

ingediend, en zulks zowel in de schorsings- als in de vernietigingsprocedure. Bij 

aangetekende brief van 6 januari 2014 hebben zij een memorie ingediend, waarin zij het Hof 

verzoeken de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging te verwerpen. 

 

 B.5.2.  Bij aangetekende brief van 7 januari 2014 vragen de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5756 het Hof om de memorie van 6 januari 2014 uit de debatten te weren en het 

verzoek tot tussenkomst niet ontvankelijk te verklaren, onder meer wegens ontstentenis van 

belang van de tussenkomende partijen, vermits de kinderen van de tussenkomende partijen 

sinds het einde van het vorige schooljaar in een officiële en gesubsidieerde 

onderwijsinstelling zouden zijn ingeschreven. 

 

 B.5.3.  Noch in hun schriftelijke stukken, noch ter terechtzitting, hebben de 

tussenkomende partijen aangegeven waaruit hun belang bestaat. Bijgevolg tonen de 

tussenkomende partijen, althans in de huidige stand van de procedure, niet aan dat zij 

rechtstreeks en ongunstig zouden worden geraakt door de inwilliging of de verwerping van de 

vordering tot schorsing. 

 

 

 Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing 

 

 B.6.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 
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 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld, tot de verwerping van de vordering tot schorsing. 

 

 

 Wat het risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft 

 

 B.7.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke 

toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld 

in geval van een vernietiging van die normen. 

 

 B.8.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 blijkt dat, om te voldoen aan 

de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de persoon die een vordering tot 

schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze feiten moet uiteenzetten waaruit 

voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de bepalingen waarvan hij de 

vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.9.  Als risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voeren de verzoekende 

partijen de nadelige gevolgen aan van de verplichte inschrijving van de leerplichtige kinderen 

in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde inrichting, 

wanneer zij niet slagen voor de bij het bestreden decreet opgelegde examens voor de 

examencommissie.  

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 wijzen erop dat hun jongste zoon, die 

huisonderwijs volgt, op 9 november 2013 veertien jaar is geworden. De bestreden regeling 

legt hem voortaan op korte termijn de verplichting op om aan examens voor de eerste graad 

secundair onderwijs deel te nemen. De belangen van de leerlingen van het huisonderwijs die 

op korte termijn en zonder overgangsregeling aan verplichte examens worden onderworpen, 

zouden volgens die verzoekende partijen ernstig en blijvend kunnen worden geschaad. 

Aangezien het studietraject in het geding is, zou het nadeel volgens hen ernstig en moeilijk 

herstelbaar zijn. 
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 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 zijn van oordeel dat het nadeel ernstig is en 

dat een reëel risico bestaat dat het zich zal voordoen. Als sanctie op het niet of niet-tijdig 

behalen van het getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs geldt dat de 

betrokken kinderen in een door de overheid erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 

instelling dienen te worden ingeschreven. In het bijzonder gelet op het gebrek aan enige 

overgangsmaatregel, zouden de termijnen binnen welke de voormelde getuigschriften dienen 

te worden behaald, in de meeste gevallen onhaalbaar blijken. 

 

 Het risico op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel wordt door de verzoekende partijen 

afgeleid uit de ontstentenis van een overgangsmaatregel, wat de artikelen II.10 en III.20 

betreft. Door de inwerkingtreding van die bepalingen op 1 september 2013 vast te stellen, zou 

de decreetgever de betrokken kinderen, ouders en verzoekende verenigingen onvoldoende tijd 

hebben gelaten om zich op de nieuwe regelgeving inzake het huisonderwijs voor te bereiden 

dan wel de nodige maatregelen te nemen om eraan te voldoen.  

 

 B.10.1.  Het bestreden artikel II.10, opgenomen in hoofdstuk II (« Basisonderwijs ») van 

het decreet van 19 juli 2013, treedt krachtens het eveneens bestreden artikel II.45, eerste lid, 

op 1 september 2013 in werking. Op grond van dat artikel II.10 zijn de ouders die opteren 

voor huisonderwijs, verplicht de leerplichtige bij de examencommissie in te schrijven met het 

oog op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs, uiterlijk in het schooljaar waarin 

de leerplichtige elf jaar is geworden vóór 1 januari. Als de leerplichtige zich niet tijdig 

aandient bij de examencommissie of na maximaal twee pogingen en uiterlijk in het schooljaar 

waarin hij dertien jaar is geworden vóór 1 januari het getuigschrift basisonderwijs niet 

behaalt, dienen de ouders de leerplichtige in te schrijven, hetzij in een school die is erkend, 

gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de 

Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van de in artikel II.10 vermelde scholen. In afwijking 

daarvan dienen ouders van bepaalde leerplichtigen, de leerplichtige niet bij de 

examencommissie in te schrijven. 

 

 Het bestreden artikel III.20, opgenomen in hoofdstuk III (« Secundair onderwijs ») van 

het decreet van 19 juli 2013, treedt krachtens het eveneens bestreden artikel III.81 op 

1 september 2013 in werking. Op grond van dat artikel III.20 zijn de ouders die opteren voor 

huisonderwijs, verplicht de leerplichtige bij de examencommissie van de Vlaamse 
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Gemeenschap van het secundair onderwijs in te schrijven. Als de leerplichtige uiterlijk binnen 

het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie geen 

enkel getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs behaalt, dienen de ouders de 

leerplichtige in te schrijven hetzij in een school, centrum voor deeltijds beroepssecundair 

onderwijs of centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 

ondernemingen, die zijn erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van de 

in artikel III.20 vermelde scholen. In afwijking daarvan dienen ouders, in bepaalde gevallen, 

de leerplichtige niet bij de examencommissie in te schrijven. 

 

 B.10.2.  De gevolgen die de artikelen II.10 en III.20 aan het niet of niet-tijdig behalen van 

het getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs verbinden, zijn 

ingrijpend : de betrokken kinderen dienen alsdan te worden ingeschreven hetzij in een school 

die is erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige 

Gemeenschap, hetzij in één van de in die bepalingen vermelde scholen. Het niet of niet-tijdig 

slagen voor het examen van de examencommissie dreigt aldus het schooltraject dat de 

betrokken kinderen tot nu volgden, in voorkomend geval, ernstig te verstoren. Om dat risico 

te beperken dienen de betrokken kinderen over de nodige tijd te beschikken om zich 

behoorlijk op die examens voor te bereiden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de betrokken 

ouders en scholen die individueel respectievelijk collectief huisonderwijs verstrekken. Ook 

aan hen moet een redelijke termijn worden gelaten om de betrokken kinderen op het 

verplichte examen van de examencommissie voor te bereiden en daartoe in voorkomend geval 

de nodige organisatorische maatregelen te nemen. 

 

 B.11.1.  Zoals in B.10.1 is aangegeven, verschilt de regeling voor het basisonderwijs van 

die voor het secundair onderwijs.  

 

 B.11.2.  Wat het basisonderwijs betreft, dient de leerplichtige uiterlijk in het schooljaar 

waarin hij elf jaar is geworden vóór 1 januari bij de examencommissie te worden 

ingeschreven. De leerplichtige dient uiterlijk in het schooljaar waarin hij dertien jaar is 

geworden vóór 1 januari het getuigschrift basisonderwijs te behalen, zo niet dient hij in een 

andere school dan een privéschool te worden ingeschreven.  
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 De termijn tussen de inschrijving bij de examencommissie en het behalen van het 

getuigschrift is redelijkerwijze voldoende om, enerzijds, de leerplichtige in de gelegenheid te 

stellen zich behoorlijk op dat examen voor te bereiden en, anderzijds, de verstrekker van 

huisonderwijs toe te laten de nodige maatregelen daartoe te nemen. Daarbij komt dat de 

leerplichtige over twee pogingen beschikt en in afwijkingen van de verplichting tot 

inschrijving bij de examencommissie is voorzien.  

 

 Bijgevolg is het aangevoerde nadeel niet dermate ernstig dat het een schorsing van de 

inwerkingtreding van het bestreden artikel II.10 zou kunnen verantwoorden. 

 

 B.11.3.  Wat het secundair onderwijs betreft, dient de leerplichtige wanneer hij uiterlijk 

binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie 

geen enkel getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs behaalt, in het door de 

Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijs of in een erkend vormingscentrum te worden 

ingeschreven. Weliswaar beschikt de leerplichtige over twee pogingen en is in afwijkingen 

van de verplichting tot inschrijving bij de examencommissie voorzien, doch kan de termijn 

die de betrokken leerplichtige wordt gelaten om zich behoorlijk op het examen voor te 

bereiden, evenals de termijn waarover de betrokken verstrekker van huisonderwijs beschikt 

om daartoe de nodige maatregelen te nemen, in bepaalde gevallen onvoldoende blijken. Dat 

geldt inzonderheid voor de leerplichtigen die in het schooljaar 2013-2014 de leeftijd van 

vijftien jaar bereiken. 

 

 Doordat artikel III.20, krachtens artikel III.81, eerste lid, van het decreet van 19 juli 2013 

op 1 september 2013 vrijwel onmiddellijk in werking treedt, namelijk vijf dagen na de 

bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013, dreigen 

sommige leerplichtige kinderen die  huisonderwijs volgen een ernstig nadeel te ondergaan dat 

moeilijk herstelbaar is, vermits het schooltraject dat zij tot nu volgden, in voorkomend geval, 

zo al niet dreigt te worden onderbroken dan wel grondig gewijzigd. 

 

 De onmiddellijke uitvoering van het bestreden artikel III.81, eerste lid, in zoverre het de 

inwerkingtreding van artikel III.20 op 1 september 2013 vaststelt, kan in de hiervoor 

aangegeven mate, een aantal verzoekende partijen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

berokkenen. 
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 Wat de middelen betreft 

 

 B.12.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 voeren drie middelen aan, afgeleid 

uit de schending, door artikel III.20 van het decreet van 19 juli 2013, van de artikelen 10 en 

24, §§ 1, 3 en 4, van de Grondwet. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 voeren zes middelen aan, afgeleid uit de 

schending, door de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van 

hetzelfde decreet, van de artikelen 10, 11, 19, 22, 23, derde lid, 5°, 24, §§ 1 en 4, en 27 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 22bis en 24, § 3, van de 

Grondwet, met een aantal internationale verdragsbepalingen en met een aantal algemene 

beginselen. 

 

 B.12.2.  Zoals in B.11 is vermeld, vloeit het risico van het aangevoerde moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel uitsluitend voort uit artikel III.81, eerste lid, in zoverre het in de 

inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20 voorziet. 

 

 Vermits aan de twee grondvoorwaarden waarin artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 voorziet, cumulatief dient te zijn voldaan opdat tot schorsing kan worden 

besloten, en vermits de tweede voorwaarde niet ten aanzien van alle bestreden bepalingen is 

vervuld, beperkt het Hof zijn onderzoek van het ernstige karakter van de middelen tot het 

onderdeel van het middel dat is gericht tegen de bepalingen waarvan is gebleken dat de 

onmiddellijke uitvoering ervan een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan de verzoekende 

partijen zou kunnen berokkenen, namelijk het derde onderdeel van het derde middel dat in de 

zaak nr. 5756 is aangevoerd. 

 

 Dat beperkte onderzoek, in dit stadium van de procedure, behelst geenszins een 

beoordeling van het al dan niet ernstige karakter, a fortiori van het al dan niet gegronde 

karakter, van de andere middelen die door de verzoekende partijen worden aangevoerd. 

 

 B.12.3.  Het ernstig middel mag niet worden verward met het gegrond middel. 
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 Opdat een middel als ernstig wordt beschouwd in de zin van artikel 20, 1°, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, volstaat het niet dat het kennelijk niet ongegrond is in de 

zin van artikel 72, maar moet het ook gegrond lijken na een eerste onderzoek van de gegevens 

waarover het Hof beschikt in dit stadium van de procedure.   

 

 B.13.  Het derde onderdeel van het derde middel dat in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door het bestreden artikel III.81, eerste lid, van de 

artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, in zoverre 

het voormelde artikel III.81 in de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20 

voorziet. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zou er geen redelijke verantwoording voor het niet 

voorzien in een overgangsperiode bestaan. Zij zouden zich onmogelijk tijdig aan de nieuwe 

regels kunnen aanpassen : enerzijds, zou het voor de verzoekende verenigingen praktisch 

onmogelijk zijn om hun actuele leerplan volledig te herzien, opdat alle leerlingen die vóór het 

einde van het lopende schooljaar een examen bij de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap zullen moeten afleggen, in staat zijn om te slagen; anderzijds, zou het voor de 

betrokken kinderen praktisch onmogelijk zijn, gelet op de specifieke en van de eindtermen 

afwijkende vorm van onderwijs die zij tot op heden genoten, om zich dermate om te scholen 

dat zij de examens tijdig en met vrucht zouden kunnen afleggen. Door met onmiddellijke 

ingang en zonder enige overgangsperiode te voorzien in een verplichte deelname aan examens 

van de examencommissie en een verplichte inschrijving in het reguliere onderwijs, wanneer 

de betrokken leerlingen niet tijdig voor die examens slagen, zouden volgens hen hun 

rechtmatige verwachtingen zijn geschonden. 

 

 B.14.1.  Indien de decreetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet 

ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een 

verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan 

het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Dat laatste is het geval 
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wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 Het vertrouwensbeginsel is nauw verbonden met het - tevens door de verzoekende 

partijen aangevoerde - rechtszekerheidsbeginsel, dat de decreetgever verbiedt om zonder 

objectieve en redelijke verantwoording afbreuk te doen aan het belang van de 

rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. 

 

 B.14.2.  Artikel III.20 van het decreet van 19 juli 2013 voorziet, op het niveau van het 

secundair onderwijs, in een grondige hervorming van het huisonderwijs waarbij aan de 

betrokken leerplichtigen en ouders die huisonderwijs volgen respectievelijk verstrekken, een 

aantal zware verplichtingen worden opgelegd. Door die hervorming van het huisonderwijs, 

zonder overgangsperiode en binnen vijf dagen na de bekendmaking van het decreet in het 

Belgisch Staatsblad, op 1 september 2013 in werking te doen treden, heeft de decreetgever 

een maatregel genomen die onevenredige gevolgen heeft, doordat de invoering van de nieuwe 

regeling onvoldoende voorzienbaar was voor diegenen op wie zij van toepassing is, zodat zij 

hun handelen om zich met de nieuwe eisen in overeenstemming te brengen, daar niet tijdig op 

konden afstemmen. Het bestreden artikel III.81, eerste lid, doet aldus op buitensporige wijze 

afbreuk aan de rechtmatige verwachtingen van sommige leerplichtigen en van hun ouders, 

zonder dat een dwingende reden van algemeen belang de ontstentenis van een te hunnen 

voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden.  

 

 B.14.3.  Binnen het beperkte kader van het onderzoek waartoe het Hof bij de behandeling 

van de vordering tot schorsing is kunnen overgaan, moet het middel dat is afgeleid uit een 

schending van de artikelen  10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel, als ernstig worden beschouwd in de zin van 

artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.15.  Aan de voorwaarden voor de schorsing is voldaan, doch enkel wat artikel III.81, 

eerste lid, van het decreet van 19 juli 2013 betreft en enkel in zoverre die bepaling voorziet in 

de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20 van hetzelfde decreet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  schorst artikel III.81, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, in zoverre het voorziet in de inwerkingtreding, 

op 1 september 2013, van artikel III.20 van dat decreet, waarbij in de Codex Secundair 

Onderwijs een artikel 110/30, § 1, wordt ingevoegd; 

 

 -  verwerpt de vorderingen voor het overige. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5752 

 

 

Arrest nr. 38/2014 

van 27 februari 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3 van de wet van 22 december 2009 

houdende fiscale bepalingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter J. Spreutels, en de 

rechters E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 26 mei 2010 in zake de Belgische Staat tegen Danny Van Den Broucke en 

Isabel Desoete, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 november 

2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 3 van de wet van 22 december 2009 (B.S. 31 december 2009) de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in combinatie met het rechtszekerheidsbeginsel, het 

beginsel van het recht op behoorlijke rechtsbedeling als gewaarborgd in artikel 6 E.V.R.M. en 

de artikelen 13, 144, 146 en 159 van de Grondwet, en de bescherming van het eigendomsrecht 

als gewaarborgd in artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het 

E.V.R.M., in de mate dat de in artikel 3 vermelde overgangsbepalingen : 

 

 -  de rechtszekerheid in het gedrang brengen voor belastingplichtigen, die er van uit 

konden gaan dat afzonderlijke subsidiaire aanslagen op basis van het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 20.10.2009 niet meer mogelijk [waren], althans voor zover van die 

mogelijkheid geen gebruik werd gemaakt ‘ tijdens ’ het geding waarin de rechter de 

oorspronkelijke aanslag nietig verklaart zonder dat er in casu door de wetgever uitzonderlijke 

omstandigheden ter verantwoording van het retroactief karakter van de wet kunnen 

ingeroepen worden; 

 

 -  het recht op behoorlijke rechtsbedeling en het eigendomsrecht in het gedrang [brengen] 

doordat aan de rechtsonderhorigen die op het ogenblik van het uitvaardigen van de wet van 

22 december 2009 een procedure tegen de Staat hadden ingesteld die nog niet was beslecht 

door een in kracht van gewijsde getreden uitspraak, een jurisdictionele waarborg wordt 

ontnomen, aangezien voormelde overgangsbepalingen tot gevolg hebben dat de afloop van de 

ingestelde procedures ten voordele van de Staat wordt beïnvloed of het rechtscollege 

verhinderd wordt zich uit te spreken over het discriminatoir karakter van de subsidiaire 

aanslag, zonder dat er in casu uitzonderlijke omstandigheden ter verantwoording van het 

retroactief karakter van de wet kunnen ingeroepen worden; 

 

 -  een niet redelijk verantwoorde ongelijke behandeling [invoeren] tussen een 

belastingplichtige waarvan het eerste vonnis wel reeds zes maand in kracht van gewijsde is 

getreden enerzijds en [een] belastingplichtige waarvan het eerste vonnis nog geen zes maand 

[…] kracht van gewijsde is getreden anderzijds, en voor wie beiden een afzonderlijk 

verzoekschrift werd neergelegd tot vestiging van een subsidiaire aanslag, terwijl het 

Grondwettelijk Hof reeds duidelijk heeft geoordeeld dat elke subsidiaire aanslag die na het 

vonnis aan de rechter wordt voorgelegd sowieso discriminatoir is, ongeacht of dit binnen of 

buiten de zes maand gebeurt ? ». 

 

 

 Op 11 december 2013 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en 

F. Daoût, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen 

worden gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, heeft voor de Rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge een verzoekschrift tot geldig- en uitvoerbaarverklaring van een subsidiaire aanslag ingediend, nadat de 

Rechtbank de bestreden oorspronkelijke aanslag had vernietigd wegens het niet-verzenden van een bericht van 

wijziging van aangifte in de personenbelasting. 

 

 De verweerders voerden aan dat de vordering onontvankelijk of minstens ongegrond was en dat in 

ondergeschikte orde een prejudiciële vraag moest worden gesteld aan het Hof. 

 

 De verwijzende rechter heeft beslist de hiervoor geciteerde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

– A – 

 

 Er is geen memorie met verantwoording ingediend. 
 

 

– B – 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de overgangsbepaling van artikel 3, 

tweede lid, van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen (hierna : wet van 

22 december 2009), die luidt :  

 

 « In afwijking van artikel 2 en voor de aanslagen die de rechter vóór de inwerkingtreding 

van deze wet geheel of ten dele nietig heeft verklaard, om een andere reden dan verjaring, 

worden de subsidiaire aanslagen die voorgelegd worden na de sluiting van de debatten door 

een aan de belastingschuldige betekend verzoekschrift overeenkomstig artikel 356 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het bestond voor het is gewijzigd door 

artikel 2 van deze wet of artikel 261 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, 

geldig aan het oordeel van de rechter onderworpen op voorwaarde dat de procedures zijn 

ingeleid binnen zes maanden vanaf de rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is 

gegaan. Deze bepaling is onmiddellijk van toepassing ».  

 

 B.2.  Artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992), zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009, bepaalt : 

 

 « Wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem 

gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of 

ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een 

termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol. 

Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te 

tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen schorst, kan de administratie een 
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subsidiaire aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op 

naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde 

belastingelementen als de initiële aanslag ».  

 

 B.3.  De wetgever heeft aldus een termijn van zes maanden ingevoerd binnen welke de 

fiscale administratie een subsidiaire aanslag kan indienen na een rechterlijke beslissing tot 

vernietiging van een aanslag om een andere reden dan verjaring. 

 

 Aldus is de wetgever tegemoetgekomen aan het arrest van het Hof nr. 158/2009 van 

20 oktober 2009, waarin het heeft geoordeeld dat het ontbreken van enige termijn, in het 

voorheen geldende artikel 356 van het WIB 1992, voor de fiscale administratie om een 

subsidiaire aanslag in te dienen na een vernietiging van de bestreden aanslag door de rechter, 

afbreuk deed aan het rechtszekerheidsbeginsel, terwijl artikel 355 van dat Wetboek de fiscale 

administratie toestaat een nieuwe aanslag te vestigen binnen een termijn van drie maanden 

nadat de beslissing tot vernietiging van een aanslag, genomen door de directeur van de 

belastingen of door de door hem gedelegeerde ambtenaar, niet meer voor de rechter kan 

worden gebracht. 

 

 Krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet van 22 december 2009 is het nieuwe artikel 356 

van het WIB 1992 onmiddellijk van toepassing ongeacht het aanslagjaar. 

 

 De in het geding zijnde bepaling houdt een overgangsregeling in voor de aanslagen die de 

rechter vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 december 2009 geheel of ten dele nietig 

heeft verklaard, om een andere reden dan verjaring. 

 

 B.4.  Ten aanzien van het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag dient te worden 

opgemerkt dat het Hof bij zijn arrest nr. 81/2011 van 18 mei 2011, naar aanleiding van een 

beroep tot vernietiging van de thans in het geding zijnde bepaling, reeds heeft geoordeeld: 

 

 « B.4.3.  Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden gekwalificeerd 

wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen en toestanden die definitief waren 

voltrokken op het ogenblik dat hij in werking is getreden. 

 

 Vóór de wijziging van artikel 356 van het WIB 1992 bij de wet van 22 december 2009, 

kon een belastingplichtige zonder enige termijn aan een subsidiaire aanslag worden 

onderworpen, zodat die bepaling geen definitieve toestand van ontheffing van de 

verschuldigde belasting deed ontstaan. Wanneer de wetgever vervolgens, ten behoeve van de 

rechtszekerheid, in een dwingende termijn van zes maanden voorziet, kan de toepassing van 



5 

 

die termijn op de belastingplichtigen van wie de aanslag door de rechter geheel of ten dele 

nietig werd verklaard, om een andere reden dan verjaring, niet als een retroactieve toepassing 

worden beschouwd. 

 

 Door het invoeren van een dwingende termijn heeft de wetgever derhalve niet op 

discriminerende wijze afbreuk gedaan aan het rechtszekerheidsbeginsel. De 

belastingplichtigen die hadden gehoopt dat zij, na het arrest nr. 158/2009, niet langer aan een 

subsidiaire aanslag zouden kunnen worden onderworpen, konden immers redelijkerwijze 

verwachten dat de wetgever maatregelen zou nemen om te vermijden dat sommige 

belastingplichtigen een fiscaal voordeel zouden genieten waarvan andere belastingplichtigen 

verstoken blijven. Het vestigen van een aanslag in de gevallen waarin de belasting krachtens 

de wet verschuldigd is, vormt een verplichting voor de administratie waardoor de gelijkheid 

van de burgers voor de fiscale wet wordt gewaarborgd. 

 

 Het gegeven dat de rechterlijke uitspraak waarbij de initiële aanslag nietig werd 

verklaard, in kracht van gewijsde is gegaan, doet aan hetgeen voorafgaat geen afbreuk. De 

belastingplichtige wist van meet af aan dat een subsidiaire aanslag kon worden geheven. De 

nietigverklaring van een aanslag, om een andere reden dan de verjaring, doet derhalve niet het 

onaantastbare recht ontstaan om niet opnieuw aan een aanslag te worden onderworpen, voor 

zover de fiscale administratie daarbij de vastgestelde onwettigheid herstelt ». 

 

 B.5.  Ten aanzien van het derde onderdeel van de prejudiciële vraag dient te worden 

opgemerkt dat het Hof bij zijn voormelde arrest nr. 81/2011 reeds oordeelde : 

 

 « B.4.4.  [Het] verschil in behandeling dat voortvloeit uit de termijn van ‘ zes maanden 

vanaf de rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan ’ […] bestaat erin dat, 

voor de ene categorie van belastingplichtigen, de termijn van zes maanden vanaf de in kracht 

van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak reeds is verstreken op het ogenblik dat de wet van 

22 december 2009 in werking treedt, terwijl dat voor de andere categorie van 

belastingplichtigen niet het geval is. Die laatste categorie kan, in tegenstelling tot de eerste 

categorie, nog het voorwerp zijn van een subsidiaire aanslag die de administratie aan het 

oordeel van de rechter onderwerpt. 

 

 Door het invoeren van de betwiste termijn heeft de wetgever een billijk evenwicht tot 

stand gebracht tussen het belang dat elke belastingaanslag die strijdig is met het recht moet 

kunnen worden hersteld en de bekommernis om de belastingplichtige niet voor onbepaalde 

tijd over die aanslag in het ongewisse te laten. Het verschil in behandeling dat uit die termijn 

voortvloeit is niet kennelijk onredelijk ». 

 

 B.6.  Krachtens artikel 9, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof zijn de arresten van het Hof waarbij een beroep tot vernietiging wordt 

verworpen, bindend voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspunten 

betreft. 

 



6 

 

 B.7.1.  Ten aanzien van het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag dient in eerste 

instantie te worden opgemerkt dat het Hof bij zijn voormelde arrest nr. 81/2011 (B.4.3, 

hiervoor geciteerd) reeds heeft gesteld dat de in het geding zijnde bepaling niet als een 

retroactieve bepaling kan worden aangezien. 

 

 Voorts heeft de wetgever zich precies willen voegen naar het voormelde arrest 

nr. 158/2009 door, met onmiddellijke inwerkingtreding, te voorzien in een vervaltermijn voor 

een subsidiaire aanslag. Door ook te voorzien in een overgangsregeling, heeft hij niet beoogd 

de afloop van gerechtelijke procedures te beïnvloeden of rechtscolleges te verhinderen 

uitspraak te doen. 

 

 Overigens heeft het Hof bij zijn arrest nr. 82/2011 van 18 mei 2011, onder meer 

ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het algemeen beginsel van de rechten van 

de verdediging, geoordeeld : 

 

 « B.10.  In tegenstelling tot wat de prejudiciële vraag laat veronderstellen, maakt de 

wetgever, door het aanvangspunt van de termijn van zes maanden die aan de 

belastingadministratie wordt toegekend om aan het rechtscollege een subsidiaire aanslag voor 

te leggen, vast te stellen op de datum waarop de rechterlijke beslissing tot gehele of 

gedeeltelijke nietigverklaring in kracht van gewijsde gaat, de belastingplichtige niet volledig 

afhankelijk van de handelwijze van de administratie. 

 

 De belastingplichtige kan immers zelf, door de voor hem gunstige rechterlijke beslissing 

tot nietigverklaring te laten betekenen, de beroepstermijnen tegen die beslissing doen ingaan 

en aldus die beslissing in kracht van gewijsde laten gaan. Hij is dus niet zonder 

actiemogelijkheid tegen de belastingadministratie, indien deze niet binnen een redelijke 

termijn zou reageren op de beslissing tot nietigverklaring. Als hij in dat geval de kosten 

verbonden aan de betekening van de beslissing zou moeten betalen, zou dat nadeel op zich 

niet strijdig kunnen worden geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met het algemeen beginsel van de rechten van de verdediging en dat van 

rechtszekerheid ». 

 

 B.7.2.  Ten slotte is het eigendomsrecht, gewaarborgd bij artikel 16 van de Grondwet en 

bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, niet in het gedrang gebracht door een overgangsregeling die is ingegeven door het 

algemeen belang dat erin bestaat gevolg te geven aan een arrest van het Hof en door de nood 

om alle belastingplichtigen op gelijke wijze te doen bijdragen aan de Schatkist. 
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 Dienaangaande heeft het Hof bij zijn arrest nr. 211/2004 van 21 december 2004 (B.5.3) 

geoordeeld : 

 

 « De wetgever heeft ter vrijwaring van de belangen van de Schatkist en van de gelijkheid 

van de burgers voor de belastingwet, met het oog op een efficiënte invordering van de 

wettelijk verschuldigde inkomstenbelasting, kunnen oordelen dat een aanslag die nietig is 

verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met 

uitzondering van een regel betreffende de verjaring, door de administratie opnieuw moest 

kunnen worden gevestigd. Het vestigen van een aanslag in de gevallen waarin de belasting 

krachtens de wet is verschuldigd, is immers een verplichting voor de administratie waardoor 

de gelijkheid van de burger voor de fiscale wet wordt gewaarborgd ». 

 

 En bij zijn voormelde arrest nr. 82/2011 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.9.  De wetgever kon bepalen dat het nieuwe artikel 356 van het WIB 1992 

onmiddellijk in werking zou treden, des te meer daar het erom ging een door het Hof 

vastgestelde ongrondwettigheid weg te werken. Hij vermocht voorts te vermijden dat 

belastingplichtigen, ten aanzien van wie de vorige versie van artikel 356 van het WIB 1992 

was toegepast in de interpretatie die achteraf ongrondwettig werd verklaard, aan de belasting 

die zij wettelijk verschuldigd waren zouden ontkomen, wegens de onmiddellijke 

inwerkingtreding van de nieuwe bepaling ». 

 

 B.8.  Hieruit volgt dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
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 Om die redenen,  

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 3 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen schendt niet de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheidsbeginsel, met het beginsel van het recht op behoorlijke rechtsbedeling, met de 

artikelen 13, 144, 146 en 159 van de Grondwet en met de bescherming van het 

eigendomsrecht als gewaarborgd bij artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 27 februari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5422 

 

 

Arrest nr. 39/2014 

van 6 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 

1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals dat artikel 

vervangen werd bij artikel 122 van de programmawet (I) van 24 december 2002, gesteld door 

het Arbeidshof te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 6 juni 2012 in zake de Belgische Staat tegen L.D., waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 15 juni 2012, heeft het Arbeidshof te Bergen de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Brengt artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 geen vorm van 

discriminatie teweeg door te bepalen dat enkel de aanvraag voor een 

integratietegemoetkoming of voor een inkomensvervangende tegemoetkoming ingediend 

door een persoon die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar 

heeft bereikt (eerste categorie), ambtshalve of automatisch wordt beschouwd als een aanvraag 

voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) ? Roept de wet, door enkel in een 

automatisch of ambtshalve onderzoek inzake THAB te voorzien voor de aanvragers van een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en/of van een integratietegemoetkoming die de 

leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, zonder 

erin te voorzien voor diegenen (tweede categorie) die die leeftijd nog niet hebben bereikt, ook 

al zijn zij hem erg nabij, en die die leeftijd pas korte tijd later zullen bereiken, of tijdens de 

procedure wanneer bij het bevoegde rechtscollege een beroep is ingesteld, zodoende immers 

geen onverantwoorde discriminatie in het leven die het gelijkheidsbeginsel kan schenden dat 

is gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 22, 23 en 191 ervan, alsook met artikel 6 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, 

een discriminatie die des te minder is verantwoord daar artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk 

Wetboek bepaalt dat de arbeidsgerechten kennis nemen van de geschillen over de rechten ten 

aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap en zodoende een 

bevoegdheid van volle rechtsmacht invoert die te dezen niet in acht zou kunnen worden 

genomen ten aanzien van de betrokken bepaling (artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 

27 februari 1987) ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  L.D.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 7 mei 2013 : 

 

 -  is verschenen : Mr. M. Kaminski, advocaat bij de balie te Brussel, voor L.D.; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak sine die uitgesteld, in afwachting van een eventuele hervatting van het 

geding, ingevolge het overlijden van L.D., overeenkomstig de procedure voorzien bij 

artikel 97 van de organieke wet op het Hof. 
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 Nadat het werd ingelicht over een hervatting van geding door M.W., L.W. en R.W., 

erfgenamen van L.D., heeft het Hof, bij beschikking van 14 januari 2014, de dag van de 

terechtzitting bepaald op 4 februari 2014. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Kaminski, advocaat bij de balie te Brussel, voor M.W., L.W. en R.W.; 

 

 .  Mr. Y. Beirens, advocaat bij de balie te Gent, loco Mr. W. van Eeckhoutte, advocaat 

bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij het Arbeidshof te Bergen wordt door de Belgische Staat hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van 

de Arbeidsrechtbank te Charleroi waarbij een integratietegemoetkoming in categorie 3 werd toegekend op 

1 december 2007, zonder rekening te houden met het feit dat de geïntimeerde op 3 november 2006 de leeftijd 

van 65 jaar had bereikt, zodat het volgens de Belgische Staat niet mogelijk was zich akkoord te verklaren met de 

verergering van haar gezondheidstoestand op 1 december 2007, namelijk na de leeftijd van 65 jaar. 

 

 Het Arbeidshof te Bergen merkt op dat feitelijk niet kan worden betwist dat de geïntimeerde op 

3 november 2006 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, dat zij concreet, ook al had zij zulks aangevraagd, geen 

inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming genoot alvorens de leeftijd van 65 jaar te 

hebben bereikt en dat zij, buiten de onderhavige procedure, geen aanvraag voor hulp aan bejaarden heeft 

ingediend. In het kader van die procedure heeft zij dat enkel gedaan na het neerleggen van het schriftelijk advies 

van het openbaar ministerie op 3 november 2010, alsook na het arrest van 5 januari 2011 waarbij een 

heropening van de debatten is bevolen, maar duidelijk steunend op een feit dat sedert de inleiding van de zaak 

voortdurend is aangevoerd, namelijk de aanspraak op een statuut van persoon met een handicap. 

 

 Steunend op artikel 2, § 3, artikel 5 en artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 

betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en op artikel 17, § 1, derde lid, van het 

koninklijk besluit van 22 mei 2003 « betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap », alsook op de officieuze codificatie van die bepalingen, 

stelt het Arbeidshof vast dat een persoon, indien hij een integratietegemoetkoming geniet die hem op de leeftijd 

van 65 jaar wordt uitbetaald, die tegemoetkoming na 65 jaar kan blijven genieten, maar dat hij geen medische 

verergering meer kan aanvoeren. Indien hij de medische verergering na 65 jaar aanvoert, kan dat enkel in het 

kader van de tegemoetkoming aan bejaarden en zouden de regels van die tegemoetkoming op hem van 

toepassing moeten zijn. De geïntimeerde heeft de leeftijd van 65 jaar evenwel op 3 november 2006 bereikt. Op 

die datum kan niet worden betwist dat haar geen enkele tegemoetkoming betaalbaar was ten aanzien van haar 

inkomsten, aangezien zij maar negen punten behaalde met een rangschikking in categorie 2 op 1 november 

2005, en zulks tot en met 2 november 2006. Op medisch gebied kan ten aanzien van het deskundigenverslag 

evenwel niet langer worden betwist dat de betrokkene vanaf 1 december 2007, namelijk na de leeftijd van 

65 jaar, een vermindering van zelfredzaamheid met dertien punten vertoont. 
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 Het Arbeidshof vraagt zich bijgevolg af of artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 geen 

vorm van discriminatie invoert door te bepalen dat enkel de aanvraag voor een integratietegemoetkoming of 

voor een inkomensvervangende tegemoetkoming die is ingediend door een persoon die op het ogenblik van de 

indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden wordt beschouwd. 

 

 Het stelt bijgevolg de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de geïntimeerde voor de verwijzende rechter 

 

 A.1.1.  De geïntimeerde voor de verwijzende rechter doet gelden dat de wil van de wetgever duidelijk erin 

bestond, toen hij artikel 8 van de wet van 27 februari 1987 heeft aangenomen, voor de personen wier handicap is 

erkend of verergert nadat zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hun aanvraag voor een 

inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming automatisch in een aanvraag 

voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden om te zetten. Het is klaarblijkelijk ingevolge een vergissing 

in de wetgeving dat het geval van de persoon die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag niet de 

leeftijd van 65 jaar had bereikt maar die hem korte tijd later of tijdens de procedure bereikt en die, tijdens de 

procedure, de medische voorwaarden vervult om de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te genieten, niet 

op identieke wijze is behandeld als het geval van de sociaal verzekerde die op het ogenblik van de indiening van 

de aanvraag 65 jaar was. Niets verantwoordt dat verschil in behandeling dat, in het geval van de betrokken 

partij, dramatische gevolgen zou hebben, althans indien moet worden aangenomen dat haar akte van verzet of 

haar conclusies die zijn neergelegd nadat zij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geen aanvragen in de zin van 

artikel 8 van de wet zijn. 

 

 A.1.2.  De partij brengt daarenboven in herinnering dat het Hof van Cassatie de rechtspraak heeft 

gewijzigd die aan de persoon met een handicap niet de mogelijkheid bood zijn vordering voor de rechter uit te 

breiden en bij een arrest van 30 oktober 2000 rekening heeft gehouden met de wijziging van artikel 582 van het 

Gerechtelijk Wetboek. Het is dus de wetgever die de partijen ertoe heeft gemachtigd bij de rechter een vordering 

aanhangig te maken die niet enkel betrekking heeft op wat het voorwerp van de administratieve voorwaarde 

uitmaakt, maar op de hele vordering, met andere woorden het onderwerp van de rechtsvordering met alle 

componenten ervan, met inbegrip van wat de instelling niet uit eigen beweging heeft onderzocht en zelfs van 

wat ze niet had kunnen onderzoeken aangezien het om gevolgen van latere gebeurtenissen gaat. De partij is 

bijgevolg van mening dat het Arbeidshof in zijn prejudiciële vraag zeer terecht opmerkt dat de in het geding 

zijnde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij enkel in een automatisch of ambtshalve onderzoek inzake de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voorziet voor de aanvragers van een inkomensvervangende 

tegemoetkoming of van een integratietegemoetkoming die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op het ogenblik 

van de indiening van de aanvraag, maar niet voor de aanvragers die die leeftijd korte tijd later zouden bereiken 

of tijdens de procedure, wanneer bij het bevoegde rechtscollege een beroep is ingesteld, een discriminatie zou 

invoeren die des te meer onverantwoord is daar artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 

arbeidsgerechten kennis nemen van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap en zodoende een bevoegdheid van volle rechtsmacht invoert die te dezen niet in acht 

zou kunnen worden genomen ten aanzien van de betrokken bepaling. De partij besluit dat de bestreden bepaling, 

in die interpretatie, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. Daarentegen, in die zin geïnterpreteerd dat 

zij eveneens in een automatisch of ambtshalve onderzoek inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

voorziet voor de aanvragers van een inkomensvervangende tegemoetkoming of van een 

integratietegemoetkoming die de leeftijd van 65 jaar korte tijd na de indiening van de aanvraag zouden bereiken 

of tijdens de procedure, wanneer bij het bevoegde rechtscollege een beroep is ingesteld, schendt de in het geding 

zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 
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 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.2.1.  De Ministerraad is in de eerste plaats van oordeel dat de twee categorieën van personen die in de 

prejudiciële vraag met elkaar worden vergeleken, niet voldoende vergelijkbaar zijn. Uit de artikelen 2, 5 en 8 

van de wet van 27 februari 1987 wordt immers afgeleid dat de persoon die op het ogenblik van de indiening van 

zijn aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, nooit een inkomensvervangende tegemoetkoming of een 

integratietegemoetkoming kan genieten. Hij kan enkel aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden. De persoon die op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag de leeftijd van 65 jaar nog niet 

heeft bereikt, kan een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming genieten. Indien 

hij de voorwaarden vervult om een van die twee tegemoetkomingen te verkrijgen, blijft zijn recht op die 

tegemoetkoming na de leeftijd van 65 jaar bestaan voor zover het zonder onderbreking betaalbaar blijft. Indien 

hij vóór die leeftijd niet een van die tegemoetkomingen verkrijgt, staat niets eraan in de weg dat hij een 

aanvraag indient voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vanaf het ogenblik waarop hij de leeftijd 

van 65 jaar heeft bereikt. De personen die op het ogenblik van de indiening van hun aanvraag de leeftijd van 

65 jaar hebben bereikt, kunnen enkel een tegemoetkoming genieten die strekt tot het compenseren van de 

handicap, terwijl de anderen een tegemoetkoming kunnen genieten die een vervangingsinkomen vormt. 

 

 Daaruit vloeit voort dat de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen geen 

categorieën vormen die voldoende vergelijkbaar zijn ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 A.2.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling verantwoord 

is. Het is objectief en steunt op het feit dat de leeftijd van 65 jaar op het ogenblik van de indiening van de 

aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming is bereikt. Dat 

criterium van onderscheid is objectief aangezien het op dezelfde wijze op alle rechtssubjecten van toepassing is.  

 

 Het criterium van onderscheid berust daarenboven op een objectieve en redelijke verantwoording. Voor 

beide categorieën van personen voeren de bevoegde diensten een controle uit van de toekenningsvoorwaarden 

op basis van de leeftijd van de aanvrager op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Die controle 

geschiedt op dezelfde wijze voor alle aanvragers van een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Aan 

de wetgever kan niet worden verweten dat hij slechts eenmaal, op een bepaald ogenblik, namelijk dat van de 

aanvraag, in die controle heeft voorzien. Volgens het resultaat van die controle zal de aanvraag vervolgens 

worden onderzocht, hetzij als een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 

integratietegemoetkoming, hetzij als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, en dus in 

alle gevallen als de aanvraag voor de gunstigste tegemoetkoming voor de aanvrager. Het ambtshalve onderzoek, 

door de dienst, van de aanvragen die zijn ingediend door de personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, 

wordt verantwoord door het feit dat de aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 

integratietegemoetkoming vanaf de leeftijd van 65 jaar in strijd is met artikel 2 van de wet, hetgeen inhoudt dat, 

in voorkomend geval, het voorwerp van de aanvraag van de persoon met een handicap moet worden 

gecorrigeerd. Een dergelijke verantwoording bestaat niet ten aanzien van de aanvragen van personen die de 

leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt : indien een dergelijke aanvraag wordt aanvaard, wordt een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming toegekend en blijft zij bestaan 

nadat de aanvrager de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Het is dus niet noodzakelijk om het voorwerp van de 

aanvraag van de persoon met een handicap te kunnen corrigeren. 

 

 De Ministerraad doet daarenboven gelden dat er geen enkele andere redelijke verantwoording bestaat die 

zou vereisen dat een aanvraag voor een tegemoetkoming van een persoon die jonger is dan 65 jaar, meteen en 

op elk ogenblik moet worden onderzocht als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, 

en zulks tot het ogenblik waarop een definitieve beslissing is verkregen. In de eerste plaats dient in herinnering 

te worden gebracht dat de inkomensgrenzen en het onderzoek betreffende de inkomsten, en zelfs de criteria met 

betrekking tot de beoordeling van de zelfredzaamheid, die gelden voor de inkomensvervangende 

tegemoetkoming en voor de integratietegemoetkoming, verschillen van die welke van toepassing zijn op de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, gezien de bijzondere situatie van de personen die 65 jaar of ouder 

zijn. In de tweede plaats heeft de wetgever zeer duidelijk bepaald dat de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden niet wordt toegekend aan de persoon met een handicap die een inkomensvervangende 

tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet. Gezien dat cumulatieverbod past het niet om de 

toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan personen met een handicap aan wie die 

tegemoetkoming niet kan worden toegekend op het ogenblik van hun aanvraag, ambtshalve te onderzoeken. Ten 

slotte zou een dergelijke verplichting het onderscheid doen verdwijnen tussen de regeling van de personen die 

na de pensioenleeftijd gehandicapt zijn geworden en die van de personen die tijdens de actieve leeftijd 

gehandicapt zijn geworden. 
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 De Ministerraad doet eveneens gelden dat de regelgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap een bijzonder stelsel van maatschappelijke hulp is, dat volledig door de overheid 

wordt gefinancierd en niet op bijdragen berust. De wetgever vermocht redelijkerwijs te oordelen dat hij zowel 

om budgettaire als om praktische redenen de voorwaarden kon vastleggen waaronder hij een dergelijk stelsel 

wou financieren. De maatregel die erin bestaat een onderscheid te maken tussen de aanvragen voor 

tegemoetkomingen naar gelang van de leeftijd die de aanvrager op het ogenblik van de indiening van de 

aanvraag heeft bereikt, berust op een objectief en relevant criterium in het licht van het door de wetgever 

nagestreefde doel en van de doeltreffende aanwending van overheidsgeld. Bovendien berokkent het feit dat de 

aanvraag van de persoon die op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag niet de leeftijd van 65 jaar heeft 

bereikt, niet zal worden onderzocht als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, hem 

geen nadeel, aangezien niets eraan in de weg staat dat hij een nieuwe aanvraag indient zodra hij de leeftijd van 

65 jaar heeft bereikt. Na een beslissing van de dienst te hebben verkregen, blijft hij de mogelijkheid hebben een 

beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank die krachtens artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, in dat 

opzicht een controle met volle rechtsmacht uitoefent, met inachtneming van de rechten van de verdediging en 

binnen de grenzen van het geschil die door de partijen regelmatig zijn vastgelegd. De Ministerraad erkent 

weliswaar dat de arbeidsgerechten, zoals het Hof van Cassatie heeft beslist, kennis kunnen nemen van rechten 

die steunen op feiten die zich na de beslissing van de dienst hebben voorgedaan, zoals een wijziging van de 

gezondheidstoestand van de persoon met een handicap, maar zulks belet niet dat de arbeidsgerechten zich 

volgens artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek enkel kunnen uitspreken over de geschillen over de 

rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Het geschil over een beslissing met 

betrekking tot het recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming kan 

geenszins worden gelijkgesteld met een geschil over een recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, 

aangezien dat laatste recht andere voorwaarden en modaliteiten kent. In tegenstelling tot wat zich voordoet in 

geval van wijziging van de gezondheidstoestand van de persoon met een handicap, die als dusdanig niets wijzigt 

aan de voorwaarden en modaliteiten die op de tegemoetkomingen van toepassing zijn, plaatst het bereiken van 

de leeftijd van 65 jaar zonder reeds een tegemoetkoming te genieten, de persoon met een handicap in een totaal 

verschillende juridische situatie, overeenkomstig de niet-discriminerende wil van de wetgever. De Ministerraad 

besluit dat de in het geding zijnde bepaling deel uitmaakt van een evenwichtige regelgeving en dat noch het 

gelijkheidsbeginsel, noch de regels met betrekking tot het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven en 

met betrekking tot het recht een menswaardig leven te leiden, zijn geschonden. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad antwoordt de geïntimeerde voor de verwijzende rechter dat het uitgangspunt van 

haar redenering niet correct is aangezien de wetgever een onderscheid heeft ingevoerd tussen de personen wier 

handicap na de pensioenleeftijd is ingetreden en die wier handicap tijdens de actieve leeftijd is ingetreden. Hij 

heeft evenwel geen stelsel willen invoeren volgens hetwelk de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming automatisch in een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden omgezet zodra 

de persoon met een handicap de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De in het geding zijnde bepaling vloeit 

bijgevolg niet voort uit een « onhandigheid in de wetgeving ». Integendeel, de wetgever is erg consequent 

geweest om de vrijgemaakte middelen in het kader van de wetgeving betreffende de personen met een handicap 

te scheiden van de vrijgemaakte middelen in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen ter 

compensatie van de vergrijzing. 

 

 Wat de rechtspraak van het Hof van Cassatie betreft, antwoordt de Ministerraad dat de kwestie van de 

omvang van de saisine van de arbeidsgerechten in de aangelegenheid van de tegemoetkomingen aan personen 

met een handicap niet steeds op dezelfde wijze is beslecht. De wijziging van artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk 

Wetboek bij een wet van 19 april 1999 heeft aan de sociale rechtscolleges de bevoegdheid verleend om kennis 

te nemen van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

en niet langer enkel van de beroepen tegen de beslissingen van de minister. Het Hof van Cassatie heeft aan de 

feitenrechter volle rechtsmacht verleend en niet langer enkel de bevoegdheid om de wettigheid van de 

administratieve beslissingen objectief te controleren. De rechter kan voortaan rekening houden met een 

verergering van de gezondheidstoestand die zich na de beslissing van de minister heeft voorgedaan, zonder dat 

de persoon met een handicap een nieuwe aanvraag bij de administratie moet indienen. De rechter wordt niet 

langer beperkt door wat het voorwerp van een voorafgaand administratief onderzoek heeft uitgemaakt; hij kan 

kennis nemen van nieuwe aanvragen op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en een medisch 

deskundigenonderzoek bevelen terwijl de bestreden beslissing administratief van aard was. De arbeidsgerechten 

kunnen zich echter enkel uitspreken over de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap. Het geschil over een beslissing met betrekking tot het recht op een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming kan echter geenszins worden 

gelijkgesteld met het geschil over een recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, aangezien dat 
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laatste recht aan voorwaarden is onderworpen en modaliteiten omvat die totaal verschillend zijn van die welke 

op het recht op de andere tegemoetkomingen van toepassing zijn. De Ministerraad is bovendien van mening dat 

die aangelegenheden niets te maken hebben met het onderwerp van de prejudiciële vraag dat betrekking heeft op 

artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987. 

 

 De Ministerraad antwoordt de geïntimeerde voor de verwijzende rechter ten slotte dat de in het geding 

zijnde bepaling niet op twee manieren kan worden geïnterpreteerd. Zij voorziet niet in een automatisch of 

ambtshalve onderzoek inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor de aanvragers van een 

inkomensvervangende tegemoetkoming of van een integratietegemoetkoming die op het ogenblik van de 

indiening van hun aanvraag niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, ook al zouden zij die leeftijd korte tijd 

later of tijdens de procedure bereiken. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De artikelen 2 en 5 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepalen : 

 

 « Art. 2. § 1.  De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de 

persoon met een handicap die ten minste 21 jaar is en op het ogenblik van het indienen van de 

aanvraag minder dan 65 jaar is, van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische 

toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een 

gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan 

verdienen. 

 

 De algemene arbeidsmarkt omvat niet de beschutte tewerkstelling. 

 

 § 2.  De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die 

ten minste 21 jaar is en op het ogenblik van het indienen van de aanvraag minder dan 65 jaar 

is, van wie een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 

 

 § 3.  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met 

een handicap die ten minste 65 jaar oud is en van wie een gebrek aan of een vermindering 

van zelfredzaamheid is vastgesteld. 

 

 De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt niet toegekend aan de persoon met 

een handicap die een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming geniet ». 

 

 « Art. 5.  Het recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een 

integratietegemoetkoming blijft bestaan na de leeftijd van 65 jaar voor zover het zonder 

onderbreking betaalbaar blijft ». 

 

 B.1.2.  Het in het geding zijnde artikel 8, § 1, van diezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De tegemoetkomingen bedoeld in artikel 1 worden toegekend op aanvraag. 
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 De Koning bepaalt hoe, door wie, vanaf wanneer en op welke wijze de aanvraag wordt 

ingediend, alsook de ingangsdatum van de beslissing. 

 

 Elke aanvraag tot een inkomensvervangende tegemoetkoming geldt als aanvraag tot een 

integratietegemoetkoming en omgekeerd. 

 

 De aanvraag tot een integratietegemoetkoming of tot een inkomensvervangende 

tegemoetkoming ingediend door een persoon die op het ogenblik van de indiening van de 

aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, wordt beschouwd als een aanvraag tot een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

 

 De Koning kan bepalen in welke gevallen de aanvraag ingediend met het oog op het 

verkrijgen van een sociale uitkering die onder een stelsel van sociale zekerheid of sociale 

bijstand valt, geldt als aanvraag tot het verkrijgen van een tegemoetkoming bedoeld in 

artikel 1 ». 

 

 B.2.  Met de prejudiciële vraag wordt aan het Hof gevraagd of artikel 8, § 1, van de wet 

van 27 februari 1987 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 22, 23 en 191 ervan, alsook met artikel 6 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, in zoverre enkel een 

aanvraag voor een integratietegemoetkoming of voor een inkomensvervangende 

tegemoetkoming die is ingediend door een persoon die op het ogenblik van de indiening van 

de aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, automatisch of ambtshalve wordt beschouwd 

als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, terwijl dat niet het geval 

is wanneer een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming 

wordt gevraagd door een persoon die op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar 

nog niet heeft bereikt, maar die leeftijd wel bereikt tijdens de procedure voor de 

arbeidsgerechten waarbij over zijn aanvraag wordt beslist. 

 

 B.3.1.  De tegemoetkomingen die op grond van de wet van 27 februari 1987 kunnen 

worden toegekend aan personen met een handicap hebben als gemeenschappelijk kenmerk 

dat ze enkel kunnen worden verkregen nadat daartoe een aanvraag werd gedaan. De datum 

van de indiening van de aanvraag is bepalend voor de soort tegemoetkoming die kan worden 

toegekend en tevens voor het ontstaan van het recht op de tegemoetkoming, aangezien dat 

recht ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die de indiening van de aanvraag 

volgt. 
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 B.3.2.  Op grond van artikel 2 van de wet van 27 februari 1987, kan een persoon die op 

het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar reeds heeft bereikt en geen 

inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet, geen 

aanspraak maken op een dergelijke uitkering, doch enkel op een tegemoetkoming voor hulp 

aan bejaarden. Wanneer de betrokkene per vergissing een aanvraag indient voor een van de 

twee eerstgenoemde tegemoetkomingen, wordt zijn aanvraag automatisch beschouwd als een 

aanvraag tot het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zonder dat hij 

een nieuwe aanvraag moet indienen (artikel 8, § 1). 

 

 B.3.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet (I) van 24 december 

2002, waarvan artikel 122 artikel 8 van de wet van 27 februari 1987 heeft vervangen, blijkt 

dat de wetgever de betrekkingen tussen de burger en de administratie heeft willen 

vereenvoudigen (Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-2124/001 en 50-2125/001, p. 95). Hij 

heeft daarenboven gewild dat « het criterium om als persoon ouder dan 21 jaar een 

inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te kunnen 

ontvangen dan wel een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de datum van de aanvraag 

is » (ibid., p. 89). 

 

 B.4.  In het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling om de betrekkingen 

tussen de burger en de administratie te vereenvoudigen is het een pertinente maatregel dat een 

aanvraag die op verkeerde wettelijke gronden werd ingediend en in beginsel onontvankelijk 

is, door de administratie automatisch moet worden beschouwd als een aanvraag tot een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Aldus wordt de burger immers de indiening van 

een nieuwe aanvraag bespaard. 

 

 B.5.  Uit de verwijzingsbeslissing en uit de bij het Hof ingediende stukken blijkt dat in de 

zaak voor de verwijzende rechter, de persoon die aanspraak maakt op een uitkering voor 

gehandicapten, een eerste maal op de leeftijd van 63 jaar en een tweede keer op de leeftijd 

van 64 jaar, een aanvraag voor een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende 

tegemoetkoming heeft ingediend. Die tegemoetkoming werd haar niet toegekend omdat zij 

niet voldeed aan de door de wet gestelde vereisten. Tegen die weigering heeft zij een 

procedure ingeleid bij de arbeidsrechtbank, die - nadat de betrokkene inmiddels de leeftijd 

van 65 jaar had bereikt - besliste dat ze wel recht had op de gevraagde tegemoetkoming vanaf 

een datum na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Nadat de administratie tegen deze 
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beslissing hoger beroep had aangetekend bij het Arbeidshof, heeft de betrokkene dat Hof in 

de loop van de procedure verzocht om haar een tegemoetkoming voor bejaarden toe te 

kennen. Het Arbeidshof heeft die aanvraag beschouwd als een wijziging van de 

oorspronkelijke vordering en heeft deze ontvankelijk verklaard op grond van de artikelen 807 

en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.6.  Uit het bovenstaande blijkt dat zich voor de verwijzende rechter niet de vraag stelt 

of de rechter een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 

integratietegemoetkoming automatisch of ambtshalve zou moeten kunnen beschouwen als 

een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zonder dat de betrokkene 

dit heeft gevraagd, aangezien de betrokkene zelf uitdrukkelijk een aanvraag daartoe heeft 

ingediend, die door de verwijzende rechter ontvankelijk werd bevonden. 

 

 B.7.  Het antwoord op de prejudiciële vraag kan bijgevolg niet dienstig zijn voor de 

oplossing van het geschil voor de verwijzende rechter. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5607 

 

 

Arrest nr. 40/2014 

van 6 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 27 februari 2013 in zake Jean-Marie Wellin tegen de nv « Belfius », 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2013, heeft het Hof van 

Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat ‘ al 

hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen ’ moet worden gelijkgesteld met de 

schulden van termijnen van renten, huren en interesten van geleende sommen, zonder dat 

daarom de toepassing van die bepaling op een vordering die andere elementen dan interesten 

of inkomsten omvat, zou zijn uitgesloten, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

het een niet redelijk verantwoord onderscheid invoert onder de schuldenaars van periodieke 

schulden, meer specifiek die met betrekking tot de maandelijkse afbetalingen van een lening 

op afbetaling, ongeacht of zij al dan niet zijn vervallen vóór de opzegging van het krediet, in 

die zin geïnterpreteerd dat het uitsluitend van toepassing zou zijn op het gedeelte van de 

maandelijkse afbetalingen dat met de interesten overeenstemt ? 

 

 Zo ja, bestaat er een andere interpretatie die de in het geding zijnde norm met die 

artikelen bestaanbaar zou maken ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Belfius », met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. E. Vanhoestenberghe, tevens loco Mr. M. Vanhoestenberghe, advocaten bij de 

balie te Charleroi, voor de nv « Belfius »; 

 

 .  Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 2 mei 1997 gaat de bvba « AFM » bij de bank « Gemeentekrediet van België » (vandaag de 

nv « Belfius ») een lening op afbetaling « Quadrafin » aan voor een bedrag van 650 000 frank. Het 

lastenpercentage van de maandelijkse afbetalingen bedraagt 0,28 pct., voor een bedrag aan lasten van 

109 180 frank op 60 maandelijkse afbetalingen. De overeenkomst wordt aangegaan met het hoofdelijke en 

ondeelbare medeschuldenaarschap van Jean-Marie Wellin, de zaakvoerder van de vennootschap. De bvba wordt 

op 20 mei 1999 failliet verklaard. J.-M. Wellin zet zijn maandelijkse betalingen voort en vraagt, om fiscale 

redenen, elk jaar om de verrekening ervan in kapitaal en interesten te kennen. 

 

 Op 13 oktober 2003 stemt de bank in met een nieuw aflossingsplan en aanvaardt zij maandelijkse 

afbetalingen van 125 euro voor minstens zes maanden. Er wordt tevens gepreciseerd dat het debetsaldo 

7 519,83 euro bedraagt. Op 27 maart 2007 vestigt de bank de aandacht van J.-M. Wellin op het feit dat hij het 

plan niet zou naleven aangezien de laatste betaling dateert van 1 maart 2004. Het debetsaldo bedraagt op dat 

ogenblik 8 494,15 euro. 

 

 Een ingebrekestelling wordt hem verstuurd op 9 juli 2009. 

 

 Op 30 december 2010 dagvaardt de bank J.-M. Wellin voor de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en 

vordert zij de veroordeling van de verweerder tot het betalen van 2 913,14 euro, naast de interesten van 6,6 pct. 

per jaar op een hoofdsom van 4 574,27 euro vanaf 16 oktober 2010, een vordering die zij in haar conclusies op 

een som van 9 231,14 euro brengt. 

 

 Bij vonnis van 13 december 2011 verklaart de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi de vordering 

ontvankelijk en gegrond. Op 8 februari 2012 stelt J.-M. Wellin, die meende dat de vordering verjaard was, hoger 

beroep in en vraagt hij in hoofdorde om het vonnis teniet te doen en, in ondergeschikte orde, om voor recht te 

zeggen dat zijn schuld zich beperkt tot de som van 2 225,63 euro. 

 

 Het Hof van Beroep te Bergen stelt vast dat de eerste rechter, de beginselen met betrekking tot de in 

artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde korte verjaringen foutief heeft toegepast. Uit de elementen 

van het dossier blijkt immers dat, door de overeenkomst van 5 november 2003, een nieuwe schuld de oude heeft 

vervangen, waarbij slechts één van de oorspronkelijke medeschuldenaars zich ertoe verplichtte de 

oorspronkelijke som te betalen door ze via nieuwe maandelijkse afbetalingen en tegen een dagelijkse interest te 

betalen. Het Hof van Beroep is van oordeel dat er schuldvernieuwing heeft plaatsgevonden en dat bijgevolg te 

dezen is voldaan aan het in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde criterium van de periodieke 

opeisbaarheid, en dat de vijfjarige verjaringstermijn moet worden toegepast. 

 

 De enige juridische hinderpaal waarover het Hof van Beroep te Bergen zich nog meent te moeten 

uitspreken, is de omvang van de toepassing van die verjaringstermijn : moet die verjaringstermijn enkel op de 

interesten worden toegepast of kan die tevens betrekking hebben op het geheel van de maandelijkse afbetalingen 

die nog verschuldigd blijven ? Aangezien het Hof van Beroep vaststelt dat de rechtspraak verdeeld is over het te 

geven antwoord, stelt het ambtshalve de hiervoor vermelde vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.1.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien 

de door de verwijzende rechter geformuleerde vraag betrekking heeft op de interpretatie van een wet, hetgeen 

enkel tot de bevoegdheid van de rechter behoort, onder toezicht van het Hof van Cassatie. 

 

 A.1.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 

worden beantwoord. 
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 Wat allereerst de vergelijking van de situaties betreft, gesteld dat zij realiseerbaar zou zijn, zou het de 

bedoeling zijn personen te vergelijken die in een identieke situatie zijn geplaatst, meer specifiek die van 

schuldenaars van periodieke schulden, in casu schulden met betrekking tot de maandelijkse afbetalingen van een 

lening op afbetaling. 

 

 Het verschil in behandeling zou voortvloeien uit het feit dat de schuldenaar van maandelijkse afbetalingen 

van leningen op afbetaling de toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek enkel zou genieten voor 

het gedeelte van de maandelijkse afbetalingen dat met de interesten overeenstemt. Volgens de Ministerraad 

vloeit het verschil in behandeling niet voort uit de getoetste regel maar uit een verschil in interpretatie met 

betrekking tot de draagwijdte van die regel. 

 

 In ondergeschikte orde, ten slotte, besluit de Ministerraad daaruit, na verschillende arresten van het Hof 

over hetzelfde artikel 2277 in herinnering te hebben gebracht, dat het door de wetgever nagestreefde doel 

legitiem is, namelijk de schuldeiser aanzetten tot zorgvuldigheid en de schuldenaar beschermen tegen de 

opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode. 

 

 A.1.3.  Wat betreft de interpretatie die aan de in het geding zijnde bepaling zou moeten worden gegeven, 

stelt de Ministerraad vast dat het Hof van Cassatie uiteenlopende arresten heeft gewezen en het dus aan de 

wijsheid van het Hof heeft overgelaten om artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek te interpreteren. 

 

 

 Standpunt van de nv « Belfius » 

 

 A.2.  De nv « Belfius » voert aan dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet schendt. 

 

 Na in herinnering te hebben gebracht dat die bepaling erin voorziet dat het bij wijze van uitzondering is dat 

een vijfjarige verjaring op de periodieke schulden van toepassing is en dat die uitzondering bijgevolg op 

restrictieve wijze moet worden geïnterpreteerd, voert de nv « Belfius » aan dat de geldlening in casu betrekking 

heeft op een schuldvordering ne varietur. Het is dus van belang een onderscheid te maken tussen de als 

dusdanig geleende geldsom, die het oorspronkelijke bedrag nooit kan overschrijden, en de interesten die moeten 

worden onderscheiden van het geleende kapitaal. Anders daarover beslissen zou trouwens neerkomen op het 

invoeren van een verschil in behandeling, dat geenszins verantwoord zou zijn, tussen, enerzijds, de partijen die 

zijn gebonden door een lening op interest, in het kader waarvan de lener zowel voor het kapitaal als voor de 

interesten aan de vijfjarige verjaring zou worden onderworpen, hoewel er geen enkel gevaar voor een 

opeenstapeling van schulden in hoofdsom bestaat, en, anderzijds, de partijen die zijn gebonden door een 

renteloze geldlening in het kader waarvan de lener steeds zou kunnen opeisen wat hem toekomt, behoudens 

toepassing van de gemeenrechtelijke tienjarige verjaring. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten; 

 

 Die van uitkeringen tot levensonderhoud; 

 

 Huren van huizen en pachten van landeigendommen; 

 

 Interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar 

of bij kortere termijnen, 
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 Verjaren door verloop van vijf jaren ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 2277 van het 

Burgerlijk Wetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat de kortere verjaring waarin het voorziet, enkel van toepassing is op het 

gedeelte van de maandelijkse afbetalingen dat met de interesten van een lening op afbetaling 

overeenstemt, ongeacht of die maandelijkse afbetalingen al dan niet zijn vervallen vóór de 

opzegging van het krediet. 

 

 B.3.  De kortere verjaring waarin artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek voorziet, 

wordt verantwoord door de bijzondere aard van de schuldvorderingen die zij beoogt : het gaat 

erom, wanneer de schuld betrekking heeft op de inkomsten die « bij het jaar of bij kortere 

termijnen » betaalbaar zijn, ofwel de kredietnemers te beschermen en de schuldeisers tot 

zorgvuldigheid aan te zetten, ofwel te vermijden dat het totaalbedrag van de periodieke 

schuldvorderingen voortdurend aangroeit. De kortere verjaring maakt het ook mogelijk de 

schuldenaars te beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden die, na verloop 

van tijd, een aanzienlijke schuld zouden kunnen worden. 

 

 B.4.  Net zoals een kapitaalschuld waarvan het bedrag reeds bij het begin is vastgesteld, 

en die in periodieke schijven betaalbaar is, en waarvan het bedrag niet verandert naarmate de 

tijd verstrijkt, vertonen de maandelijkse afbetalingen met betrekking tot de terugbetaling van 

een lening op afbetaling eveneens het kenmerk dat het ontleende kapitaal van een lening op 

afbetaling niet stijgt naarmate de tijd verstrijkt. Elke maandelijkse afbetaling, in het kader van 

een lening op afbetaling, heeft voor gevolg dat een deel van de kapitaalschuld wordt 

afbetaald, waardoor de te betalen interesten verminderen. 

 

 B.5.  Het criterium waarop het in geding zijnde verschil in behandeling steunt, afgeleid 

uit het karakter van het gedeelte van het kapitaal of van het gedeelte van de interesten van de 

schuldvordering, is relevant ten aanzien van het doel van artikel 2277 van het Burgerlijk 

Wetboek, dat erin bestaat de schuldeiser tot zorgvuldigheid aan te zetten en tegelijk de 

schuldenaar te beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden over een te 

lange periode.  
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 Ten aanzien van dat doel vertonen de schulden betreffende het deel van de maandelijkse 

afbetalingen dat overeenstemt met de terugbetaling van het ontleende kapitaal geen 

gelijkenissen met de interesten bedoeld in artikel 2277, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, vermits die kapitaalschulden verminderen bij elke afbetaling, dan wel stagneren, bij 

gebrek aan enige afbetaling. 

 

 B.6.  Daaruit volgt dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin 

geïnterpreteerd dat het enkel van toepassing is op het gedeelte van de maandelijkse 

afbetalingen van een lening op afbetaling dat met de interesten overeenstemt, onder 

schuldenaars van periodieke schulden geen onverantwoord verschil in behandeling invoert. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet doordat de vijfjarige verjaring enkel van toepassing is op het gedeelte van de 

maandelijkse afbetalingen van een lening op afbetaling dat met de interesten overeenstemt. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5660 

 

 

Arrest nr. 41/2014 

van 6 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 15, § 1, en 17 van het koninklijk 

besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 

gesteld door de Arbeidsrechtbank te Nijvel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 3 juni 2013 in zake de vzw « Xerius » tegen de bvba « Danicar », 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2013, heeft de 

Arbeidsrechtbank te Nijvel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 15, § 1, tweede lid [lees : derde lid], van het koninklijk besluit nr. 38 

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet in zoverre de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 

voor de bijdragen verschuldigd door zijn mandataris niet beperkt is naar verhouding van de 

activiteit of het inkomen van die mandataris binnen de rechtspersoon, en in zoverre de 

rechtspersoon bijgevolg hoofdelijk aansprakelijk is voor de bijdragen die door zijn 

mandataris verschuldigd zijn wegens andere zelfstandige activiteiten of andere mandaten die 

hij uitoefent en die niets te maken hebben met de activiteiten van de rechtspersoon ? 

 

 2.  Schendt artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre de rechtspersoon, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de bijdragen verschuldigd door 

zijn mandatarissen, niet de staat van behoefte van zijn mandataris kan aanvoeren om een 

vrijstelling van bijdragen te verkrijgen terwijl, in principe, krachtens artikel 1208 van het 

Burgerlijk Wetboek, de hoofdelijke schuldenaar de excepties kan aanvoeren die de 

hoofdschuldenaar had kunnen aanvoeren ? 

 

 3.  Schendt artikel 15, § 1, vierde lid [lees : vijfde lid], van het koninklijk besluit nr. 38 

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet in zoverre de rechtspersoon hoofdelijk gehouden blijft in geval van 

een aan de mandataris toegekende bijdragevrijstelling terwijl, in het gemeen recht, de 

bevrijding van de hoofdschuldenaar ten opzichte van de schuldeiser eveneens de hoofdelijke 

schuldenaars bevrijdt ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « Xerius », met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4; 

 

 -  de bvba « Danicar », met maatschappelijke zetel te 1440 Kasteelbrakel, rue 

E. Schampaert 7; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De bvba « Danicar » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Leyder, advocaat bij de balie te Neufchâteau, voor de vzw « Xerius »; 

 

 .  Mr. Y. de Gratie, advocaat bij de balie te Brussel, voor de bvba « Danicar »; 
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 .  Mr. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Steunend op artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 38, vordert de vzw « Xerius », sociale verzekeringskas 

voor zelfstandigen, de veroordeling van de bvba « Danicar » tot het betalen van de sociale bijdragen, 

verhogingen en kosten die door haar zaakvoerder verschuldigd zijn voor de twee kwartalen die aan zijn 

persoonlijk faillissement zijn voorafgegaan. Aangezien de bvba « Danicar » vaststelt dat haar zaakvoerder een 

vrijstelling van sociale bijdragen had kunnen aanvragen en verkrijgen, terwijl zij dat niet kan, voert zij een 

discriminatie tussen twee categorieën van schuldenaars en een aantasting van het recht op een eerlijk proces aan. 

 

 De verwijzende rechter is van oordeel dat de voorliggende vordering drie problemen doet rijzen. 

 

 Aldus zal de vennootschap, indien de zaakvoerder verschillende mandaten uitoefent, hoofdelijk gehouden 

zijn tot bijdragen die voortvloeien uit activiteiten waarmee zij niets te maken heeft, hetgeen te dezen het geval 

is. De vraag van een eventuele discriminatie rijst dus in zoverre de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersonen voor de door een mandataris verschuldigde bijdragen niet wordt beperkt naar verhouding van de 

activiteiten van de mandataris binnen de vennootschap of naar gelang van de inkomsten die hij uit zijn mandaat 

haalt ten opzichte van zijn totale inkomsten. In het stelsel van de werknemers is de werkgever de bijdragen voor 

een werknemer die verschillende betrekkingen uitoefent, daarentegen enkel verschuldigd in verhouding tot het 

werk dat binnen zijn onderneming en niet bij een andere werkgever is verricht, en de hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het betalen van de door de aannemer verschuldigde bijdragen is 

beperkt tot de totale prijs van de werken. 

 

 Daarenboven, wanneer de zelfstandige zich in een staat van behoefte bevindt, kan hij overeenkomstig 

artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 een bijdragevrijstelling aanvragen, terwijl de rechtspersoon die 

vrijstelling niet kan aanvragen, waardoor hij riskeert de insolvabiliteit van zijn mandataris te moeten dragen, 

waarbij hij enkel van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ontheven indien hij zich zelf in een 

hachelijke financiële situatie bevindt. De vraag van een eventuele discriminatie rijst dus ten aanzien van 

artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek dat, in het gemeen recht van de hoofdelijkheid, de hoofdelijke 

medeschuldenaar de mogelijkheid biedt de excepties in te roepen die de hoofdschuldenaar had kunnen inroepen. 

 

 In ondergeschikte orde, in het geval waarin een discriminatie voor het voormelde artikel 17 zou worden 

erkend, rijst eveneens de vraag van een eventuele discriminatie in zoverre artikel 15, § 1, vijfde lid, bepaalt dat 

de rechtspersoon, in geval van vrijstelling van de mandataris, hoofdelijk gehouden blijft, terwijl het gemeen 

recht erin voorziet dat de bevrijding van de hoofdschuldenaar ook de hoofdelijke schuldenaars bevrijdt 

(artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek). Hoewel het behoud van de hoofdelijkheid kan worden verantwoord 

wanneer de rechtspersoon voordeel heeft gehaald uit de activiteit van een mandataris, lijkt zulks moeilijk 

wanneer de activiteit van de mandataris niets met hem te maken heeft, zoals te dezen. 

 

 De verwijzende rechter stelt het Hof dus de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag 

 

 A.1.  De bvba « Danicar » maakt de door de verwijzende rechter gevolgde redenering tot de hare en is van 

mening dat de in het geding zijnde maatregel, door een algemene hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon in te voeren ten aanzien van het geheel van de door zijn mandatarissen verschuldigde sociale 

bijdragen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit activiteiten die niets te maken hebben met de 

vennootschap, « een discriminatie teweegbrengt met de andere bijdrageplichtigen en de andere hoofdelijk 

aansprakelijke personen ». 

 

 A.2.  De sociale verzekeringskas « Xerius » is van mening dat de vraag ontkennend moet worden 

beantwoord. De bij de in het geding zijnde bepaling ingevoerde hoofdelijkheid heeft tot doel de invordering te 

waarborgen van de bijdragen die verband houden met de uitoefening van een of meer mandaten in een of meer 

vennootschappen, hetgeen de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen met zich meebrengt. In 

verschillende rechterlijke beslissingen, waaronder een arrest van het Hof van Cassatie van 6 juni 1988, wordt 

vastgesteld dat die hoofdelijkheid gewoonweg inhoudt dat de mandataris die hoedanigheid op het ogenblik van 

de vordering heeft, en ook betrekking heeft op de bijdragen die verschuldigd zijn wegens de uitoefening van 

mandaten in andere vennootschappen, zodat een gedeeltelijke hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk is. 

 

 Die maatregel is niet onevenredig en vormt een adequaat en doeltreffend middel om de invordering van de 

bijdragen als zelfstandige mogelijk te maken, ongeacht of het mandaat wordt uitgeoefend binnen de 

vennootschap wier hoofdelijkheid in werking wordt gesteld of binnen een andere vennootschap; die regeling 

steunt op het unieke karakter van de bijdragen die zijn vastgesteld op grond van het jaarlijkse 

referentieberoepsinkomen. Voor het overige staat het aan de vennoten en oprichters van een rechtspersoon 

inlichtingen in te winnen over de persoon die zij als zaakvoerder aanwijzen. 

 

 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is, omdat de 

categorieën van personen die met elkaar worden vergeleken om een eventuele discriminatie in ogenschouw te 

nemen, daarin niet duidelijk worden geïdentificeerd. 

 

 A.3.2.1.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 

worden beantwoord. Indien het de bedoeling is om de situatie van de rechtspersoon die aansprakelijk is voor de 

door zijn zelfstandige mandatarissen verschuldigde sociale bijdragen, te vergelijken met die van de werkgever 

die bijdragen verschuldigd is die zijn berekend op basis van het loon van zijn werknemer, bevinden die 

categorieën van personen zich immers niet in vergelijkbare situaties, aangezien de zelfstandigen en de 

werknemers tot onderscheiden wettelijke regelingen behoren. Daarenboven zijn de sociale bijdragen van een 

werkgever voor zijn werknemer hoofdschuldvorderingen, terwijl de door de rechtspersoon verschuldigde sociale 

bijdragen schuldvorderingen zijn waarvoor die persoon samen met de betrokken zelfstandige hoofdelijk 

aansprakelijk is. 

 

 De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever is weliswaar beperkt tot de totale prijs van de 

toegewezen werken, maar zij heeft betrekking op alle verschuldigde sociale bijdragen, zonder te zijn beperkt tot 

de sociale bijdragen die door de aannemer verschuldigd zijn voor de uitvoering van de door de opdrachtgever 

toegewezen werken; er is dus geen echt verschil in behandeling tussen dat mechanisme van hoofdelijkheid en 

dat wat bij het in het geding zijnde artikel 15, § 1, is ingevoerd. 

 

 A.3.2.2.  Die hoofdelijkheid is redelijk verantwoord en heeft geen onevenredige gevolgen. 

 

 In het arrest van het Hof van Cassatie van 6 juni 1988 wordt vastgesteld dat de hoofdelijkheid de 

rechtspersonen tot dezelfde schuld verplicht als hun vennoten of mandatarissen. Die hoofdelijkheid strekt ertoe 

de rechtspersoon te responsabiliseren door hem ertoe aan te zetten om, enerzijds, zijn mandatarissen op de 

hoogte te brengen van de verplichtingen als zelfstandige en, anderzijds, zich op de hoogte te houden van de 

andere activiteiten van zijn zelfstandige mandatarissen. Die hoofdelijkheid, beperkt tot de duur van de 

uitoefening van een mandaat binnen de vennootschap, kan eveneens worden verantwoord door het feit dat de 

rechtspersoon voordeel kan hebben gehaald uit de activiteit van de mandataris of door het feit dat de 

moeilijkheden om de sociale bijdragen te betalen kunnen voortvloeien uit een ontoereikende bezoldiging door 
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de rechtspersoon. De vennootschap zal haar mandataris eventueel financieel kunnen bestraffen, of een einde 

kunnen maken aan zijn mandaat, indien die de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk stelt. 

 

 Het gebrek aan samenhang tussen het door de rechtspersoon aan zijn mandataris toegekende inkomen en 

de omvang van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid vloeit eveneens voort uit het systeem zelf voor de berekening 

van de bijdragen van zelfstandigen, bepaald op grond van de inkomsten die de zelfstandige drie jaar eerder heeft 

verkregen (artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38), en uit het feit dat de sociale bijdragen maar boven 

een bepaald plafond in verhouding staan tot de inkomsten (artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38). Het 

zou abnormaal zijn dat een vennootschap die zero of weinig inkomsten aan haar mandataris heeft toegekend, 

enkel voor die inkomsten hoofdelijk aansprakelijk zou zijn. 

 

 Ten slotte voorziet de in het geding zijnde maatregel voor de sociale verzekeringskas enkel in een 

mogelijkheid - en niet in een verplichting - om de verschuldigde bijdragen bij de hoofdelijk aansprakelijke in te 

vorderen. 

 

 

 Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag 

 

 A.4.  De bvba « Danicar » stelt vast dat de rechtspersoon kan vragen om van zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer hij zich zelf in een staat van behoefte bevindt, maar geen enkele 

mogelijkheid heeft om die ontheffing te vragen wanneer het de mandataris zelf is die zich in een staat van 

behoefte bevindt. Te dezen had haar mandataris die aanvraag kunnen indienen, aangezien hij zich in een 

kennelijk precaire situatie bevond omdat hij persoonlijk failliet is verklaard. 

 

 Verwijzend naar het « Traité » van P. Van Ommeslaghe, is de bvba « Danicar » van mening dat 

artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek in het gemeen recht erin voorziet dat de hoofdelijke medeschuldenaar 

de excepties en verweermiddelen kan inroepen die de hoofdschuldenaar had kunnen doen gelden, onder 

voorbehoud van zijn louter persoonlijke excepties, zoals het wilsgebrek; hij kan echter zijn gewone persoonlijke 

excepties doen gelden, zoals een eventuele kwijtschelding van schuld. 

 

 Door het mogelijk te maken dat de zelfstandige zijn staat van behoefte kan inroepen om een vrijstelling te 

verkrijgen die de rechtspersoon, hoofdelijk medeschuldenaar, echter niet ten goede zal komen, discrimineert het 

in het geding zijnde artikel 17 de rechtspersoon in zijn hoofdelijke gehoudenheid tot het betalen van de sociale 

bijdragen van zijn zelfstandige mandataris. 

 

 A.5.  Volgens de sociale verzekeringskas heeft de bvba « Danicar » geen stappen ondernomen om te 

vragen van haar hoofdelijke aansprakelijkheid te worden ontheven, heeft zij niet aangetoond dat haar 

zaakvoerder aan de voorwaarden voldeed om een vrijstelling te genieten, en moest zij weten dat zij hoofdelijk 

aansprakelijk kon worden gesteld toen zij haar zaakvoerder heeft gekozen. Zij is van mening dat er geen enkele 

discriminatie bestaat, aangezien zowel de zelfstandige als de rechtspersoon hun behoeftigheid kunnen inroepen 

om te vragen om ofwel van de betaling van de bijdragen te worden vrijgesteld, ofwel van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid te worden ontheven. 

 

 Daarenboven biedt artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek de hoofdelijke medeschuldenaar de 

mogelijkheid om enkel de excepties in te roepen die uit de aard van de verbintenis voortvloeien, die welke hem 

eigen zijn en die welke aan alle medeschuldenaars gemeen zijn. Aangezien de exceptie met betrekking tot de 

precaire financiële situatie van een medeschuldenaar een exceptie is die alleen hem persoonlijk betreft, zou zij in 

het gemeen recht evenmin door een andere hoofdelijke schuldenaar kunnen worden ingeroepen. 

 

 A.6.1.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft aangezien het verschil 

in behandeling niet in het in het geding zijnde artikel 17 is vervat. Die bepaling maakt het de zelfstandige 

immers mogelijk zijn staat van behoefte in te roepen om een vrijstelling te verkrijgen, maar maakt het de 

rechtspersoon eveneens mogelijk te vragen om « onder dezelfde voorwaarden » van zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid te worden ontheven, zodat de rechtspersoon eventueel een door zijn mandataris verkregen 

bijdragevrijstelling kan inroepen. 

 

 De Ministerraad is van mening dat het bekritiseerde beletsel niet in artikel 17 maar in artikel 15, § 1, vijfde 

lid, van het koninklijk besluit nr. 38 is vervat. 
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 A.6.2.  Daarenboven bepaalt artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek dat de hoofdelijke medeschuldenaar 

niet de excepties kan inroepen die aan de persoon van sommige van de overige medeschuldenaars eigen zijn, 

aangezien de medeschuldenaars zich niet noodzakelijk in dezelfde rechtsverhouding met de schuldeiser 

bevinden. Met toepassing van die bepaling zou de hoofdelijk aansprakelijke onderneming de staat van behoefte 

van haar mandataris niet kunnen inroepen om aan haar hoofdelijke verplichtingen te ontsnappen, aangezien de 

exceptie op grond van de staat van behoefte een exceptie is die alleen hem persoonlijk betreft. 

 

 Beide door de verwijzende rechter beoogde categorieën van personen blijken dus in elk geval niet 

verschillend te worden behandeld. 

 

 

 Met betrekking tot de derde prejudiciële vraag 

 

 A.7.  De bvba « Danicar » is van mening dat de in het geding zijnde bepaling, door het niet mogelijk te 

maken dat de vrijstelling die de zelfstandige wegens zijn behoeftigheid heeft verkregen, ten goede komt aan de 

rechtspersoon, hoofdelijk medeschuldenaar, afwijkt van het gemeenrechtelijk beginsel waarin in artikel 1208 

van het Burgerlijk Wetboek is voorzien. Hoewel die exceptie kan worden verantwoord door het voordeel dat de 

rechtspersoon uit de activiteit van de mandataris heeft gehaald of door het feit dat hij tot zijn behoeftigheid heeft 

bijgedragen, geldt dat niet wanneer de sociale bijdragen verschuldigd zijn wegens een activiteit die niets te 

maken heeft met de rechtspersoon. 

 

 A.8.  De sociale verzekeringskas stelt vast dat het de betaling is die volgens artikel 1200 van het Burgerlijk 

Wetboek de andere schuldenaars bevrijdt; zij is dus van mening dat de verwijzende rechter een vergissing 

begaat door in het gemeen recht te oordelen dat de vrijstelling van de hoofdschuldenaar eveneens de hoofdelijke 

schuldenaars bevrijdt. 

 

 Zij stelt vast dat de sociale bijdragen enkel van de hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon worden 

gevorderd voor de periode tijdens welke het mandaat binnen die rechtspersoon werd uitgeoefend; het behoud 

van de hoofdelijkheid is dan ook een volkomen wettelijk systeem. 

 

 A.9.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is omdat zij 

niet nuttig is voor de oplossing van het geschil, aangezien de zaakvoerder van de bvba « Danicar » geen 

vrijstelling heeft verkregen. 

 

 A.9.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 

worden beantwoord. 

 

 Artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat enkel de door een schuldenaar verrichte 

betaling - en geen vrijstelling van betaling - de andere schuldeisers bevrijdt. Artikel 94bis van het koninklijk 

besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 

bepaalt evenwel dat de sociale bijdragen die het voorwerp van de vrijstellingsbeslissing uitmaken, « als betaald 

[worden] beschouwd », zodat de vrijstelling het de bijdrageplichtige mogelijk maakt bepaalde rechten inzake 

sociale zekerheid te behouden, maar geenszins een betaling van de sociale bijdragen uitmaakt. Indien zijn 

financiële situatie opnieuw is verbeterd, kan diegene die de vrijstelling heeft verkregen, trouwens ervan afzien 

en de verschuldigde bijdragen betalen, waardoor hij aldus de pensioenrechten voor de betrokken periode kan 

behouden. De in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen bevinden zich dus niet in vergelijkbare 

situaties. 

 

 De handhaving van de hoofdelijke aansprakelijkheid, zelfs in geval van een door de bijdrageplichtige 

verkregen vrijstelling, wordt verantwoord door de bekommernis om de betaling van de sociale bijdragen te 

waarborgen, waarbij de situatie van behoeftigheid van de mandataris overigens kan voortvloeien uit een 

ontoereikende bezoldiging die door de rechtspersoon is toegekend of uit een gebrek aan informatie over zijn 

verplichtingen inzake de betaling van de sociale bijdragen. De maatregel is daarenboven evenredig, aangezien, 

enerzijds, de hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon steeds kan vragen om van zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid te worden ontheven naar gelang van zijn eigen financiële situatie en, anderzijds, de 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale verzekeringskas maar een mogelijkheid - en geen verplichting - is 

om de door de mandataris verschuldigde bijdragen in te vorderen bij de onderneming. 
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- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 15, § 1, derde en vijfde lid, en artikel 17, tweede en derde 

lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 

statuut der zelfstandigen (hierna : het koninklijk besluit nr. 38), zoals zij van toepassing zijn 

op de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede en het derde trimester van het jaar 

1996. 

 

 In de versie die van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde artikel 15, § 1, derde en vijfde lid, van het koninklijk besluit nr. 38, zoals het is 

vervangen bij artikel 12 van de wet van 6 februari 1976 : 

 

 « De zelfstandige is, samen met de helper, hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 

door deze laatste verschuldigde bijdragen. Hetzelfde geldt voor de rechtspersonen voor de 

bijdragen verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen. 

 

 […] 

 

 In de gevallen voorzien in de twee voorgaande alinea's kunnen de bijdragen gevorderd 

worden van de hoofdelijk aansprakelijke personen, zelfs indien de onderworpene vrijstelling 

heeft bekomen bij beslissing van de Commissie bedoeld in artikel 22 ». 

 

 In de versie die van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38, zoals het is gewijzigd bij artikel 13 van 

de wet van 6 februari 1976 en bij artikel 86 van de wet van 26 juni 1992 : 

 

 « De zelfstandigen, die menen dat zij zich in staat van behoefte bevinden of in een 

toestand die de staat van behoefte benadert, kunnen volledige of gedeeltelijke vrijstelling 

vragen van de bijdragen verschuldigd met toepassing van de artikelen 12, § 1, en 13, door 

zich te wenden tot de in artikel 22 voorziene commissie. 

 

 De personen hoofdelijk aansprakelijk krachtens artikel 15, § 1, kunnen, onder dezelfde 

voorwaarden, vragen van deze aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk te worden ontheven. 

 

 De Koning bepaalt de termijn waarbinnen de aanvragen tot het bekomen van het 

voordeel van dit artikel, op straffe van verval, moeten worden ingediend. Hij kan 

voorwaarden en criteria bepalen die het mogelijk maken de staat van behoefte te beoordelen 

en Hij bepaalt de weerslag van de beslissingen tot vrijstelling op de toekenning van de 

uitkeringen ». 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 15, § 1, derde lid, 

van het koninklijk besluit nr. 38 « in zoverre de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon voor de bijdragen verschuldigd door zijn mandataris niet beperkt is naar 

verhouding van de activiteit of het inkomen van die mandataris binnen de rechtspersoon, en 

in zoverre de rechtspersoon bijgevolg hoofdelijk aansprakelijk is voor de bijdragen die door 

zijn mandataris verschuldigd zijn wegens andere zelfstandige activiteiten of andere mandaten 

die hij uitoefent en die niets te maken hebben met de activiteiten van de rechtspersoon ». 

 

 B.3.1.  Volgens de Ministerraad zou de prejudiciële vraag het niet mogelijk maken het 

aan de toetsing van het Hof voorgelegde verschil in behandeling duidelijk te identificeren. 

 

 B.3.2.  Uit de elementen van het verwijzingsvonnis blijkt dat de verwijzende rechter aan 

het Hof een vraag stelt over een eventuele discriminatie tussen, enerzijds, de rechtspersonen 

die aansprakelijk zijn voor de bijdragen van hun zelfstandige mandatarissen en, anderzijds, 

« de andere onderworpenen en de andere hoofdelijke aansprakelijken »; de verwijzende 

rechter refereert meer bepaald aan het stelsel van de werknemers in loondienst waarin de 

werkgever voor een werknemer die verschillende betrekkingen uitoefent enkel de bijdragen 

verschuldigd is in verhouding tot het werk dat binnen zijn onderneming wordt uitgevoerd, en 

aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de door de 

aannemer verschuldigde bijdragen, die beperkt is tot de totaalprijs van de werken. 

 

 B.3.3.  Het aan de toetsing van het Hof voorgelegde verschil betreft dus, enerzijds, de 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen, ingevoerd bij artikel 15, § 1, derde lid, 

van het koninklijk besluit nr. 38, in zoverre die aansprakelijkheid niet is beperkt tot de 

bijdragen die zijn verbonden aan de activiteiten van de mandataris binnen de vennootschap 

en, anderzijds, de reglementering in verband met de door een werkgever verschuldigde 

bijdragen in het stelsel van de werknemers in loondienst, alsook de hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de door de aannemer 

verschuldigde bijdragen (artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969). 

 



 9 

 B.3.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.4.  Zoals de Ministerraad onderstreept, zijn de bijdragen die een werkgever moet 

betalen voor de werknemers die hij tewerkstelt in het stelsel van de werknemers in 

loondienst, een hoofdschuldvordering van de werkgever, die zelf de sociale bijdragen 

verschuldigd is; aangezien die regeling geen mechanisme van hoofdelijkheid invoert, kan zij 

niet op nuttige wijze worden vergeleken met het stelsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

dat bij het in het geding zijnde artikel 15, § 1, derde lid, is vastgesteld. 

 

 B.5.1.  De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de 

bijdragen die de aannemer verschuldigd is in het stelsel van de werknemers in loondienst is 

geregeld bij artikel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt : 

 

 « De opdrachtgever die voor de in § 1 vermelde werken een beroep doet op een 

aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, 

is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn 

medecontractant. 

 

 De aannemer die voor de in § 1 vermelde werken een beroep doet op een onderaannemer 

die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. 

 

 De artikelen 1200 tot en met 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn toepasselijk op de in 

de vorige leden bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid. 

 

 De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot de totale prijs van de werken 

toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer exclusief belasting over de toegevoegde 

waarde. 

 

 […] ». 

 

 B.5.2.  Hoewel de hoofdelijke aansprakelijkheid bepaald in artikel 30bis en die waarin de 

in het geding zijnde bepaling voorziet, eenzelfde doel nastreven, namelijk de invordering van 

sociale bijdragen waarborgen, is het feit dat die aansprakelijkheid wordt beperkt in 

artikel 30bis, verantwoord door de aard van de band tussen de opdrachtgever en de aannemer, 

waarbij de overeenkomst tussen die personen, specifiek tot doel heeft bepaalde werken te 

realiseren. 
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 Die beperking wijkt voor het overige af van het gemeen recht van de hoofdelijkheid, dat 

overeenkomstig artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek, de schuldenaars verplicht « tot een 

en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken ». 

 

 B.6.1.  Het mechanisme van de hoofdelijkheid van de rechtspersonen voor de bijdragen 

als zelfstandige die door hun mandataris verschuldigd zijn, steunt op de vrijwillig tot stand 

gekomen band tussen de rechtspersoon en de door hem aangewezen mandataris. 

 

 Wanneer de rechtspersoon een mandataris aanstelt, kan ervan worden uitgegaan dat hij 

weet heeft van de zelfstandige activiteiten van de laatstgenoemde, die al dan niet verband 

houden met de rechtspersoon en zijn hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk met zich 

meebrengen, zoals van die rechtspersoon ook kan worden verwacht dat hij die mandataris 

inlicht over diens verplichtingen inzake sociale bijdragen als zelfstandige. 

 

 B.6.2.  In de parlementaire voorbereiding van artikel 90 van de programmawet van 

23 december 2009, dat de in het geding zijnde bepaling heeft gewijzigd door de hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de rechtspersonen uit te breiden tot de administratieve geldboete voor 

een vennoot of een mandataris, bepaald in artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 38, 

ingevoegd bij artikel 86 van de voormelde programmawet van 23 december 2009, wordt 

overigens, ten aanzien van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen, 

uiteengezet : 

 

 « Een dergelijke hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat op heden ook voor de betaling van 

de sociale bijdragen. 

 

 De regering is immers van mening dat ook de vennootschap waarbinnen een zelfstandige 

werkzaam is als zelfstandige een zekere verantwoordelijkheid draagt voor het vervullen van 

de verplichtingen van de vennoot of mandataris in kwestie. Zo wordt een vennootschap ertoe 

aangezet zijn mandatarissen of vennoten degelijk te informeren op het vlak van hun 

verplichtingen in het sociaal statuut van de zelfstandigen » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 

DOC 52-2278/001, p. 48). 

 

 Door een mandataris aan te wijzen, aanvaardt de rechtspersoon dus een 

aansprakelijkheid, zowel ten aanzien van de keuze van de persoon die hij mandateert als voor 

wat betreft de naleving door die persoon van zijn sociale verplichtingen als zelfstandige. 
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 B.6.3.  Artikel 98 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse 

bepalingen, die een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen invoert, voorziet 

overigens in een hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders inzake de betaling van de 

jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschap : 

 

 « De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders zijn samen met de vennootschap 

hoofdelijk gehouden tot de betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdrage, 

verhogingen en kosten ». 

 

 B.6.4.  De persoonlijke band tussen de rechtspersoon en diens mandataris verantwoordt 

dus dat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet wordt beperkt in verhouding tot de inkomsten of 

de activiteiten van de mandataris binnen die rechtspersoon, in het licht van het risico dat de 

niet-betaling van de sociale bijdragen vormt voor het evenwicht van het betrokken stelsel. 

 

 Gelet op het doel dat erin bestaat de invordering van de sociale bijdragen te waarborgen 

teneinde het financiële evenwicht van het betrokken stelsel te verzekeren, betreft die 

hoofdelijkheid alle bijdragen die de mandataris verschuldigd zou zijn en « [verplicht zij] de 

rechtspersonen […] tot dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen » (Cass., 6 juni 

1988, Arr. Cass., 1988, nr. 609, p. 1285), zelfs indien de bijdragen verschuldigd zijn wegens 

in andere vennootschappen uitgeoefende mandaten. 

 

 B.7.  Die hoofdelijke aansprakelijkheid vormt geen onevenredige maatregel, aangezien 

zij de daadwerkelijke uitoefening van een mandaat veronderstelt en beperkt is tot de duur van 

dat mandaat, zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van eventuele beroepen van de 

rechtspersoon tegen de in gebreke gebleven mandataris. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede en de derde prejudiciële vraag 

 

 B.9.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 17, tweede en derde 

lid, van het koninklijk besluit nr. 38, in zoverre de rechtspersoon, die hoofdelijk aansprakelijk 

is voor de bijdragen die zijn mandatarissen verschuldigd zijn, niet de staat van behoefte van 
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zijn mandataris kan aanvoeren om te worden ontheven van zijn hoofdelijke 

aansprakelijkheid, terwijl, volgens de verwijzende rechter, « in principe, krachtens 

artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek, de hoofdelijke schuldenaar de excepties kan 

aanvoeren die de hoofdschuldenaar had kunnen aanvoeren ». 

 

 B.10.  In de derde prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 15, § 1, vijfde lid, 

van het koninklijk besluit nr. 38, in zoverre de rechtspersoon hoofdelijk gehouden blijft in 

geval van een aan de mandataris toegekende bijdragevrijstelling, terwijl, volgens de 

verwijzende rechter, « in het gemeen recht, de bevrijding van de hoofdschuldenaar ten 

opzichte van de schuldeiser eveneens de hoofdelijke schuldenaars bevrijdt ». 

 

 B.11.  Uit de motieven van het verwijzingsvonnis blijkt dat de derde prejudiciële vraag 

ondergeschikt is aan de tweede prejudiciële vraag, mocht het Hof besluiten tot een schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Het Hof onderzoekt beide prejudiciële vragen samen. 

 

 B.12.1.  Het in het geding zijnde artikel 15 is in het koninklijk besluit nr. 38 vervangen 

bij artikel 12 van de wet van 6 februari 1976 houdende wijziging van sommige bepalingen 

inzake het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

 In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot die bepaling wordt uiteengezet : 

 

 « Bepaalde personen zijn solidair verantwoordelijk voor bijdragen die door anderen 

verschuldigd zijn. Het type-geval is dat van de zelfstandige die verantwoordelijk is voor de 

bijdragen die door zijn helper verschuldigd zijn. 

 

 Deze helper kan zich beroepen op de Commissie voor vrijstelling van bijdragen. Er 

wordt evenwel gepreciseerd dat de vrijstelling die enkel steunt op de stand van fortuin van de 

aanvrager geen beletsel is voor het innend organisme om zich tot de zelfstandige te richten. 

Anders optreden zou er in tamelijk veel gevallen op neerkomen de verantwoordelijkheid van 

de zelfstandige van alle praktische draagwijdte te ontdoen, dan wanneer deze 

verantwoordelijkheid destijds precies ingevoerd werd omdat de helper veelal geen, zoniet 

slechts beperkte inkomsten heeft » (Parl. St., Kamer, 1975-1976, nr. 720/1, p. 17). 
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 Er is eveneens gepreciseerd : 

 

 « Een lid is verontrust dat men de verantwoordelijkheid voor de betaling der bijdragen 

afwentelt op een andere persoon die ook een rechtspersoon kan zijn. 

 

 De Minister ontkent dit; hij beweert dat er geen innovatie ter zake wordt ingevoerd daar 

de solidariteit van de hoofdonderworpene en van de rechtspersonen voor hun beheerders ook 

reeds principes zijn die in de huidige wetgeving weerhouden zijn. 

 

 Dat de solidaire schuldenaar gehouden blijft de bijdragen te betalen wanneer er 

vrijstelling is voor de betrokken zelfstandige vindt hij maar logisch wil men de 

verantwoordelijkheid van de zelfstandige ten opzichte van de betaling der bijdragen voor de 

helper niet onbestaande maken in vele gevallen » (Parl. St., Senaat, 1975-1976, nr. 747/2, 

p. 17). 

 

 B.12.2.  Uit die parlementaire voorbereiding blijkt dat het feit dat de vrijstelling niet 

geldt voor de hoofdelijke aansprakelijke, werd opgevat als het logische gevolg van het 

ingevoerde mechanisme van hoofdelijkheid, teneinde de invordering van de sociale bijdragen 

te waarborgen. 

 

 B.13.1.  Het in het geding zijnde artikel 17, tweede lid, is gewijzigd bij artikel 13 van de 

voormelde wet van 6 februari 1976. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uiteengezet : 

 

 « Er wordt uitdrukkelijk gesteld dar de personen, die verantwoordelijk zijn voor de door 

anderen te betalen bijdragen, zich eveneens tot de Commissie voor vrijstelling van bijdragen 

kunnen richten zoals de verzekeringsplichtigen. Zo zal de zelfstandige die, naar luidt van de 

wet, ‘ in staat van behoefte verkeert of in een toestaand die de staat van behoefte benadert ’ 

aan de Commissie niet enkel de vrijstelling kunnen vragen van zijn persoonlijke bijdragen, 

maar ook dat zijn solidaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de personen die hij 

tewerkstelt, zou opgeheven worden. 

 

 Het laatste lid van artikel 17 verleent in algemene termen de Koning de macht de 

weerslag te bepalen van de beslissingen inzake vrijstelling op de toekenning van de 

uitkeringen. 

 

 Anderdeels en ten einde misbruiken te vermijden, zal de Koning de termijn vaststellen 

waarin de aanvragen om vrijstelling moeten ingediend worden » (Parl. St., Kamer, 1975-

1976, nr. 720/1, pp. 17-18). 

 

 B.13.2.  Overeenkomstig het in het geding zijnde artikel 17 regelen de artikelen 88 tot 

94bis van het koninklijk besluit van 19 december 1967 « houdende algemeen reglement in 
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uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het 

sociaal statuut der zelfstandigen » de procedure om een vrijstelling aan te vragen en bepalen 

zij de gevolgen van de beslissingen tot vrijstelling. 

 

 De vrijstelling met betrekking tot de staat van behoefte van de onderworpene of, onder 

dezelfde voorwaarden, de ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet het 

voorwerp uitmaken van een aanvraag bij de Commissie voor vrijstelling (artikel 88); de 

aanvrager moet een inlichtingsformulier invullen aan de hand waarvan de staat van behoefte 

kan worden geëvalueerd (artikel 89); de vrijstelling kan volledig of gedeeltelijk zijn 

(artikel 91). 

 

 B.13.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de vrijstelling van sociale bijdragen is 

opgevat als een louter persoonlijke maatregel verbonden aan het bewijs van de staat van 

behoefte van de persoon die deze vrijstelling aanvraagt. 

 

 B.14.1.  Artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Een hoofdelijke medeschuldenaar die door de schuldeiser vervolgd wordt, kan alle 

excepties inroepen die uit de aard van de verbintenis voortvloeien, en al die welke hem eigen 

zijn, alsook die welke aan alle medeschuldenaars gemeen zijn. 

 

 Hij kan de excepties niet inroepen die aan de persoon van sommige van de overige 

medeschuldenaars eigen zijn ». 

 

 B.14.2.  Overeenkomstig die bepaling kan een louter persoonlijke exceptie zoals die 

welke voortvloeit uit de staat van behoefte, alleen worden aangevoerd door de schuldenaar op 

wie die exceptie van toepassing is. 

 

 Het feit dat de hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon de staat van behoefte van zijn 

mandataris niet kan aanvoeren om van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid te worden 

ontheven, zoals dat voortvloeit uit het in het geding zijnde artikel 17, voert dus geen verschil 

in behandeling in tussen de schuldenaars, in het licht van artikel 1208 van het Burgerlijk 

Wetboek. 
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 Voor het overige is de omstandigheid dat de hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon zich 

niet in de plaats kan stellen van zijn mandataris opdat die laatste een vrijstelling verkrijgt op 

grond van zijn staat van behoefte, verbonden met het feit dat de vrijstelling van die laatste 

niet geldt voor de hoofdelijk aansprakelijke persoon, zoals bepaald in het in het geding zijnde 

artikel 15, § 1, vijfde lid. 

 

 B.14.3.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.15.  Zoals is vastgesteld in B.6.4 strekt het beginsel van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid, ingevoerd bij het in het geding zijnde artikel 15, § 1, ertoe de invordering 

van de sociale bijdragen te waarborgen, teneinde het financiële evenwicht van het betrokken 

stelsel te verzekeren. 

 

 In tegenstelling tot wat de verwijzende rechter meent, vormt de vrijstelling op grond van 

een staat van behoefte van de mandataris geen « betaling » van de schuld in de zin van 

artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek en kan zij de hoofdelijke medeschuldenaars 

bijgevolg niet bevrijden. 

 

 Het gegeven dat de hoofdelijk aansprakelijke rechtspersoon de vrijstelling van zijn 

mandataris op grond van de staat van behoefte niet kan genieten, voert dus geen verschil in 

behandeling in tussen de schuldenaars, in het licht van artikel 1200 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 B.16.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 15, § 1, derde en vijfde lid, en 17, tweede en derde lid, van het koninklijk 

besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 

zoals zij zijn gewijzigd bij de wetten van 6 februari 1976 en 26 juni 1992, schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5800 

 

 

Arrest nr. 42/2014 

van 6 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van een beslissing van het OCMW van Genk, 

ingesteld door Clarence Goodett. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. De Groot en 

J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2014, heeft Clarence Goodett, p/a 

3600 Genk, Winterslagstraat 57, Aparthotel Esplanada, beroep tot vernietiging ingesteld van 

een beslissing van het OCMW van Genk. 

 

 

 Op 21 januari 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

hebben de rechters-verslaggevers bij de voorzitter verslag uitgebracht over de klaarblijkelijke onontvankelijkheid 

van het beroep tot vernietiging. In dat verslag wordt besloten tot de onbevoegdheid van het Hof. 

 

 A.2.  De verzoekende partij heeft geen memorie met verantwoording ingediend. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij bekritiseert een beslissing van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn (OCMW) van Genk betreffende het niet toekennen van financiële 

steun en meent dat dit OCMW de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie « ten onrechte toegepast » heeft waardoor zij, in strijd met 

artikel 23 van de Grondwet, zou worden blootgesteld aan mensonwaardige 

leefomstandigheden. 

 

 Zij voert eveneens een schending aan van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet 

doordat zij als burger van de Europese Unie wordt gediscrimineerd. 
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 B.2.  Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over de schending van de artikelen 10, 11, 

23 en 191 van de Grondwet als die schending aan een wetskrachtige norm kan worden 

toegeschreven. 

 

 Noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof noch 

enige grondwets- of wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over 

een beroep tot vernietiging gericht tegen een beslissing van een OCMW. Het Hof beschikt 

evenmin over de bevoegdheid om zich uit te spreken over een « ten onrechte toepassen van 

een wetskrachtige norm ». 

 

 B.3.  Een beroep tot vernietiging dat betrekking heeft op een onderwerp dat niet onder de 

bevoegdheid van het Hof valt, is klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 

 

  



4 

 

 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5606 

 

 

Arrest nr. 43/2014 

van 13 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door de 

Vrederechter van het kanton Tienen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter J. Spreutels, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 18 februari 2013 in zake Urbain Christiaens tegen Albert Hallot en 

Mr. Dimitri Nagels, advocaat, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van 

Jonathan Hallot, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 maart 2013, 

heeft de Vrederechter van het kanton Tienen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 1022, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 

van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in die 

interpretatie dat het niet voorziet in de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding aan een 

voorlopig bewindvoerder/advocaat die in het gelijk wordt gesteld in een procedure waarin 

deze zelf de belangen van de beschermde persoon heeft verdedigd ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Mr. D. Nagels, kantoor houdend te 3300 Tienen, Goossensvest 36, in zijn hoedanigheid 

van voorlopig bewindvoerder over de goederen van Jonathan Hallot; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  is verschenen : Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de 

balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eisende partij voor de Vrederechter van het kanton Tienen vordert de ontruiming van zijn terrein, of een 

machtiging tot uitdrijving, en een bezettingsvergoeding. 

 

 De vordering is gericht zowel tegen Albert Hallot als tegen advocaat Dimitri Nagels, in zijn hoedanigheid 

van voorlopig bewindvoerder van Jonathan Hallot. 

 

 De Vrederechter acht de vordering tegen de eerste verweerder ontvankelijk en gegrond. In zoverre zij tegen 

de tweede verweerder is gericht, wijst de Vrederechter de vordering af en legt hij de kosten daarvan ten laste van 

de eisende partij. 
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 Alvorens die kosten daadwerkelijk te begroten, gaat de Vrederechter in op het verzoek van de tweede 

verweerder in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder om, wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, de 

voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad merkt op dat de advocaat die in een gerechtelijke procedure optreedt als voorlopig 

bewindvoerder van een beschermde persoon in de zin van artikel 488bis, b), van het Burgerlijk Wetboek niet 

optreedt in zijn gebruikelijke hoedanigheid van advocaat. 

 

 Bovendien is de beschermde persoon geen kosten en erelonen verschuldigd aan de advocaat die optreedt als 

zijn voorlopig bewindvoerder. 

 

 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord, des te meer daar 

anders een aantal andere discriminaties zouden ontstaan. 

 

 A.2.  De tweede verweerder voor de verwijzende rechter is van mening dat hij als advocaat die optreedt als 

voorlopig bewindvoerder en die in het gelijk wordt gesteld, recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding. 

 

 Volgens hem is er geen objectief verschil tussen een advocaat die een procespartij bijstaat en een voorlopig 

bewindvoerder die een beschermde persoon verdedigt. Er anders over oordelen, zou impliceren dat een 

voorlopig bewindvoerder die zich in een procedure laat bijstaan door een advocaat, de kosten gedeeltelijk kan 

recupereren van de in het ongelijk gestelde partij, terwijl een voorlopig bewindvoerder die zelf optreedt, zulks 

niet kan. 

 

 Rekening houdend met het arrest van het Hof nr. 46/2009 van 11 maart 2009 doet hij opmerken dat zijn 

situatie verschilt van die van een curator die het faillissement beheert in het belang van alle schuldeisers en dat 

van de gefailleerde. Hij verdedigt immers enkel de belangen van de beschermde persoon. 

 

 A.3.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof niet wordt ondervraagd over een vermeend onderscheid tussen 

een voorlopig bewindvoerder die zich laat bijstaan door een advocaat en een voorlopig bewindvoerder die zich 

niet laat bijstaan. 

 

 De Ministerraad blijft erbij dat het onderscheid tussen een advocaat die een in het gelijk gestelde partij 

heeft bijgestaan en een advocaat die een voorlopig bewindvoerder heeft verdedigd, objectief en redelijk kan 

worden verantwoord. Deze laatste treedt immers niet op in zijn gebruikelijke hoedanigheid van advocaat. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 

de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, dat bepaalt : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 

erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij ». 

 



 4 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt of die bepaling bestaanbaar is met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de 

interpretatie dat zij niet voorziet in de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding aan een 

advocaat in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van een beschermde persoon die 

in het gelijk wordt gesteld in een procedure waarin hij zelf de belangen van de beschermde 

persoon heeft verdedigd. 

 

 B.3.  Het Hof dient derhalve te onderzoeken of het verschil in behandeling, wat de 

tegemoetkoming in de kosten en de erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 

partij betreft, tussen, enerzijds, een partij bijgestaan door een advocaat en, anderzijds, de 

advocaat die optreedt als voorlopig bewindvoerder met het oog op de behartiging van de 

belangen van een beschermd persoon, redelijk is verantwoord. 

 

 B.4.1.  Het in het bodemgeschil aan de orde zijnde artikel 488bis van het Burgerlijk 

Wetboek (boek I (« Personen »), titel XI (« Meerderjarigheid, voorlopig bewind, 

onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman »), hoofdstuk Ibis 

(« Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige »)), ingevoegd bij 

de wet van 18 juli 1991 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, bepaalt : 

 

 « a)  De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn 

gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de 

bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen 

wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd. 

 

 b)  § 1.  Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des 

Konings kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden 

toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van zijn 

woonplaats. 

 

 […] ». 

 

 B.4.2.  Wat de eventuele vergoeding van de voorlopig bewindvoerder betreft, bepaalt 

artikel 488bis, h) : 

 

 « § 1.  De vrederechter kan aan de voorlopige bewindvoerder, bij een gemotiveerde 

beslissing, na de overlegging door de voorlopige bewindvoerder van het verslag bedoeld in 

artikel 488bis, c), § 3, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan 

drie procent van de inkomsten van de beschermde persoon. Naast de bezoldiging worden de 

gemaakte kosten vergoed, na door de vrederechter behoorlijk te zijn nagezien. Hij kan hem 
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nochtans, na overlegging van met redenen omklede staten, een bezoldiging toekennen in 

verhouding tot de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen. 

 

 Het is de voorlopige bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste lid vermelde 

bezoldigingen, enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te 

ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van het gerechtelijk mandaat van voorlopige 

bewindvoerder. 

 

 […] ». 

 

 B.5.  Rekening houdend met de bijzondere positie van een advocaat die in een 

gerechtelijke procedure als voorlopig bewindvoerder optreedt, niet als raadsman van een 

cliënt die hem heeft verzocht zijn belangen in een gerechtelijke procedure te behartigen, maar 

krachtens een specifiek mandaat van de vrederechter, en onder diens toezicht, teneinde de 

goederen te beheren die toebehoren aan een meerderjarige die wegens zijn 

gezondheidstoestand niet in staat is zelf zijn goederen te beheren, is het redelijk verantwoord 

dat het niet mogelijk is op grond van artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen aan een advocaat in zijn hoedanigheid van 

voorlopig bewindvoerder die in het gelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure. 

 

 Dat is des te meer het geval nu in artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek is voorzien 

in een eigen regeling wat de eventuele vergoeding van de voorlopig bewindvoerder betreft, en 

waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat deze, buiten de in dat artikel 488bis, h), eerste lid, 

vermelde bezoldigingen, geen bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, 

mag ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van zijn gerechtelijk mandaat. 

 

 Het gegeven dat de advocaat als voorlopig bewindvoerder optreedt ter behartiging van de 

belangen van de beschermde persoon alleen, en niet zoals de curator die optreedt in het belang 

van zowel alle schuldeisers als de gefailleerde, doet hieraan geen afbreuk. Ook de curator 

handelt immers krachtens een specifiek gerechtelijk mandaat en wordt vergoed krachtens de 

specifieke regeling inzake faillissementen. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van 

de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5801 

 

 

Arrest nr. 44/2014 

van 13 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1595, eerste lid, 2°, van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 19 december 2013 in zake Gerard Wirtz tegen Marleen Beevers, en mede 

in zake de nv « Wheatland », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

3 januari 2014, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt het art. 1595, lid 1, 2e B.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

daaruit volgt dat een koopcontract tussen echtgenoten kan worden aangegaan wanneer de 

overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij van haar niet gescheiden is, een 

wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van haar vervreemde onroerende goederen of 

van penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen of penningen niet in de 

gemeenschap vallen, terwijl geen koopcontract kan worden aangegaan tussen echtgenoten 

wanneer de overdracht die de vrouw doet aan haar man, zelfs als zij van hem niet gescheiden 

is, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van zijn vervreemde onroerende 

goederen of van penningen die hem toebehoren, indien die onroerende goederen of penningen 

niet in de gemeenschap vallen ? ». 

 

 

 Op 21 januari 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 

 

 De Ministerraad heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Het bodemgeschil heeft betrekking op een betwisting tussen inmiddels gescheiden echtgenoten die tijdens 

hun huwelijk samen de nv « Wheatland » hebben opgericht, waarvan het maatschappelijk kapitaal door 

1 000 aandelen wordt vertegenwoordigd. Volgens de oprichtingsakte is Marleen Beevers eigenaar van 

775 aandelen en Gerard Wirtz eigenaar van 225 aandelen. In de raad van bestuur en vervolgens op de algemene 

vergadering van de nv « Wheatland » is een discussie ontstaan over de eigendomsrechten van de aandelen van de 

vennootschap. In het kader van die betwisting stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies waren de rechters-verslaggevers van oordeel dat zij met toepassing van artikel 72 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof voor te stellen een 

arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat artikel 1595, eerste lid, 2°, van het 

Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
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 A.2.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepaling grondwetsconform kan 

worden geïnterpreteerd. In de interpretatie dat artikel 1595, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek een niet-

limitatieve opsomming bevat, kan dat artikel ook « omgekeerd » worden geïnterpreteerd, in de zin dat de in het 

geding zijnde bepaling tevens betrekking heeft op het koopcontract tussen echtgenoten, wanneer de overdracht 

door de vrouw aan haar echtgenoot wordt gedaan. In die interpretatie is er van een schending van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet geen sprake, zodat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft.  

 

 In ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat, in de hypothese dat de voormelde interpretatie 

niet wordt gevolgd, de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord.  

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het eerste lid, 2°, van artikel 1595 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

 Dat artikel, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de 

wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, 

bepaalt : 

 

 « Tussen echtgenoten kan geen koopcontract worden aangegaan, dan in de vier volgende 

gevallen :  

 

 1°  Wanneer een van de echtgenoten aan de andere echtgenoot, van wie hij gerechtelijk 

gescheiden is, goederen overdraagt tot voldoening van diens rechten; 

 

 2°  Wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij van haar niet 

gescheiden is, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van haar vervreemde 

onroerende goederen of van penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen 

of penningen niet in de gemeenschap vallen; 

 

 3°  Wanneer de vrouw aan haar man goederen overdraagt tot betaling van een geldsom 

die zij hem als huwelijksgoed beloofd heeft, en er geen gemeenschap van goederen is; 

 

 4°  Wanneer een der echtgenoten op een openbare verkoping of met machtiging van de 

rechter het aandeel inkoopt van de andere echtgenoot in een goed dat onverdeeld tussen hen 

is. 

 

 Behoudens echter, in deze vier gevallen, de rechten van de erfgenamen van de 

contracterende partijen, indien er onrechtstreeks bevoordeling is ». 
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 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 1595, eerste lid, 2°, van het 

Burgerlijk Wetboek bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

daaruit volgt dat een koopcontract tussen echtgenoten kan worden aangegaan, wanneer de 

overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij van haar niet is gescheiden, een 

wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van haar vervreemde onroerende goederen of 

van penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen of penningen niet in de 

gemeenschap vallen, terwijl geen koopcontract kan worden aangegaan tussen echtgenoten, 

wanneer de overdracht die de vrouw doet aan haar man, zelfs als zij van hem niet is 

gescheiden, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van zijn vervreemde 

onroerende goederen of van penningen die hem toebehoren, indien die onroerende goederen 

of penningen niet in de gemeenschap vallen. 

 

 B.3.  De bewoordingen van artikel 1595, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (« tussen 

echtgenoten kan geen koopcontract worden aangegaan, dan in de vier volgende gevallen ») 

laten niet toe, in tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, die bepaling aldus te 

interpreteren dat zij een niet-limitatieve opsomming bevat van gevallen waarin tussen 

echtgenoten een koopcontract kan worden gesloten. 

 

 B.4.  Wanneer het gehanteerde criterium berust op het geslacht van de betrokken 

personen dient rekening te worden gehouden met de artikelen 10, 11 en 11bis, eerste lid, van 

de Grondwet. Die bepalingen, in samenhang gelezen, nopen de wetgevers tot bijzondere 

voorzichtigheid wanneer zij een verschil in behandeling invoeren, of zoals te dezen in stand 

houden, op grond van het geslacht. Een dergelijk criterium is slechts toegestaan wanneer het 

wordt verantwoord door een legitieme doelstelling en wanneer het pertinent is ten aanzien van 

die doelstelling. De controle door het Hof is strikter wanneer het fundamentele beginsel van 

de gelijkheid van de geslachten in het geding is. 

 

 B.5.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling kan niet redelijk worden 

verantwoord. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1595, eerste lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 13 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5620 

 

 

Arrest nr. 45/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48 van de wet van 3 juli 2005 tot 

wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten 

en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten, gesteld door het Hof 

van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. Lavrysen, 

E. Derycke, P. Nihoul en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

  



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 14 maart 2013 in zake de politiezone nr. 5340 Brussel-West tegen Dounia 

Gosse, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 maart 2013, heeft het 

Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Is artikel 48 van de wet van 3 juli 2005 ‘ tot wijziging van bepaalde aspecten van het 

statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met 

betrekking tot de politiediensten ’ bestaanbaar met artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

artikel 17 van het Europees Handvest van de grondrechten, in zoverre het artikel 37, 2°, van 

dezelfde wet doet terugwerken tot 1 april 2001, artikel waarbij in paragraaf 1 van 

artikel XII.XI.21 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 RPPoL tussen het tweede en 

het derde lid het volgende lid wordt ingevoegd : ‘ Voor de personeelsleden die zijn 

ingeschaald in de loonschaal M1.2, respectievelijk M2.2, respectievelijk M3.2, 

respectievelijk M4.2 of M5.2 of respectievelijk M7bis, wordt deze toelage evenwel beperkt 

tot het bedrag dat wordt berekend op de volgende manier : de wedde van een personeelslid 

met dezelfde geldelijke anciënniteit en de analoge baremische loopbaan dat respectievelijk is 

ingeschaald in de loonschaal M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 of M7, vermeerderd met de toelage 

bedoeld in het tweede lid, 1°, verminderd met zijn eigen wedde en, in voorkomend geval, de 

toelage bedoeld in artikel XII.XI.51, § 1. ’ ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de politiezone Brussel-West, met kantoren te 1080 Brussel, Briefdragerstraat 2; 

 

 -  Dounia Gosse, wonende te 1040 Brussel, Jules Maloulaan 42; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Herickx, advocaat bij de balie te Brussel, voor de politiezone Brussel-West; 

 

 .  Mr. A. Paternostre loco Mr. B. Cambier, advocaten bij de balie te Brussel, voor Dounia 

Gosse; 

 

 .  Mr. E. Deprez loco Mr. B. Renson, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De geïntimeerde was aanvankelijk politieassistente, aangesteld bij de dienst « Jeugd » van de brigade 

« Recherche » van de gemeentepolitie van Sint-Jans-Molenbeek. 

 

 Ingevolge de politiehervorming werd de geïntimeerde opgenomen in de politiezone Brussel-West; zij werd 

ingeschaald in de graad van hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie en werd aangesteld bij de dienst 

« Jeugd en gezin » van de gerechtelijke directie van de voormelde politiezone. 

 

 Op 1 maart 2004 heeft de geïntimeerde de politiezone Brussel-West verlaten. 

 

 Aangezien de genoemde zone weigert om haar de op grond van de artikelen XI.IV.3 en XII.XI.21 van het 

koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

aangevraagde vergoedingen en toelagen uit te keren, dagvaardt de geïntimeerde haar voormalige werkgever 

voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 Aangezien die Rechtbank die vordering gedeeltelijk verjaard heeft verklaard en gegrond heeft verklaard 

met betrekking tot de periode van 30 oktober 2002 tot 1 maart 2004, stelt elk van de partijen hoger beroep in 

tegen het aspect van het vonnis dat haar benadeelt. 

 

 Na de juridische grondslag van de gevorderde toelagen en vergoedingen te hebben besproken - en na te 

hebben besloten tot het verantwoorde karakter ervan, onder voorbehoud van de kwestie van de verjaring -, stelt 

het Hof van Beroep met betrekking tot de jaarlijkse aanvullende toelage de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De politiezone Brussel-West vraagt zich af wat het belang is van het antwoord op de prejudiciële 

vraag voor de oplossing van het voor de verwijzende rechter hangende geschil. 

 

 A.1.2.  Artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 strekte immers ertoe de discriminatie te verhelpen 

waarvan de leden van het middenkader van de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten het voorwerp 

uitmaakten ten opzichte van de leden van het operationeel kader van de voormalige BOB of van de voormalige 

gemeentelijke politiekorpsen met betrekking tot de toepassing van artikel XII.XI.21 van het koninklijk besluit 

van 30 maart 2001. 

 

 Aangezien die laatste bepaling krachtens het voormelde koninklijk besluit op 1 april 2001 in werking is 

getreden, diende de discriminatie waarop door het Hof is gewezen, noodzakelijkerwijs vanaf die datum te 

worden rechtgezet opdat het arrest nr. 102/2003 van 22 juli 2003 zou worden nageleefd. De bij artikel 37, 2°, 

ingevoerde beperking vindt daarenboven haar oorsprong in de wil van de wetgever om geen nieuwe 

discriminatie in het leven te roepen, ditmaal ten koste van de leden van het operationeel kader van de 

voormalige BOB of van de voormalige gemeentelijke politiekorpsen. Tijdens de parlementaire voorbereiding 

werd beklemtoond dat de voormalige leden van het middenkader van de gerechtelijke politie bij de parketten 

waren ingeschaald in veel hogere loonschalen dan die van hun collega’s (loonschalen Ml.2, M2.2, M3.2, M4.2, 

M5.2 en M7bis ten opzichte van de loonschalen Ml.1, M2.1, M3.1, M4.1 en M7), en dat zij, door hun de 

aanvullende toelage onbeperkt te laten genieten, zouden worden bevoordeeld ten opzichte van de genoemde 

collega’s. 
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 A.1.3.  Artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 heeft enkel betrekking op de leden van het middenkader 

van de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten : de bij die bepaling ingevoerde beperking heeft dan ook 

geen betrekking op de geïntimeerde die de hoedanigheid van politieassistente bij de gemeentepolitie van Sint-

Jans-Molenbeek had op het ogenblik dat zij in de voormelde politiezone werd opgenomen. 

 

 Volgens de politiezone Brussel-West vloeit daaruit bijgevolg voort dat de prejudiciële vraag « geen 

antwoord behoeft ». 

 

 A.2.  Verwijzend naar het voormelde standpunt van de politiezone Brussel-West, zet de Ministerraad op 

zijn beurt uiteen dat de prejudiciële vraag « geen belang » vertoont voor de oplossing van het geschil, aangezien 

artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 niet op de geïntimeerde van toepassing is. 

 

 De Ministerraad zet uiteen dat « na onderzoek » immers wordt bevestigd dat artikel 37, 2°, van de wet van 

3 juli 2005 niet van toepassing is op de geïntimeerde, politieassistente bij de gemeentepolitie van Sint-Jans-

Molenbeek op het ogenblik dat zij in de zone werd opgenomen, aangezien die bepaling enkel betrekking heeft 

op de leden van het middenkader van de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten. 

 

 A.3.  Met name verwijzend naar het standpunt van de politiezone en van de Ministerraad, zet de 

geïntimeerde uiteen dat de gestelde vraag over de bij artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 ingevoerde 

beperking wat haar betreft zonder « voorwerp en relevantie » is, aangezien die bepaling niet op haar van 

toepassing is, vermits zij niet tot het middenkader behoorde en bovendien geen deel uitmaakte van de 

voormalige gerechtelijke politie. 

 

 De door het Hof van Beroep gestelde vraag zou bijgevolg « geen enkel antwoord [behoeven] om te kunnen 

antwoorden en [haar] situatie te regelen ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met artikel 16 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 17 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, van artikel 48 van de wet van 3 juli 2005 « tot wijziging 

van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 

houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten », in zoverre die bepaling 

artikel 37, 2°, van diezelfde wet doet terugwerken tot 1 april 2001. 

 

 Bij dat artikel 37, 2°, wordt een nieuw lid ingevoegd tussen het tweede en het derde lid 

van paragraaf 1 van artikel XII.XI.21 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 « tot 

regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ». 

 

 Die paragraaf 1 bepaalt voortaan : 

 

 « Met uitzondering van hem bedoeld in artikel 29 van de wet van 27 december 2000 

houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de 
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politiediensten, wordt een bijkomende toelage toegekend aan het actueel personeelslid van 

het operationeel kader dat niet is benoemd in een graad van officier en dat, op de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit, is aangewezen bij, gedetacheerd naar of ter beschikking is 

gesteld van een dienst die behoort tot de algemene directie gerechtelijke politie, een 

gedeconcentreerde gerechtelijke dienst van de federale politie of dat, op de datum van de 

oprichting van een korps van de lokale politie is aangewezen bij, gedetacheerd naar of ter 

beschikking is gesteld van een opsporings- of onderzoeksdienst van de lokale politie, of dat, 

op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is aangewezen bij of gedetacheerd is naar 

een betrekking van misdrijfanalist, of ter beschikking is gesteld van een dienst in deze 

hoedanigheid. 

 

 Het jaarlijks bedrag van deze toelage is vastgesteld op : 

 

 […] 

 

 Voor de personeelsleden die zijn ingeschaald in de loonschaal M1.2, respectievelijk 

M2.2, respectievelijk M3.2, respectievelijk M4.2 of M5.2 of respectievelijk M7bis, wordt 

deze toelage evenwel beperkt tot het bedrag dat wordt berekend op de volgende manier : de 

wedde van een personeelslid met dezelfde geldelijke anciënniteit en de analoge baremische 

loopbaan dat respectievelijk is ingeschaald in de loonschaal M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 of M7, 

vermeerderd met de toelage bedoeld in het tweede lid, 1°, verminderd met zijn eigen wedde 

en, in voorkomend geval, de toelage bedoeld in artikel XII.XI.51, § 1. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Alle partijen voeren aan dat artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 niet van 

toepassing zou zijn op de geïntimeerde - die politieassistente bij de gemeentepolitie van Sint-

Jans-Molenbeek was op het ogenblik dat zij in de zone werd opgenomen -, aangezien dat 

artikel 37, 2°, enkel betrekking zou hebben op de leden van het middenkader van de 

voormalige gerechtelijke politie bij de parketten. 

 

 B.3.1.  De in het geding zijnde wet van 3 juli 2005 strekte voornamelijk ertoe de 

gevolgen te trekken uit het arrest nr. 102/2003 van 22 juli 2003 van het Hof, door de 

discriminaties te verhelpen waarop in dat arrest door het Hof was gewezen. 

 

 B.3.2.  In het kader van de beroepen tot vernietiging die tot het voormelde arrest 

nr. 102/2003 hebben geleid, was met betrekking tot het voormelde 

artikel XII.XI.21 - waarvan de wijziging in het geding is - voor het Hof aangevoerd dat die 

bepaling discriminerend zou zijn in zoverre zij « een bijkomende toelage [toekende] aan 

sommige personeelsleden afkomstig van de voormalige rijkswacht en de voormalige 

gemeentepolitie, zonder ze toe te kennen aan de leden van de voormalige gerechtelijke politie 

bij de parketten » (B.43.1). 
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 Het Hof heeft dat middel gegrond bevonden en heeft het voormelde artikel XII.XI.21 

vernietigd in zoverre het « de leden van de voormalige gerechtelijke politie niet de bij dat 

artikel ingestelde bijkomende toelage laat genieten » (dictum, punt 11). 

 

 B.4.1.  Artikel 37 van de wet van 3 juli 2005 - waarvan het 2° te dezen in het geding 

is - strekt ertoe de aldus door het Hof vastgestelde discriminatie weg te werken. 

 

 Tegen die wet van 3 juli 2005 werden zelf verschillende beroepen ingesteld bij het Hof, 

die het bij zijn arrest nr. 27/2007 van 21 februari 2007 heeft verworpen. 

 

 B.4.2.  Het Hof heeft bij dat arrest geoordeeld : 

 

 « B.34.3.  […] 

 

 Met het arrest nr. 102/2003 heeft het Hof artikel XII.XI.21 RPPol vernietigd, in zoverre 

het de bijkomende toelage die het instelde, niet toekende aan de leden van de gerechtelijke 

politie bij de parketten. 

 

 B.34.4.  De wijziging die artikel 37, 1°, van de wet van 3 juli 2005 aanbrengt in 

artikel XII.XI.21, § 1, eerste lid, RPPol, maakt het die personen mogelijk die toelage te 

genieten. 

 

 Artikel XII.XI.21, § 1, derde lid, RPPol beperkt het bedrag van die toelage evenwel 

wanneer die wordt toegekend aan de leden van het middenkader die afkomstig zijn uit de 

gerechtelijke politie bij de parketten. 

 

 Die wijzigingen in artikel XII.XI.21, § 1, derde lid, RPPol worden als volgt 

verantwoord : 

 

 ‘ Artikel 37, 1° en 2° van het ontwerp betreft de laatste van de door het Hof vernietigde 

bepalingen. Inzonderheid handelt het hier over de bijkomende toelage die aan de 

middenkaders van de voormalige BOB werd toegekend en niet aan de middenkaders van de 

voormalige GPP, reden waarom het Hof artikel XII.XI.21 heeft vernietigd, “ in zoverre het de 

leden van de voormalige gerechtelijke politie niet de bij dat artikel ingestelde bijkomende 

toelage laat genieten ”. 

 

 Mag de motivering van dit dictum door het Hof enigszins verbazen, gegeven het feit dat 

de problematiek inzake de loonspanningen tussen ex-BOBers en ex-GPPers reeds ettelijke 

jaren frekwent de media en actualiteit hebben gehaald en trouwens nog altijd halen (zie de 

slogan “ gelijk werk, gelijk loon ”), doch betaamt het in een democratische rechtsstaat zich 

ook hier te conformeren aan ’s Lands Hoogste College en de aangestipte rechtsschending 

ongedaan te maken. Ingaande op het advies 37.496/2 van de Raad van State, volgt hieronder 

een omstandige toelichting bij de bestaansreden van voormelde toelage. 
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 Zo moet immers worden vastgesteld dat de gewezen leden van het middenkader van de 

GPP (die geen basiskader had), ongeacht of zij zijn aangeworven op basis van een diploma 

van niveau 2+ of niet, allen zijn ingeschaald in significant hogere loonschalen (namelijk 

M1.2, M2.2, M3.2, M4.2, M5.2 en M7bis) dan hun collega’s van het middenkader van de ex-

BOB (die ingeschaald zijn in de loonschalen M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 en M7) en a fortiori 

dan de leden van het basiskader ex-BOB. De enige bestaansreden van kwestieuze bijkomende 

toelage is dan ook de - zij het meestal slechts gedeeltelijke - dichting van de loonkloof tussen 

de beide personeelscategorieën. 

 

 In die context is nu evenwel gebleken dat bij gelijke anciënniteit, jonge middenkaders 

van de ex-BOB, door de toekenning van voormelde bijkomende toelage, de jongste 

middenkaders van de voormalige GPP uiteindelijk qua verloning voorbijsteken bij de initiële 

inschaling. Is de bestaansreden van die toelage het op dat ogenblik enigszins dichten van de 

kloof tussen het verloningsniveau van de ex-BOBers en dat van de ex-GPPers, dan mag zij 

evenwel niet tot gevolg hebben dat in vergelijkbare toestanden de loonspanning wordt 

omgekeerd. Vandaar het voorstel om in die zin het toepassingsgebied van de aangevochten 

bepaling uit te breiden tot alle middenkaders van de voormalige GPP en met inachtneming 

van de vergelijkbare loonschalen/verloning waarin zij en hun collega’s rijkswachters op 

1 april 2001 werden ingeschaald. Theoretisch zal men dus de volgende vergelijkingen moeten 

maken : M1.1 met bijkomende toelage versus M1.2, M2.1+ versus M2.2, M3.1+ versus 

M3.2, M4.1+ versus M4.2 of M5.2 en uiteindelijk M7 versus M7bis verhoogd met de toelage 

bedoeld in artikel XII.XI.51, § 1 RPPol. Alle hypothesen in acht genomen, inclusief analoge 

baremische evoluties, komt dit er in de praktijk evenwel concreet op neer de GPPers die zich 

op 1 april 2001 in één van de eerste trappen van de loonschaal M3.2 bevonden, dezelfde 

toelage toe te kennen maar dan wel logischerwijze beperkt tot het bedrag nodig om een zelfde 

verloningsniveau te bekomen als die van hun collega’s ex-rijkswacht van dezelfde loontrap in 

de loonschaal M3.1. De bijsturing is dus tijdelijk en degressief, nu vanaf trap 9 in de 

loonschaal M3.2 en in de nuttige gedeelten van de andere loonschalen de vergelijkingen geen 

probleem meer stellen en men terugvalt op de vaststelling dat de betwiste toelage de kloof 

naar het verloningsniveau van de GPPers niet dicht maar slechts verkleint. Het blijft dus 

vanaf dan een loonspanningscorrectie via de techniek van een “ toelage ” die het verschil niet 

geheel overbrugt. Uit het arrest willen afleiden dat, gegeven de doorgevoerde bijsturing, dit 

laatste discriminatoir blijft, is een redenering zonder rechtsgrond. Het is duidelijk dat de 

ongebreidelde toekenning van het volledige bedrag van de toelage aan alle leden van het 

middenkader van de ex-GPP volledig aan de bestaansreden ervan zou voorbijschieten en een 

nieuwe discriminatie zou genereren en wel ten opzichte van alle andere personeelsleden die 

de toelage niet genieten. Met de toekenning van de toelage aan de facto bepaalde leden van 

de voormalige GPP en met evolutieve en gedifferentieerde bedragen, wordt volgens de 

overheid tegemoet gekomen aan de laatste grief van het Hof. 

 

 Deze correctie is evolutief, hetgeen betekent dat ze in principe ook zal worden toegepast 

bij overgang naar een hogere loonschaal binnen hetzelfde kader. Daarbij zullen de 

respectieve nieuwe loonschalen met elkaar worden vergeleken. Voor die oefening komt ook 

de loonschaal M5.1, die geen inschalingsloonschaal is, in aanmerking. Zoals hierboven reeds 

gesteld zal die evolutieve vergelijking niet tot een correctie nopen omdat er dan geen 

omgekeerd loonspanningsverschil meer is ’ (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1680/001, 

pp. 24-25). 
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 De minister van Binnenlandse Zaken wijst in verband met de ‘ aanvullende toelage 

toegekend aan de ex-BOB’ers - niet-officieren - in de federale recherche ’ nog op het 

volgende : 

 

 ‘ Het Hof aanvaardt niet dat die toelage niet zou worden toegekend aan de leden van de 

voormalige GPP. Bij de oprichting van de federale recherche werd die toelage ingesteld om 

het weddenverschil tussen de ex-GPP’ers (wedde niveau 2+) en de ex-BOB’ers (wedde 

niveau 2) gedeeltelijk te compenseren. Die oplossing was onontbeerlijk vanaf het ogenblik 

dat die personeelsleden, in dezelfde eengemaakte structuur, belast werden met dezelfde taken. 

 

 In het wetsontwerp wordt de bewuste toelage ook toegekend aan de ex-GPP’ers maar 

enkel aan diegenen die minder zouden verdienen dan een collega van de ex-BOB met 

dezelfde pecuniaire anciënniteit gelet op de optelling van zijn wedde met zijn aanvullende 

toelage ’ (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1680/004, pp. 28-29) ». 

 

 B.5.1.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die hij van toepassing acht op het 

geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet op de 

vraag in te gaan. 

 

 B.5.2.  Uit de voormelde arresten nrs. 102/2003 en 27/2007 van het Hof, uit de 

ontstaansgeschiedenis van artikel 37, 2°, van de wet van 3 juli 2005 en uit de parlementaire 

voorbereiding van die bepaling blijkt dat zij, zoals de partijen voor het Hof aanvoeren, 

daadwerkelijk enkel betrekking heeft op de leden van het middenkader die afkomstig zijn van 

de gerechtelijke politie bij de parketten. 

 

 Zij is dus niet van toepassing op de geïntimeerde, die politieassistente binnen de 

gemeentepolitie was voordat zij ingevolge de politiehervorming in een politiezone werd 

opgenomen. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5628 

 

 

Arrest nr. 46/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 15 april 2013 in zake N.W. tegen P.J., G.H. en Mr. Nathalie 

Van de Merlen, advocaat, in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over T.J., waarvan de 

expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 april 2013, heeft de Rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « Schendt artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de 

Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, waar het mogelijk een ongelijkheid creëert tussen de betwisting 

van het vaderschap van de echtgenoot door de moeder (startpunt termijn geboorte van het 

kind) en de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot door de echtgenoot (startpunt 

ontdekking van het feit dat hij niet vader is) en de biologische vader (startpunt ontdekking van 

het feit dat hij de vader is) ? 

 

 Schendt artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de 

Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, in zoverre die bepaling het de moeder onmogelijk maakt, gelet op 

het verstrijken van de vervaltermijn van één jaar sinds de geboorte, om op te komen tegen de 

juridische afstamming van haar kind ten aanzien van haar echtgenoot en dit zonder dat enig 

concreet en daadwerkelijk belang een dergelijke inmenging kan verantwoorden nu : 

 

 -  het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot niet overeenstemt met de 

socio-affectieve werkelijkheid, 

 

 -  in dezelfde procedure wordt gevraagd om het juridische vaderschap van de biologische 

vader vast te stellen, ten aanzien van wie de biologische afstammingsband reeds bewezen is, 

 

 -  geen der partijen aanvankelijk het verstrijken van de vervaltermijn had ingeroepen en 

zich verzette tegen de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot en de juridische 

vaststelling van het vaderschap van de biologische vader ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  N.W.; 

 

 -  P.J.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Kloeck, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor N.W.; 
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 .  Mr. C. Jacobs, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. H. Minnen, advocaat bij de 

balie te Antwerpen, voor P.J.; 

 

 .  Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Tijdens het huwelijk van N.W. en P.J. wordt T.J. op 22 maart 2011 geboren. Volgens de geboorteakte is 

P.J. de wettige vader van T.J., maar N.W. is van oordeel dat hij niet de biologische vader is. Zij meent dat G.H. 

de biologische vader is. 

 

 Op 11 september 2012 dagvaardt N.W. P.J. en G.H. en de voogd ad hoc over het minderjarige kind T.J. 

voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met het oog op het laten verbreken van de afstammingsband 

tussen T.J. en P.J en het laten vaststellen van de afstammingsband tussen T.J. en G.H. 

 

 Ofschoon geen enkele van de partijen in het geding daarover een opmerking had gemaakt, stelt de 

Rechtbank van eerste aanleg vast dat de vordering meer dan één jaar na de geboorte van T.J. werd ingesteld en 

bijgevolg, overeenkomstig artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, onontvankelijk zou moeten worden 

verklaard. De Rechtbank stelt zich evenwel de vraag of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 22 

van de Grondwet en met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en acht het 

vervolgens aangewezen de bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 A.1.1.  N.W. stelt vast dat de termijn van één jaar voor het instellen van een vordering tot 

vaderschapsbetwisting, krachtens de in het geding zijnde bepaling, voor de moeder begint te lopen bij de 

geboorte van het kind, terwijl die termijn voor de biologische vader en de echtgenoot van de moeder begint te 

lopen bij de kennisname van het feit dat hij de biologische vader respectievelijk is of niet is. Zij meent dat dit 

verschil in behandeling een discriminatie vormt en een schending uitmaakt van de in de prejudiciële vraag 

vermelde grondwets- en verdragsartikelen. 

 

 A.1.2.  N.W. is van oordeel dat het voor de moeder niet in alle gevallen duidelijk is wie de biologische 

vader is en wijst erop dat zij pas na een DNA-test kennis heeft gekregen van het feit dat haar echtgenoot niet de 

biologische vader van haar kind is. Zij meent dat alle partijen pas op het ogenblik van de kennisname van de 

uitslag van die DNA-test op de hoogte waren van het feit dat haar echtgenoot niet de biologische vader van haar 

kind is, en dat het bijgevolg niet verantwoord is de echtgenoot en de persoon die beweert de biologische vader te 

zijn een termijn van één jaar toe te kennen vanaf die kennisname om een vordering in te stellen, terwijl die 
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termijn voor de moeder begint te lopen bij de geboorte van het kind. Zij wijst daarbij erop dat de verwijzende 

rechter heeft bevestigd dat het niet is uitgesloten dat zij oorspronkelijk van oordeel was dat haar echtgenoot de 

biologische vader is. 

 

 A.2.  P.J. is eveneens van oordeel dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord 

en beargumenteert zijn standpunt op een gelijksoortige wijze als N.W. 

 

 A.3.  De Ministerraad is van oordeel dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 

beantwoord. 

 

 A.4.1.  Hij doet gelden dat de wetgever met het instellen van een beperkt vorderingsrecht tot betwisting van 

het vaderschap meerdere legitieme doelstellingen nastreeft, waaronder het beschermen van de belangen van het 

kind en het bieden van rechtszekerheid omtrent de bestaande familiale banden. Hij is van oordeel dat de 

wetgever, rekening houdend met die doelstellingen, het aanvangspunt van de vervaltermijn voor het instellen, 

door de moeder, van een vordering tot betwisting van het vaderschap vermocht te plaatsen op de dag van de 

geboorte, omdat de moeder, in tegenstelling tot anderen, steeds kennis heeft van de geboortedatum van het kind 

en weet of er op het ogenblik waarop het kind werd verwekt een buitenechtelijke relatie werd onderhouden 

waarin het kon worden verwekt. Hij doet daarbij gelden dat de moeder binnen het jaar na de geboorte van het 

kind de mogelijkheid heeft om het nodige onderzoek te doen om eventuele twijfel weg te nemen en de 

mogelijkheid om een vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in te stellen. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad meent dat uit het voorgaande blijkt dat het vorderingsrecht van de moeder niet 

onmogelijk wordt gemaakt door de in het geding zijnde bepaling, alsmede dat de vervaltermijn ingaat op een 

ogenblik waarop de moeder over alle essentiële gegevens beschikt om te oordelen of het noodzakelijk is het 

vaderschap van haar echtgenoot te betwisten. Bovendien meent hij dat de in het geding zijnde bepaling bijdraagt 

tot de doelstellingen die de wetgever heeft nagestreefd, omdat het betrokken kind binnen een korte termijn na 

diens geboorte rechtszekerheid wordt geboden. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad is van oordeel dat het ogenblik waarop iemand over alle noodzakelijke gegevens 

beschikt om het ontbreken van een genetische band tussen de echtgenoot van de moeder en het betrokken kind te 

kunnen aantonen, niet noodzakelijk samenvalt met de bekendmaking van de uitslag van een DNA-test. Het is 

immers volgens hem niet vereist dat het met zekerheid vaststaat welke persoon als biologische vader van het 

kind moet worden beschouwd vooraleer een vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap kan 

worden ingesteld. Hij beklemtoont dat zulk een procedure precies ertoe strekt na te gaan wie al dan niet de 

biologische vader van het betrokken kind is. 

 

 A.5.  De Ministerraad betoogt vervolgens dat de situatie waarin de moeder zich bevindt, verschilt van die 

waarin de echtgenoot van de moeder zich bevindt, omdat het kan voorvallen dat die laatste pas na het verstrijken 

van de termijn van een jaar na de geboorte van het kind kennis krijgt van feiten die het ontbreken van een 

genetische band tussen hem en het desbetreffende kind aantonen. Hij meent dat de situatie waarin de moeder 

zich bevindt eveneens verschilt van die waarin de man die beweert de biologische vader van het kind te zijn, zich 

bevindt, omdat die laatste niet noodzakelijk binnen een jaar na de geboorte kennis neemt van feiten die het 

bestaan van een genetische band tussen hem en het kind aantonen. 

 

 A.6.  Gelet op het voorgaande is de Ministerraad van oordeel dat het in de eerste prejudiciële vraag 

aangehaalde verschil in behandeling is gebaseerd op een objectief criterium en redelijk is verantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 A.7.1.  N.W. leidt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens af dat de 

vaststelling van de biologische waarheid tot het recht op eerbiediging van het privéleven van alle betrokkenen 

behoort. Zij meent dat de in het geding zijnde bepaling, door te voorzien in een vervaltermijn om een vordering 

tot betwisting van het vaderschap in te stellen, haar recht op eerbiediging van het privéleven schendt, vermits die 

bepaling haar verhindert de biologische realiteit te doen primeren op de juridische afstamming. 

 

 A.7.2.  Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leidt N.W. eveneens af dat 

een korte termijn voor afstammingsvorderingen weliswaar in beginsel bestaanbaar is met artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, maar niet als die termijn de betrokkene slechts een theoretische 

en illusoire kans biedt om een vordering in te stellen, omdat pas ontijdig aan de voorwaarden voor een dergelijke 
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vordering kan worden voldaan. Zij meent dat absolute vervaltermijnen aldus niet in overeenstemming zijn met 

de voormelde verdragsbepaling. Zij doet eveneens gelden dat een absolute vervaltermijn niet noodzakelijk is in 

een democratische samenleving en evenmin voldoet aan de evenredigheidsvereiste. Zij meent meer bepaald dat 

van zulk een termijn zou moeten kunnen worden afgeweken in bepaalde situaties, namelijk wanneer de 

juridische vaderschapsband niet overeenstemt met de socioaffectieve realiteit, wanneer in dezelfde procedure 

wordt gevorderd dat de juridische vaderschapsband wordt vastgesteld ten aanzien van de biologische vader en 

wanneer noch de juridische, noch de biologische vader zich verzetten tegen de vordering. 

 

 A.8.  Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof leidt N.W. af dat de rechter een billijk evenwicht in 

concreto moet kunnen zoeken tussen de belangen van de betrokken partijen, veeleer dan de gronden van niet-

ontvankelijkheid van een vordering blind te moeten toepassen. In zoverre de verwijzende rechter geen 

uitzonderingen kan toestaan op de betwiste vervaltermijn, is die bepaling volgens N.W. ongrondwettig. 

 

 A.9.  N.W. wijst nog erop dat haar kind sinds de geboorte werd opgevoed door de biologische vader, en dat 

er aldus geen socioaffectieve band bestaat tussen haar echtgenoot en haar kind. Zij beklemtoont eveneens dat de 

door haar ingestelde vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap in het belang is van alle partijen 

in het geding. 

 

 A.10.  P.J. is van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord en 

beargumenteert zijn standpunt op gelijksoortige wijze als N.W. Hij beklemtoont daarbij dat de door N.W. 

ingestelde vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap volgens hem in het belang is van alle 

partijen, inclusief dat van het desbetreffende kind. Eveneens wijst hij erop dat noch hij, als juridische vader, noch 

de biologische vader zich in de mogelijkheid bevinden om alsnog een vordering tot betwisting van het 

vermoeden van vaderschap in te stellen, vermits de termijn ondertussen ook voor hen is verstreken. 

 

 A.11.  De Ministerraad is van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend moet worden 

beantwoord. 

 

 A.12.  Hij meent dat de wetgever, ofschoon hij bij het uitwerken van een regeling tot beperking van 

iemands privé- en familieleven over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, een billijk evenwicht moet 

creëren tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. Wat het voorzien in korte termijnen voor het 

indienen van een vordering tot betwisting van de afstamming betreft, wijst hij erop dat zowel het Grondwettelijk 

Hof als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben geoordeeld dat zulke termijnen op zich genomen 

niet in strijd zijn met het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven. Hij meent dat het voorzien in 

termijnen om een vordering in te stellen, beantwoordt aan de doelstellingen om de bestaande familiale banden en 

de belangen van het betrokken kind te beschermen. Bovendien beklemtoont hij dat de in het geding zijnde 

bepaling het de moeder van het betrokken kind in geen geval onmogelijk maakt om een vordering tot betwisting 

van het vermoeden van vaderschap in te stellen. 

 

 A.13.  Wat betreft de vaststelling dat geen van de partijen in het geschil dat hangende is voor de 

verwijzende rechter zich tegen de betwisting van het vaderschap door de moeder verzet, wijst de Ministerraad 

erop dat artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek voor het betrokken kind in de mogelijkheid voorziet om een 

vordering tot ontkenning en onderzoek van vaderschap in te stellen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 

vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 

wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
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 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 

De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 

het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 

opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 

van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 

het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 

tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 

echtgenoot zijn vader niet is. 

 

 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 

om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 

of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 

neerdalende lijn. 

 

 […] ». 

 

 B.1.2.  Het vermoeden van vaderschap vindt zijn grondslag in artikel 315 van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 

300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot tot vader 

heeft. 

 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt aan het Hof twee prejudiciële vragen over artikel 318, 

§ 2, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 De eerste vraag betreft de bestaanbaarheid van die bepaling met de artikelen 10, 11 en 22 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de termijn binnen welke een vordering tot 

betwisting van het vermoeden van vaderschap moet worden ingediend, voor de moeder begint 

te lopen bij de geboorte van het kind, terwijl die termijn voor de echtgenoot van de moeder 

begint te lopen bij de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is en, voor de 

man die het vaderschap van het kind opeist, bij de ontdekking van het feit dat hij de vader van 

het kind is. 

 

 De tweede vraag betreft in essentie de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepaling met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de 

moeder na het verstrijken van de termijn binnen welke een vordering tot betwisting van het 

vaderschap moet worden ingediend, in de onmogelijkheid verkeert om de wettelijke 

afstamming van haar kind ten aanzien van haar echtgenoot te betwisten, ook in situaties 
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waarin die onmogelijkheid voor de moeder geen enkel concreet en daadwerkelijk belang 

dient. 

 

 Beide prejudiciële vragen worden samen behandeld. 

 

 B.3.1.  De wet van 31 maart 1987 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft, verscheidene 

wetsbepalingen betreffende de afstamming gewijzigd. 

 

 Volgens de memorie van toelichting bestond de bedoeling van die wet onder meer erin 

« de waarheid zoveel mogelijk te benaderen », dat wil zeggen de biologische afstamming 

(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 3). In verband met de vaststelling van de 

afstamming van vaderszijde is erop gewezen dat « de wil om de regeling van de vaststelling 

van de afstamming zo dicht mogelijk de waarheid te doen benaderen […] het openstellen van 

de mogelijkheden tot betwisting tot gevolg [behoorde] te hebben » (ibid., p. 12). Uit dezelfde 

parlementaire voorbereiding blijkt echter dat de wetgever tevens de « rust der families » in 

overweging heeft willen nemen en heeft willen beschermen door, indien hiertoe nodig, het 

zoeken naar de biologische waarheid te temperen (ibid., p. 15). Hij heeft ervoor geopteerd niet 

af te stappen van het adagium « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11). 

 

 Evenwel kon het vermoeden van vaderschap toen enkel worden betwist door de 

echtgenoot, door de moeder en door het kind, overeenkomstig het toenmalige artikel 332 van 

het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.3.2.  Bij gebrek aan een specifieke termijnregeling voor het instellen van de vordering 

tot betwisting van het vermoeden van vaderschap, diende toepassing te worden gemaakt van 

artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalde : 

 

 « Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315, kan worden betwist door de 

echtgenoot, door de moeder en door het kind. 

 

 […] 

 

 De rechtsvordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte 

en die van de echtgenoot of van de vorige echtgenoot binnen een jaar na de geboorte of na de 

ontdekking ervan. 

 

 […] ». 
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 Aangaande de termijnbepaling heeft de wetgever geoordeeld dat het belang van het kind 

prioritair is en dat het « onaanvaardbaar [is] dat een ontkenning van vaderschap nog zou 

kunnen plaatshebben na verloop van een zekere tijd, m.a.w. nadat redelijkerwijze mag 

aangenomen worden dat bezit van staat is tot stand gekomen » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 

nr. 904/2, p. 115). 

 

 Hoewel de wetgever de mogelijkheid tot betwisting van het vermoeden van vaderschap 

niet volledig heeft willen verhinderen, heeft hij aldus de wil geuit de rechtszekerheid omtrent 

de familiale relaties en het belang van het kind als prioritair te beschouwen en heeft hij 

bijgevolg voorzien in een vaste vervaltermijn van één jaar voor het instellen van een 

vordering tot betwisting van het vaderschap. 

 

 B.4.  Het afstammingsrecht is evenwel diepgaand hervormd door de aanneming van de 

wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. 

 

 Ingevolge die wetswijziging kan het vermoeden van vaderschap thans niet alleen worden 

betwist door de moeder, het kind en de (ex-)echtgenoot van de moeder, maar eveneens door 

de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 In artikel 318, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek werd bepaald dat « de […] 

vordering moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van de geboorte ». In 

artikel 318, § 2, van dat Wetboek werd dan weer bepaald : 

 

 « De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het 

vaderschap van het kind opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van 

het feit dat hij de vader van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn 

vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag 

waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt. 

 

 […] ». 
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 B.5.  Bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) werd het tweede 

lid van artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek evenwel opgeheven en werd paragraaf 2 

van dat artikel gewijzigd in de zin van de huidige versie van die bepaling. 

 

 De parlementaire voorbereiding van de wet van 27 december 2006 vermeldt 

dienaangaande : 

 

 « De Raad van State merkt op dat het naast elkaar bestaan van artikel 318, § 1, tweede lid 

en § 2, eerste lid, moeilijkheden doet rijzen. 

 

 […] 

 

 Artikel 318, § 1, tweede lid bepaalt dat de vordering tot betwisting van het vaderschap 

moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van de geboorte. 

 

 Het eerste lid van § 2 somt evenwel uitzonderingen hierop : namelijk de vordering van de 

echtgenoot moet worden vastgesteld [lees : ingesteld] binnen een jaar na de ontdekking van 

het feit dat hij niet de vader is van het kind; die van de man die het vaderschap opeist moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader is van het kind 

en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst wanneer het twaalf jaar is en 

uiterlijk tweeëntwintig is. 

 

 De algemene regel dat de vordering tot betwisting van het vaderschap moet worden 

ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van de geboorte geldt dus enkel voor de moeder 

van het kind. 

 

 Met het oog op duidelijkheid verplaatst dit amendement artikel 318, § 1, tweede lid naar 

het eerste lid van § 2. Vermits de moeder steeds op de hoogte is van de geboortedatum, kan 

men dan bovendien stellen dat haar vordering tot vaderschapsbetwisting moet worden 

ingesteld binnen het jaar na de geboorte in plaats van de ontdekking ervan » (Parl. St., Kamer, 

2006-2007, DOC 51-2760/033, pp. 18-19). 

 

 B.6.  Het Hof dient artikel 318, § 2, eerste lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek te 

toetsen aan de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 
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 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.7.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman t. Zweden, § 78). 

 

 B.8.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven omdat de materie van de afstamming belangrijke aspecten 

van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 2006, Mizzi 

t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, Krušković 
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t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, Krisztián 

Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.9.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51). 

 

 Bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming dient de wetgever de 

bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te maken tussen 

de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een maatregel te 

nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 B.9.2.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet 

strijdig geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de 

aard van een dergelijke termijn kan als strijdig worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, 
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Backlund t. Finland, § 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 50). 

 

 B.9.3.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om, in de 

plaats van de nationale overheden, beslissingen te nemen (EHRM, 15 januari 2013, Laakso 

t. Finland, § 41). 

 

 B.10.1.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever vervaltermijnen kon invoeren (zie EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 41; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 88; 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 

 

 B.10.2.  In die optiek is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de juridische werkelijkheid. 

 

 B.11.1.  De wetgever vermocht te oordelen dat de vrouw die huwt in beginsel aanvaardt 

dat haar echtgenoot wordt beschouwd als de vader van haar tijdens het huwelijk of binnen 

300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk geboren kinderen. 

Rekening houdend met de bekommernissen van de wetgever en met de waarden die hij heeft 

willen verzoenen, komt het in beginsel niet onredelijk voor dat hij de moeder slechts een korte 

termijn heeft willen toekennen om de vordering tot vaderschapsbetwisting in te stellen. 

 

 B.11.2.  De in het geding zijnde bepaling stelt niet een absolute grond van 

niet-ontvankelijkheid in voor de vordering tot betwisting van een vermoeden van vaderschap, 

maar stelt een termijn vast voor het instellen van zulk een vordering, wat wordt verantwoord 

door de zorg om de rechtszekerheid en een definitief karakter van de familiale relaties te 

waarborgen. 

 



 13 

 B.12.  Er dient eveneens te worden gewezen op het feit dat de wetgever in artikel 318 van 

het Burgerlijk Wetboek ook voor de kinderen in de mogelijkheid voorziet om, onder de in dat 

artikel vermelde voorwaarden, een vordering tot ontkenning en onderzoek van vaderschap in 

te stellen en in de mogelijkheid voor de echtgenoot en de persoon die beweert de biologische 

vader te zijn, om een vordering tot betwisting en vaststelling van vaderschap in te stellen. 

 

 B.13.  Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het feit dat de termijn binnen welke 

een vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap moet worden ingediend, voor 

de moeder begint te lopen bij de geboorte van het kind, terwijl die termijn voor de echtgenoot 

van de moeder begint te lopen bij de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind 

is en, voor de man die het vaderschap van het kind opeist, bij de ontdekking van het feit dat 

hij de vader van het kind is, wordt redelijkerwijze verantwoord door het feit dat de moeder op 

het ogenblik van de geboorte noodzakelijkerwijze op de hoogte is, enerzijds, van de geboorte 

van haar kind en, anderzijds, van de mogelijkheid dan wel van het gegeven dat haar 

echtgenoot niet de biologische vader van haar kind is. 

 

 B.14.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de moeder de vordering tot 

betwisting van het vermoeden van vaderschap moet instellen binnen een jaar na de geboorte 

van het kind. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5638 

 

 

Arrest nr. 47/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50, 6°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, voorzitter J. Spreutels, en de 

rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 15 mei 2013 in zake Jacques Devresse tegen de Belgische Staat, waarvan 

de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2013, heeft het Hof van Beroep te 

Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Is artikel 50, 6°, W.I.B. 1964, thans artikel 53, 15°, W.I.B. 1992, aldus geïnterpreteerd 

dat de tenlasteneming van de beroepsverliezen van de vennootschap enkel kan worden 

aangemerkt als aftrekbare beroepskost indien de bestuurder of zaakvoerder van deze 

vennootschap reeds voor deze tenlasteneming beroepsinkomsten heeft behaald uit deze 

vennootschap (de zg. anterioriteitsvoorwaarde), verenigbaar met de artikelen 10, 11 en 172 

G.W., al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste 

Protocol van het EVRM, in zoverre het, aldus geïnterpreteerd, een verschil in behandeling 

invoert tussen de bestuurder of zaakvoerder van een bestaande vennootschap die reeds 

bezoldigingen aan de betreffende bestuurder heeft toegekend en de bestuurder of zaakvoerder 

die een nieuwe activiteit opzet en die nog geen bezoldiging heeft behaald uit zijn nieuw 

opgerichte vennootschap bij gebrek aan financiële middelen ? ». 

 

 

 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, heeft een memorie 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. M. Brichaux loco Mr. J. Houthuys, advocaten bij de balie te 

Brussel, voor de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In 1986 kopen Jacques Devresse en zijn zus Jacqueline Devresse elk 50 pct. van de aandelen van de 

bvba « DBL », met maatschappelijke zetel te Zellik. Op 23 oktober 1986 worden zij door de buitengewone 

algemene vergadering van de aandeelhouders aangesteld als zaakvoerders van de vennootschap. 

 

 Op het ogenblik van de voormelde aankoop is de bvba « DBL » verlieslatend. Na toepassing van de 

alarmbelprocedure beslist de buitengewone algemene vergadering op 17 februari 1987 om de activiteiten van de 

vennootschap voort te zetten, evenwel mits naleving van een herstructurerings- en rationalisatieplan, dat onder 

meer voorziet in de tenlasteneming door de zaakvoerders van het verlies van 4 miljoen Belgische frank, ieder 

voor de helft. 

 

 Na het storten van 2 miljoen Belgische frank op de bankrekening van de vennootschap, trekt Jacques 

Devresse dat bedrag af van zijn belastbare inkomsten met toepassing van artikel 50, 6°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964 (hierna : WIB 1964). 
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 De belastingadministratie weigert de voormelde aftrek te aanvaarden wegens het feit dat Jacques Devresse 

in de jaren 1986 en 1987 geen beroepsinkomsten heeft ontvangen van de bvba « DBL ». De gewestelijke 

directeur der directe belastingen te Leuven, bij wie Jacques Devresse een bezwaarschrift had ingediend, is 

dezelfde mening toegedaan en beslist dat de aftrek niet kan worden aanvaard. 

 

 Tegen die laatste beslissing gaat Jacques Devresse in beroep bij het Hof van Beroep te Brussel. Het Hof 

van Beroep is van oordeel dat een bestuurder van een vennootschap krachtens artikel 50, 6°, van het WIB 1964 

verliezen van die vennootschap die hij ten laste heeft genomen, slechts kan aftrekken wanneer hij reeds vóór die 

tenlasteneming beroepsinkomsten heeft gehaald uit de vennootschap (de zgn. anterioriteitsvoorwaarde). Het Hof 

meent dat die voorwaarde voortvloeit uit het in artikel 50, 6°, van het WIB 1964 gebruikte woord « behoud ». 

 

 Het Hof van Beroep deelt de zienswijze van Jacques Devresse dat het aberrant is te eisen dat een 

vennootschap die verliezen lijdt eerst bezoldigingen moet uitkeren aan haar bestuurders of zaakvoerders, wat de 

verliezen alleen maar zal vergroten, opdat de bestuurders of zaakvoerders die verliezen ten laste kunnen nemen. 

Het Hof van Beroep stelt bovendien vast, met verwijzing naar een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 

14 maart 1996, dat de rechtspraak aanvaardt dat de opstartverliezen van nieuw opgerichte vennootschappen door 

de bestuurders of zaakvoerders ten laste worden genomen - en fiscaal worden afgetrokken - teneinde 

toekomstige beroepsinkomsten uit die vennootschappen te kunnen behalen. Het Hof van Beroep is van oordeel 

dat artikel 50, 6°, van het WIB 1964, vanwege de erin vervatte anterioriteitsvoorwaarde, mogelijkerwijze een 

discriminerend verschil in behandeling in het leven roept en acht het vervolgens aangewezen de bovenvermelde 

prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verwerende partij in het bodemgeschil, de Belgische Staat (hierna : de belastingadministratie), is 

in hoofdorde van oordeel dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is, omdat de belastingplichtige over wiens 

situatie het verwijzende rechtscollege zich dient uit te spreken zich niet bevindt in een van de situaties vermeld 

in de prejudiciële vraag. Zij wijst erop dat uit de feiten van de zaak die hangende is voor het verwijzende 

rechtscollege blijkt dat het in die zaak gaat om de situatie van een bedrijfsleider van een bestaande, door hem 

overgenomen, verlieslatende vennootschap, die aan die bedrijfsleider nog geen bezoldigingen heeft toegekend. 

Vermits die categorie niet wordt vermeld in de prejudiciële vraag, is het antwoord op die vraag, volgens de 

belastingadministratie, niet dienstig voor de oplossing van het geschil dat hangende is voor het verwijzende 

rechtscollege. 

 

 A.2.1.  Indien de prejudiciële vraag niettemin als ontvankelijk zou moeten worden beschouwd, meent de 

belastingadministratie dat de in die vraag vermelde categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. 

 

 A.2.2.  Zij wijst erop dat de bedrijfsleiders, krachtens de in het geding zijnde bepaling, de door hen ten laste 

genomen vennootschapsverliezen slechts kunnen aftrekken in de personenbelasting, wanneer die tenlasteneming 

is gebeurd om belastbare inkomsten te behouden. Dit houdt volgens haar onder meer in dat de bedrijfsleider vóór 

de tenlasteneming bezoldigingen moet hebben ontvangen van de vennootschap (de zgn. 

anterioriteitsvoorwaarde). Zij beklemtoont daarbij dat het niet volstaat dat de tenlasteneming werd gedaan om 

belastbare inkomsten voor de toekomst te verkrijgen. Bovendien moet het volgens haar gaan om het behoud van 

beroepsinkomsten die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt. De belastingadministratie wijst 

erop dat zowel de administratieve commentaar als de rechtspraak uit de in artikel 50, 6°, van het WIB 1964 

gebruikte term « behoud » de voormelde anterioriteitsvoorwaarde hebben afgeleid. 

 

 A.2.3.  De belastingadministratie is van oordeel dat belastingplichtigen die periodieke belastbare 

bezoldigingen verkrijgen zich fiscaal en economisch in een andere situatie bevinden dan de belastingplichtigen 

die geen periodieke belastbare bezoldigingen verkrijgen. De eerste categorie van belastingplichtigen heeft 

volgens haar immers reeds een economisch voordeel gehaald uit de vennootschap, doordat die vennootschap aan 

die belastingplichtigen op regelmatige basis beroepsinkomsten heeft toegekend die progressief belastbaar zijn en 

waarop beroepskosten en beroepsverliezen kunnen worden aangerekend. De tweede categorie van 
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belastingplichtigen verschilt volgens de belastingadministratie van die eerste categorie, vermits de 

desbetreffende belastingplichtigen niet op periodieke wijze belastbare beroepsinkomsten hebben verkregen van 

de vennootschap. 

 

 A.2.4.  De belastingadministratie meent dat het niet duidelijk is wat het verwijzende rechtscollege verstaat 

onder een « nieuw opgerichte vennootschap ». Meer in het bijzonder stelt zij zich de vraag gedurende welke 

periode een vennootschap als « nieuw opgericht » kan worden beschouwd. Zij meent dat het verwijzende 

rechtscollege met zijn argumentatie betreffende de nieuw opgerichte vennootschappen criteria toevoegt aan de in 

het geding zijnde bepaling die er niet in staan en dat een aftrek van vennootschapsverliezen ook bij nieuw 

opgerichte vennootschappen slechts kan worden aanvaard als er periodiek belastbare inkomsten werden 

toegekend aan de bedrijfsleider. Bovendien oordeelt zij dat de kwalificatie als « nieuw opgerichte 

vennootschap » geenszins uitsluit dat de vennootschap op het ogenblik dat haar eventuele verliezen ten laste 

worden genomen, toch reeds belastbare inkomsten periodiek zou hebben toegekend, aangezien een verlies niet 

ogenblikkelijk ontstaat bij de oprichting van de vennootschap, maar wel na verloop van tijd. 

 

 A.2.5.  Uit het voorgaande leidt de belastingadministratie af dat « de bestuurder of zaakvoerder van een 

bestaande vennootschap die reeds bezoldigingen aan de betreffende bestuurder heeft toegekend » niet 

vergelijkbaar is met « de bestuurder of zaakvoerder die een nieuwe activiteit opzet en die nog geen bezoldiging 

heeft behaald uit zijn nieuw opgerichte vennootschap bij gebrek aan financiële middelen », waardoor de 

prejudiciële vraag volgens haar ontkennend dient te worden beantwoord. 

 

 A.3.  Indien het Hof niettemin van oordeel zou zijn dat de voormelde categorieën wel vergelijkbaar zijn, 

meent de belastingadministratie dat het in het geding zijnde verschil in behandeling objectief en redelijk is 

verantwoord. 

 

 A.4.1.  De belastingadministratie wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling werd ingevoegd bij 

artikel 10, 1°, van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, en dat uit de parlementaire 

voorbereiding van die wet blijkt dat die bepaling is aangenomen omdat de administratie had vastgesteld dat meer 

en meer vennootschappen werden opgericht « met als uiteindelijk doel verliezen te creëren ». De in het geding 

zijnde bepaling is volgens de belastingadministratie dus ingegeven door de zorg belastingontwijking tegen te 

gaan. Zij beklemtoont daarbij dat in de parlementaire voorbereiding van die wet uitdrukkelijk sprake is van het 

oprichten van vennootschappen, waardoor de door het verwijzende rechtscollege in de prejudiciële vraag 

vermelde « nieuw opgerichte vennootschappen » volgens die voorbereiding binnen het toepassingsgebied van de 

in het geding zijnde bepaling vallen en bijgevolg niet aan een uitzonderingsstelsel zijn onderworpen. 

 

 A.4.2.  De belastingadministratie is van oordeel dat een bedrijfsleider het veiligstellen van de waarde van 

zijn aandelen in de vennootschap kan beogen met een tenlasteneming van vennootschapsverliezen, waarbij die 

tenlasteneming onmiddellijk wordt gecompenseerd door een stijging van de intrinsieke waarde van de aandelen. 

Zij meent dat het in een dergelijke situatie wel zeer voordelig zou zijn indien de ten laste genomen 

vennootschapsverliezen zouden mogen worden afgetrokken van de andere - in beginsel progressief 

belastbare - beroepsinkomsten, terwijl geen daadwerkelijke verarming plaatsvindt, en terwijl de eventuele uit de 

vennootschap ontvangen roerende inkomsten in beginsel tegen een lager afzonderlijk tarief worden belast. Zij 

wijst ook erop dat de bedrijfsleider, wanneer hij de aandelen later verkoopt tegen een hogere prijs dan die welke 

was betaald bij de overname, in beginsel een niet-belastbare meerwaarde realiseert. Bovendien doet zij gelden 

dat wanneer het gaat om een overname van een verlieslatende vennootschap, zoals dat het geval is in de zaak die 

hangende is voor het verwijzende rechtscollege, de betrokkene op de hoogte is van het verlieslatend karakter van 

de vennootschap en dat dit verlieslatend karakter zijn weerslag vindt in de overnameprijs, die dan weer het niet 

uitkeren van bezoldigingen compenseert. 

 

 A.4.3.  De belastingadministratie wijst erop dat de tenlasteneming van vennootschapsverliezen slechts kan 

worden afgetrokken wanneer de aan de bedrijfsleider uitgekeerde belastbare bezoldigingen niet in een 

wanverhouding staan ten aanzien van het ten laste genomen verlies, vermits zulk een wanverhouding erop kan 

wijzen dat het verlies niet ten laste werd genomen met het oog op het behoud van de belastbare inkomsten. Zij is 

van oordeel dat ook het Hof van Cassatie die mening toegedaan is. 

 

 A.4.4.  Vermits de wetgever met de in het geding zijnde bepaling bepaalde misbruiken heeft willen 

bestrijden, wordt met die bepaling volgens de belastingadministratie een geoorloofd doel nagestreefd. Zij meent 

dat dit doel geoorloofd is, ongeacht of het gaat om een tenlasteneming van verliezen van bestaande 

vennootschappen, dan wel van net opgerichte of van overgenomen vennootschappen. Zij meent bovendien dat 
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het in het leven geroepen verschil in behandeling pertinent is om dat doel te bereiken en evenredig is ten aanzien 

van dat doel. 

 

 A.4.5.  Wat de evenredigheid betreft, beklemtoont de belastingadministratie dat niet elke aftrek van 

vennootschapsverliezen onmogelijk wordt gemaakt. Zij doet daarbij gelden dat het feit dat op een periodieke 

wijze bezoldigingen werden uitgekeerd aan een bedrijfsleider erop wijst dat de tenlasteneming van verliezen 

door die bedrijfsleider niet gebeurt met het oog op het ontwijken van belastingen. Bovendien wijst zij erop dat de 

in het geding zijnde bepaling niet belet dat, wanneer een vennootschap verlieslatend is doch nog geen periodieke 

bezoldigingen heeft kunnen uitkeren, de bedrijfsleider met het oog op het verkrijgen van latere inkomsten op een 

andere wijze optreedt dan door de storting van een som geld bestemd voor de aanzuivering van het verlies, 

bijvoorbeeld door een lening toe te staan aan de vennootschap. 

 

 A.4.6.  De belastingadministratie doet nog gelden dat op een objectieve manier kan worden nagegaan of is 

voldaan aan de anterioriteitsvoorwaarde, vermits het gegeven dat een bedrijfsleider periodieke bezoldigingen 

heeft ontvangen van een vennootschap kan worden vastgesteld aan de hand van, onder meer, de boekhouding 

van de vennootschap, de opgestelde fiches en individuele opgaven en de door de bedrijfsleider in de aangifte in 

de personenbelasting aangegeven belastbare inkomsten. Indien de wetgever had moeten voorzien in een 

uitzondering op de in het geding zijnde regeling voor de aftrek van verliezen van vennootschappen die geen 

bezoldigingen kunnen uitkeren bij gebrek aan financiële middelen, zou die objectiviteit volgens haar worden 

doorbroken en zou de administratie moeten beoordelen of de financiële situatie van de vennootschap al dan niet 

had moeten toelaten periodieke belastbare inkomsten toe te kennen. 

 

 A.5.  De belastingadministratie stelt ten slotte vast dat het verwijzende rechtscollege uit een arrest van het 

Hof van Beroep te Gent van 14 maart 1996 afleidt dat de opstartverliezen van nieuw opgerichte 

vennootschappen voor de bestuurders of zaakvoerders fiscaal aftrekbaar zijn wanneer ze ten laste worden 

genomen teneinde toekomstige beroepsinkomsten uit de vennootschappen te behalen, maar is van oordeel dat dit 

niet uit het voormelde arrest kan worden afgeleid. Zij wijst erop dat het geschil in die zaak betrekking had op een 

gebrek aan redelijke verhouding tussen de ten laste genomen verliezen en de behaalde inkomsten, waarbij het 

Hof van Beroep te Gent, gelet op het feit dat het om jonge vennootschappen ging die verlieslatend waren, het 

normaal achtte dat de zaakvoerder zich tevreden stelde met een klein periodiek inkomen. Zij beklemtoont daarbij 

dat er wel degelijk periodieke inkomsten werden toegekend, zodat op dat vlak aan de formele voorwaarden van 

de in het geding zijnde bepaling was voldaan. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 50, 6°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964 (hierna : WIB 1964), dat bepaalt : 

 

 « Als bedrijfslasten worden niet aangemerkt : 

 

 […] 

 

 6°  de tenlasteneming door in artikel 20, 2°, b en c, bedoelde belastingplichtigen van de 

verliezen van een vennootschap, behoudens indien die tenlasteneming geschiedt door een 

onherroepelijke en onvoorwaardelijke storting van een som, met het oog op het behoud van 

bedrijfsinkomsten welke die belastingplichtigen periodiek uit de vennootschap verkrijgen en 

aldus gestorte som door de vennootschap volledig wordt aangewend voor de vermindering 

van haar bedrijfsverliezen ». 
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 B.1.2.  De in artikel 20, 2°, b en c, van het WIB 1964 bedoelde belastingplichtigen 

betreffen de « bestuurders, commissarissen, vereffenaars of andere personen die een 

soortgelijke opdracht of taak vervullen in een Belgische of buitenlandse vennootschap op 

aandelen of in enige andere rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht welke voor de 

toepassing van de vennootschapsbelasting met een vennootschap op aandelen is gelijkgesteld 

of ermede zou zijn gelijkgesteld indien de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting 

of, de zetel van bestuur of beheer ervan in België zou zijn gelegen » en de « werkende 

vennoten in een Belgische handelsvennootschap die geen vennootschap op aandelen is, dan 

wel in een vennootschap of andere rechtspersoon naar buitenlands recht waarvan de 

rechtsvorm kan worden gelijkgesteld met de rechtsvorm van de hierboven vermelde Belgische 

handelsvennootschap ». 

 

 B.2.1.  Uit de in de in het geding zijnde bepaling gebruikte woorden « met het oog op het 

behoud van bedrijfsinkomsten » leidt het verwijzende rechtscollege af dat de tenlasteneming 

van de verliezen van een vennootschap door een bestuurder of een zaakvoerder van die 

vennootschap slechts als aftrekbare beroepskosten kan worden gekwalificeerd indien de 

bestuurder of zaakvoerder reeds vóór die tenlasteneming bedrijfsinkomsten heeft behaald uit 

de vennootschap. Indien dat niet het geval is, kan de tenlasteneming in beginsel niet worden 

beschouwd als aftrekbare beroepskosten. 

 

 B.2.2.  Het verwijzende rechtscollege vermeldt bovendien een arrest van het Hof van 

Beroep te Gent van 14 maart 1996 en interpreteert dat arrest in die zin dat de opstartverliezen 

van nieuw opgerichte vennootschappen voor de bestuurders of zaakvoerders fiscaal aftrekbaar 

zijn wanneer ze ten laste worden genomen teneinde toekomstige bedrijfsinkomsten uit de 

vennootschappen te behalen, zodat in dat geval niet zou zijn vereist dat de betrokkene vóór de 

tenlasteneming bedrijfsinkomsten heeft behaald uit de vennootschap. 

 

 B.3.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepaling, in de 

interpretatie zoals vermeld in B.2.1, bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, 

doordat zij « een verschil in behandeling invoert tussen de bestuurder of zaakvoerder van een 

bestaande vennootschap die reeds bezoldigingen aan de betreffende bestuurder heeft 

toegekend en de bestuurder of zaakvoerder die een nieuwe activiteit opzet en die nog geen 
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bezoldiging heeft behaald uit zijn nieuw opgerichte vennootschap bij gebrek aan financiële 

middelen ». 

 

 B.4.1.  Ofschoon in de prejudiciële vraag sprake is van « de bestuurder of zaakvoerder 

van een bestaande vennootschap die reeds bezoldigingen aan de betreffende bestuurder heeft 

toegekend » blijkt uit de motivering van de verwijzingsbeslissing dat in werkelijkheid wordt 

bedoeld « de bestuurder of zaakvoerder van een bestaande vennootschap die nog geen 

bezoldigingen aan de betreffende bestuurder heeft toegekend ». 

 

 Het Hof beantwoordt de vraag in die zin. 

 

 B.4.2.  Hoewel de Belgische Staat, verwerende partij in het bodemgeschil, in hoofdorde 

aanvoert dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft omdat die vraag, zoals 

geformuleerd door het verwijzende rechtscollege, betrekking heeft op andere situaties dan die 

van de partijen bij het geschil voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag aan het Hof 

stelt, doet zijn memorie ervan blijken dat hij zijn verweer eveneens heeft gevoerd in de 

veronderstelling dat de prejudiciële vraag moet worden begrepen in de in B.4.1 vermelde zin. 

 

 B.5.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij 

verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Zij zijn eveneens toepasselijk in 

fiscale aangelegenheden, wat overigens wordt bevestigd door artikel 172 van de Grondwet, 

dat een bijzondere toepassing inhoudt van het in de artikelen 10 en 11 gewaarborgde beginsel 

van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens voegt niets toe aan het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, gewaarborgd in de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Het dient niet in het onderzoek van het Hof te worden betrokken. 

 

 B.6.  In de interpretatie van het verwijzende rechtscollege roept de in het geding zijnde 

bepaling een verschil in behandeling in het leven tussen, enerzijds, bestuurders en 

zaakvoerders van bestaande vennootschappen die nog geen bedrijfsinkomsten hebben behaald 

uit hun vennootschap en, anderzijds, bestuurders en zaakvoerders van nieuw opgerichte 

vennootschappen die nog geen bedrijfsinkomsten uit hun vennootschap hebben behaald, 

doordat de tenlasteneming, door de eerste categorie van bestuurders en zaakvoerders, van de 
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verliezen van de vennootschap niet kan worden gekwalificeerd als aftrekbare beroepskosten, 

terwijl dat wel het geval is voor de tweede categorie van bestuurders en zaakvoerders. 

 

 B.7.1.  In de parlementaire voorbereiding wordt de in het geding zijnde bepaling als volgt 

toegelicht : 

 

 « Anderzijds stelt de administratie vast dat de neiging tot het oprichten van 

vennootschappen - zonder dat het noodzakelijk gaat om optievennootschappen - met als 

uiteindelijk doel verliezen te creëren, overhands toeneemt. 

 

 Deze vorm van belastingontwijking moet worden tegengegaan. Daarom wordt tevens 

voorgesteld de verliezen die door de vennoten ten laste worden genomen, op fiscaal vlak 

slechts in aanmerking te nemen indien zij het bewijs leveren dat : 

 

 -  de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 

periodiek uit die vennootschap verkrijgen; 

 

 -  die tenlasteneming gebeurt bij wijze van een definitieve storting in speciën; 

 

 -  die gestorte sommen door de vennootschap volledig worden aangewend voor de 

vermindering van haar bedrijfsverliezen. 

 

 […] 

 

 De voorgestelde maatregel wordt mede verantwoord door het stelsel dat thans van 

toepassing is op de inkomsten van bestuurders van aandelenvennootschappen en van 

werkende vennoten van personenvennootschappen, waarbij als bezoldigingen worden belast 

de inkomsten die zij wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit behalen. In dat 

stelsel is het logisch te beschouwen dat de door een bestuurder of werkend vennoot ten laste 

genomen verliezen van de vennootschap enkel fiscaal aftrekbaar zijn wanneer zij ten laste 

worden genomen om de bedrijfsinkomsten uit die vennootschap te behouden » (Parl. St., 

Senaat, 1985-1986, nr. 310/1, pp. 8-9). 

 

 B.7.2.  Daaruit blijkt dat de voorwaarde betreffende het « behoud van 

bedrijfsinkomsten » is ingegeven door de zorg belastingontwijking tegen te gaan, en meer 

bepaald te voorkomen dat de vennootschapsvorm enkel en alleen wordt aangewend om 

verliezen in fiscaalrechtelijke zin te creëren. 

 

 B.8.  Ten aanzien van die doelstelling is het niet pertinent dat de tenlasteneming van 

vennootschapsverliezen door bestuurders en zaakvoerders van nieuw opgerichte 

vennootschappen die nog geen bedrijfsinkomsten hebben behaald uit hun vennootschap, als 

aftrekbare beroepskosten dient te worden gekwalificeerd, terwijl dat niet het geval is voor de 
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tenlasteneming van vennootschapsverliezen door bestuurders of zaakvoerders van bestaande 

vennootschappen die nog geen bedrijfsinkomsten hebben behaald uit hun vennootschap. 

 

 Het in het geding zijnde verschil in behandeling is bijgevolg niet redelijk verantwoord. 

 

 B.9.  In de in B.6 vermelde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling, dient de 

prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord, in zoverre ze betrekking heeft op de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 B.10.  Het Hof merkt evenwel op dat de in het geding zijnde bepaling ook in die zin kan 

worden geïnterpreteerd dat de tenlasteneming van vennootschapsverliezen door bestuurders of 

zaakvoerders van nieuw opgerichte vennootschappen slechts als aftrekbare beroepskost kan 

worden gekwalificeerd wanneer die bestuurders en zaakvoerders reeds bedrijfsinkomsten 

hebben behaald uit hun vennootschap. Die bepaling maakt immers geen onderscheid 

naargelang een vennootschap al dan niet recentelijk is opgericht. Overigens doet de 

parlementaire voorbereiding aangehaald in B.7.1 ervan blijken dat de wetgever met de in het 

geding zijnde bepaling uitdrukkelijk het « oprichten van vennootschappen […] met als 

uiteindelijk doel verliezen te creëren » op fiscaalrechtelijk vlak heeft willen reglementeren. 

 

 B.11.  In die interpretatie roept de in het geding zijnde bepaling geen verschil in 

behandeling in het leven tussen de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen 

en dient die vraag ontkennend te worden beantwoord, in zoverre ze betrekking heeft op de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 Gelet op het feit dat de maatregel vervat in de in het geding zijnde bepaling, in die 

interpretatie, niet kan worden beschouwd als zijnde onevenredig ten aanzien van de door de 

wetgever nagestreefde doelstelling van algemeen belang, en bovendien voldoet aan de 

vereiste van voorzienbaarheid, dient die vraag eveneens ontkennend te worden beantwoord, in 

zoverre ze betrekking heeft op de voormelde grondwetsartikelen, in samenhang gelezen met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In de interpretatie dat de tenlasteneming van vennootschapsverliezen door bestuurders 

of zaakvoerders van nieuw opgerichte vennootschappen die uit hun vennootschap nog geen 

bedrijfsinkomsten hebben behaald, dient te worden gekwalificeerd als aftrekbare 

beroepskosten, schendt artikel 50, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 -  In de interpretatie dat zulk een tenlasteneming niet kan worden gekwalificeerd als 

aftrekbare beroepskosten, schendt artikel 50, 6°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964 niet de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5645 

 

 

Arrest nr. 48/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 322 en 332quinquies van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 27 mei 2013 in zake T.B. tegen S.L. en anderen, met als vrijwillig 

tussenkomende partij J.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

5 juni 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schenden artikel 322 B.W. - zoals vervangen bij artikel 11 van de wet van 1 juli 2006 

(B.St. dd. 29 december 2006) - en artikel 332quinquies B.W. - zoals ingevoegd door 

artikel 20 van de wet van 1 juli 2006 (B.St. dd. 29 december 2006) en gewijzigd door 

artikel 371 van de wet van 27 december 2006 (B.St. 28 december 2006) - de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 8 EVRM, artikelen 17 

en 23 BUPO, aldus uitgelegd dat er bij de beoordeling van de vordering tot onderzoek naar 

het vaderschap geen rekening kan worden gehouden met de socio-affectieve werkelijkheid, 

bezit van staat, de rust der families, de rechtszekerheid van de familiale banden, het algemeen 

belang, de vaststaande feiten m.b.t. het tijdsverloop en de leeftijd van de betrokken partijen 

en de belangen van de betrokken partijen ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  T.B.; 

 

 -  S.L., A. D.P. en M.-A. D.P.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 S.L., A. D.P. en M.-A. D.P. hebben ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. V. Wanzeele, tevens loco Mr. C. Van Aerde, advocaten bij de balie te Brugge, 

voor S.L., A. D.P. en M.-A. D.P.; 

 

 .  Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De vordering van T.B. voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge strekt ertoe om, in het kader van een 

procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, een onderzoek van de afgenomen DNA-stalen te 

bevelen teneinde na te gaan of de op 12 augustus 2011 overleden A. D.P. de biologische vader is van T.B. 

 

 Op 13 september 2007 had de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk de ontkenning van het vaderschap 

van R.B. ten aanzien van T.B. uitgesproken. Uit een DNA-verslag bleek dat R.B. niet de biologische vader was. 

Die uitspraak is tegenwerpelijk aan de rechtsopvolgers van A. D.P., verweerders ten aanzien van de 

voorliggende vordering. 

 

 De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge stelt vast dat de eiser « op dit ogenblik geen vader heeft » en dat 

hij zich beroept op het recht om zijn afstamming van vaderszijde te kennen. De vrijwillig tussenkomende partij, 

moeder van T.B., bevestigt dat A. D.P. de vader is van haar zoon. Op verzoek van de verweerders en van het 

openbaar ministerie stelt de Rechtbank alvorens uitspraak te doen de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Volgens de verweerders voor de verwijzende rechter moet de prejudiciële vraag bevestigend worden 

beantwoord. Zij verwijzen inzonderheid naar het arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013, waaruit blijkt dat de 

wetgever bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming de bevoegde overheden de 

mogelijkheid dient te bieden om in concreto een afweging te maken tussen de belangen van de verschillende 

betrokken personen, op het gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de 

nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 Bij de beoordeling van de in het geding zijnde vordering zouden de volgende belangen in aanmerking 

moeten worden genomen : (1) het belang van de verweerders, zowel wat hun persoonlijke als wat hun 

patrimoniale rechten betreft; (2) het algemeen belang van de rechtszekerheid van de familiebanden en de rust 

der families; (3) het feit dat de vordering heel laat wordt ingesteld (de eiser was reeds 44 jaar op het ogenblik 

van het instellen ervan); (4) de vaststelling dat er geen socioaffectieve band bestond tussen de eiser en A. D.P., 

noch tussen de eiser en de verweerders; (5) het feit dat er uitsluitend een socioaffectieve band bestaat tussen de 

eiser en de familie van R.B.; (6) de vaststelling dat zowel de familie als de maatschappij en de overheid de eiser 

hebben erkend en beschouwd als het kind van R.B. 

 

 Indien met die belangen geen rekening wordt gehouden, zal volgens de verweerders voor de verwijzende 

rechter de biologische werkelijkheid steevast prevaleren op de belangen van de verschillende betrokken partijen 

in het geding. Er zou geen dwingende maatschappelijke behoefte bestaan die het toestaan van de in het geding 

zijnde vordering objectief en redelijk kan verantwoorden. Het door die vordering nagestreefde belang, zijnde het 

doen vaststellen van een beweerde biologische werkelijkheid, zou niet opwegen tegen de aanzienlijke verstoring 

van het privé- en gezinsleven van de verweerders, de rechtszekerheid en de maatschappelijke rust. 

 

 A.2.  De eiser voor de verwijzende rechter wijst erop dat zijn recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven in het voorliggende geval zwaarder weegt dan dat van de verweerders. Voor de eerstgenoemde gaat 

het immers om het vaststellen van de biologische afstammingsband, terwijl voor de laatstgenoemden uitsluitend 

patrimoniale belangen in het geding zouden zijn. Nu definitief werd beslist dat R.B. niet de vader is van de eiser, 

dient het fundamentele recht op onderzoek naar het vaderschap voorrang te verkrijgen op de belangen van de 

verweerders voor de verwijzende rechter. De eiser voor de verwijzende rechter verwijst in dat verband naar 

artikel 22bis van de Grondwet en artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, die de 

rechtscolleges verplichten om in de eerste plaats het belang van het kind in aanmerking te nemen in de 

procedures die op het kind betrekking hebben. Het vijfde lid van de voormelde grondwetsbepaling geeft de 

bevoegde wetgever de opdracht te waarborgen dat het belang van het kind de eerste overweging is. 
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 Wanneer men de belangen waaraan de verweerders voor de verwijzende rechter refereren in de weegschaal 

legt, zouden die overigens doorwegen in het voordeel van de eiser voor de verwijzende rechter : (1) de 

laatstgenoemde heeft geen valabele socioaffectieve band gehad met R.B., maar wel een korte, intensieve periode 

van nauw contact met A. D.P.; (2) het bezit van staat ten aanzien van R.B. is niet langer aan de orde nu de 

ontkenning van het vaderschap definitief is; (3) de rust van de families werd in de eerste plaats verstoord door 

A. D.P., door diens relatie met de moeder van de eiser; (4) de rechtszekerheid van de familiale banden valt het 

best te beoordelen aan de hand van wetenschappelijk aanvaard en vaststaand DNA-onderzoek; (5) prioritair is 

de bekommernis van de wetgever om erop toe te zien dat een kind niet vaderloos achterblijft; (6) de vaststaande 

feiten en belangen zouden ertoe leiden dat een DNA-onderzoek nodig is en dat de eiser voor de verwijzende 

rechter gerechtigd is om het onderzoek naar het vaderschap te vorderen. 

 

 De eiser voor de verwijzende rechter verwijst voorts naar het arrest Fabris van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens van 7 februari 2013 en naar de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 29/2013 en 

30/2013 van 7 maart 2013. De daarin ontwikkelde visies zouden ertoe leiden dat de prejudiciële vraag 

ontkennend moet worden beantwoord. 

 

 A.3.  De Ministerraad werpt in de eerste plaats op dat noch uit de prejudiciële vraag, noch uit de 

inhoudelijke overwegingen van het vonnis kan worden afgeleid welke categorieën van personen met elkaar 

moeten worden vergeleken, zodat de prejudiciële vraag onontvankelijk is in zoverre zij een toetsing aan de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet beoogt. 

 

 Wat de toetsing aan artikel 22 van de Grondwet en de in de prejudiciële vraag vermelde 

verdragsbepalingen betreft, is de Ministerraad van oordeel dat de rechter in het kader van een procedure tot 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap de belangen van alle in het geding zijnde partijen tegen elkaar kan 

afwegen. Hoewel artikel 324 van het Burgerlijk Wetboek de bewijslast tot het aantonen van het vaderschap bij 

de eiser lijkt te leggen, zal de rechtbank diens vordering steeds dienen af te wijzen als zijnde ongegrond indien 

het bewijs wordt geleverd dat de beweerde ouder niet de biologische ouder van het kind is. Het is meer bepaald 

bij het onderzoek naar het al dan niet aanwezig zijn van enige socioaffectieve band tussen het betrokken kind en 

de vermeende vader, geconcretiseerd middels de notie « bezit van staat » zoals daarin is voorzien in 

artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechter de belangen van alle in het geding zijnde partijen 

tegen elkaar kan afwegen. Pas indien de rechtbank besluit dat er van enige socioaffectieve band geen sprake is, 

kunnen de overige bewijsregels toepassing vinden. 

 

 Ook in dat laatste geval is er volgens de Ministerraad geen onaanvaardbare aantasting van het privé- en 

gezinsleven van de kinderen van de vermeende vader. Hij merkt in dat verband op dat : (1) de afstammingswet 

van 1987 de biologische waarheid vooropstelt als een van de belangrijkste doelstellingen van het 

afstammingsrecht, met dien verstande dat zij niet zonder meer prevaleert op de andere in het geding zijnde 

belangen; (2) ieder kind, ongeacht zijn leeftijd, een onbetwistbaar belang heeft bij het kennen van zijn afkomst, 

waaronder de identiteit van zijn biologische ouders; (3) de afstammingsband tussen verweerders voor de 

verwijzende rechter en hun biologische vader onaangetast blijft door het gegrond verklaren van de vordering tot 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; (4) dat de wetgever ter zake over een ruime beoordelingsmarge 

beschikt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, noch op 

grond van een erkenning, kan het bij vonnis worden vastgesteld onder de bij 

artikel 332quinquies bepaalde voorwaarden ». 
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 Artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  De vorderingen tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap zijn 

onontvankelijk indien het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen 

verzet. 

 

 § 2.  Indien het verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle 

leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, of van degene van de ouders van het kind ten aanzien 

van wie de afstamming vaststaat, wijst de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de 

vordering slechts af indien ze betrekking heeft op een kind dat minstens één jaar oud is op het 

ogenblik van de indiening ervan, en de vaststelling van de afstamming kennelijk strijdig is 

met de belangen van het kind. 

 

 Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het kind dat onbekwaam is 

verklaard, zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevindt, of waarvan de rechtbank, 

op grond van feitelijke elementen vastgesteld in een met reden omkleed proces-verbaal, 

oordeelt dat het geen onderscheidingsvermogen heeft. 

 

 § 3.  De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd 

dat degene wiens afstamming wordt onderzocht niet de biologische vader of moeder van het 

kind is. 

 

 § 4.  Indien tegen de man die een vaderschapsonderzoek vordert een strafvordering is 

ingesteld wegens een in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de 

persoon van de moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking, wordt op verzoek van 

een van de partijen de uitspraak verdaagd, tot wanneer de beslissing over de strafvordering in 

kracht van gewijsde is getreden. Indien de betrokkene hiervoor wordt veroordeeld, zal de 

vordering tot onderzoek naar het vaderschap op vraag van één van de partijen worden 

verworpen ». 

 

 B.2.  Het Hof is ondervraagd over de bestaanbaarheid van die bepalingen met de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 17 en 23 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, « aldus uitgelegd dat er bij 

de beoordeling van de vordering tot onderzoek naar het vaderschap geen rekening kan 

worden gehouden met de socio-affectieve werkelijkheid, bezit van staat, de rust der families, 

de rechtszekerheid van de familiale banden, het algemeen belang, de vaststaande feiten m.b.t. 

het tijdsverloop en de leeftijd van de betrokken partijen en de belangen van de betrokken 

partijen ». 

 

 B.3.  Artikel 322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid tot 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond 

van het vaderschapsvermoeden, noch op grond van een erkenning. 
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 Krachtens artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek is de vordering tot 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap niet ontvankelijk wanneer het meerderjarige of 

het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen verzet (§ 1). 

 

 Hetzelfde artikel bepaalt ook dat de vordering tot gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap als ongegrond wordt afgewezen wanneer tegen die vordering verzet wordt 

aangetekend en de vaststelling van de afstamming strijdig is met de belangen van het kind 

(§ 2), wanneer het bewijs wordt geleverd dat degene wiens afstamming wordt onderzocht niet 

de biologische vader of moeder van het kind is (§ 3) of wanneer tegen de man die de 

vordering indient, een strafvordering is ingesteld wegens verkrachting (§ 4). 

 

 B.4.  Uit de feiten van de zaak en uit de motivering van het verwijzingsvonnis blijkt dat 

het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering tot gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap die werd ingesteld door een meerderjarig kind van wie de vaderlijke afstamming 

niet vaststaat op grond van het vaderschapsvermoeden, noch op grond van een erkenning. 

 

 De in het geding zijnde artikelen bepalen niet op grond van welke gegevens een 

dergelijke vordering gegrond wordt verklaard. Artikel 324 van het Burgerlijk Wetboek 

bepaalt in dat verband evenwel dat de afstamming wordt bewezen door het bezit van staat ten 

aanzien van de vermeende vader en dat bij gebreke van bezit van staat de afstamming van 

vaderszijde door alle wettelijke middelen wordt bewezen. 

 

 B.5.  Op verzoek van de verweerders, die de rechtsopvolgers van die vermeende 

biologische vader zijn, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het strijdig is 

met het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dat de vordering tot gerechtelijke 

vaststelling van het vaderschap, ingesteld door een meerderjarig kind van wie de vaderlijke 

afstamming niet vaststaat, als gegrond moet worden toegewezen zodra de afstamming kan 

worden bewezen, zonder dat de rechter in een dergelijk geval rekening kan houden met 

andere factoren, meer bepaald « de socio-affectieve werkelijkheid, bezit van staat, de rust der 

families, de rechtszekerheid van de familiale banden, het algemeen belang, de vaststaande 

feiten m.b.t. het tijdsverloop en de leeftijd van de betrokken partijen en de belangen van de 

betrokken partijen ». 
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 B.6.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 Artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bevat 

een soortgelijke waarborg als de voormelde bepalingen. Artikel 23, lid 1, van hetzelfde 

Verdrag bepaalt dat het gezin de natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij vormt 

en recht heeft op bescherming door de maatschappij en de Staat. 

 

 B.7.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 
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zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon 

e.a. t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman t. Zweden, § 78). 

 

 B.8.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming raken het privéleven omdat de materie van de afstamming belangrijke aspecten 

van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 2006, Mizzi 

t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, Krušković 

t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, Krisztián 

Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.9.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of 

een wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, 

moet worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle 

rechten en belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een 

afweging maakt tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in 

haar geheel, maar tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen 
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(EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 

29 januari 2013, Röman t. Finland, § 51). 

 

 Zelfs indien het wettelijke vermoeden iemand tot voordeel strekt, dan nog kan dat 

voordeel op zichzelf niet verantwoorden dat elk onderzoek naar het vaderschap bij voorbaat 

wordt uitgesloten (zie EHRM, 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 57-69). 

 

 B.10.  Weliswaar dient de wetgever bij het uitwerken van een regeling inzake 

afstamming de bevoegde overheden in beginsel de mogelijkheid te bieden om in concreto een 

afweging te maken tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af 

anders een maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige 

doelstellingen (arrest nr. 30/2013, B.7, arrest nr. 139/2013, B.6.2, arrest nr. 16/2014, B.8.1, 

en arrest nr. 46/2014, B.9.1), maar dat beginsel heeft geen absoluut karakter. Het geldt met 

name niet in de voorliggende situatie, waarin de wetgever redelijkerwijze heeft kunnen 

oordelen, binnen de grenzen van de voormelde appreciatiemarge, dat in een gerechtelijke 

procedure tot vaststelling van de afstamming het recht van eenieder op vaststelling van zijn 

afstamming de overhand dient te krijgen op het belang, in het algemeen, van de rust van de 

families en de rechtszekerheid van de familiale banden en op het recht, in het bijzonder, van 

de verwanten van de biologische vader om hun privé- en gezinsleven niet verstoord te zien. 

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens vastgesteld dat het recht 

om te weten van wie men afstamt en om die afstamming te doen erkennen « geenszins 

verdwijnt met de leeftijd, wel integendeel » (EHRM, 13 juli 2006, Jäggi t. Zwitserland, § 40; 

16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, § 65; 25 september 2012, Godelli t. Italië, § 69). 

 

 B.11.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de in het geding zijnde bepalingen een billijk 

evenwicht tussen de aanwezige belangen eerbiedigen, dat zij derhalve geen afbreuk doen aan 

het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven en dat zij evenmin op 

discriminerende wijze afbreuk doen aan de waarborg vervat in artikel 23 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 322 en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek schenden niet de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 17 en 23 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5788 

 

 

Arrest nr. 49/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, 

gesteld door de Correctionele Rechtbank te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 17 december 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Carmelo 

Marotta, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 december 2013, 

heeft de Correctionele Rechtbank te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 62, achtste lid, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 

in zoverre het bepaalt dat een afschrift van de processen-verbaal binnen een termijn van 

veertien dagen ‘ aan de overtreders ’ en niet ‘ aan de overtreders en/of aan de houders van de 

nummerplaat ’ moet worden toegezonden, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer 

het in die zin wordt geïnterpreteerd dat enkel de processen-verbaal waarvan een afschrift 

binnen de termijn van veertien dagen vanaf de datum van de vaststelling van het misdrijf 

werd verstuurd naar de overtreder, zoals een natuurlijke persoon die houder is van de 

nummerplaat (en die zodoende wordt vermoed de ‘ overtreder ’ te zijn aangezien hij 

krachtens artikel 67bis van de wet van 16 maart 1968 wordt vermoed de overtreding te 

hebben begaan) of elke persoon van wie zou worden bevestigd dat hij de overtreder is, de in 

artikel 62, tweede lid, van de genoemde wet bedoelde bijzondere bewijswaarde hebben, 

terwijl de processen-verbaal waarvan een afschrift werd verstuurd naar een rechtspersoon die 

houder is van de nummerplaat, niet-overtreder, ten aanzien van wie er geen vermoeden van 

schuld bestaat, die bijzondere bewijswaarde niet zouden hebben ? ». 

 

 

 Op 21 januari 2014 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest van onmiddellijk 

antwoord. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij een vonnis van 31 mei 2013 gewezen door de Politierechtbank te Bergen veroordeeld tot een geldboete 

van 420 euro, of in geval van niet-betaling, tot een subsidiair verval van het recht tot het besturen van enig 

motorvoertuig voor een duur van vijftien dagen, heeft Carmelo Marotta bij de Correctionele Rechtbank te 

Bergen hoger beroep tegen die beslissing ingesteld. 

 

 Die persoon diende voor de Politierechtbank te verschijnen en werd ervan beschuldigd met een hogere 

snelheid dan de toegestane maximumsnelheid te hebben gereden. De beklaagde had gevorderd dat door de 

Politierechtbank een prejudiciële vraag wordt gesteld, ervan uitgaand dat hij als eigenaar van het voertuig en 

houder van het inschrijvingsbewijs het voorwerp uitmaakte van een onverantwoord verschil in behandeling ten 

opzichte van de gebruiker van een voertuig waarbij een rechtspersoon houder van dat bewijs zou zijn. 

 

 De Politierechtbank weigerde de vraag te stellen, hetgeen de Correctionele Rechtbank, zitting houdende in 

hoger beroep, die de hierboven weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof heeft voorgelegd, daarentegen wel 

deed. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 De rechters-verslaggevers waren van oordeel dat zij, met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof voor te stellen 

met een arrest van onmiddellijk antwoord te antwoorden op de prejudiciële vraag die door de Correctionele 

Rechtbank te Bergen is gesteld in haar vonnis van 17 december 2013 in zake het openbaar ministerie tegen 

Carmelo Marotta. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 62 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, bepaalt : 

 

 « De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden 

op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de overtredingen vast door 

processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen.  

 

 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 

werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet is 

bewezen, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande 

automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het 

tegendeel niet bewezen is, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar 

uitvoeringsbesluiten vermeld in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Wanneer een 

overtreding werd vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen, wordt er 

melding van gemaakt in het proces-verbaal. 

 

 De automatisch werkende toestellen, gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, moeten goedgekeurd of gehomologeerd worden, op 

kosten van de fabrikanten, invoerders of verdelers die de goedkeuring of homologatie 

aanvragen, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door een in Ministerraad overlegd 

koninklijk besluit, waarin bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen 

kunnen worden vastgesteld. 

 

 De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, de bijzondere voorwaarden voor het gebruik, de raadpleging en de bewaring van 

de gegevens die door deze toestellen worden opgeleverd, vaststellen. Wanneer de Commissie 

geen advies heeft uitgebracht binnen de haar wettelijk voorgeschreven termijnen, wordt zij 

geacht akkoord te gaan. 

 

 Onverminderd de bepalingen van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, mogen 

de toestellen en de inlichtingen die deze toestellen verstrekken, slechts worden gebruikt voor 

gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van de overtredingen van deze wet en 
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haar uitvoeringsbesluiten, begaan op de openbare weg, alsook met het oog op de regeling van 

het wegverkeer. 

 

 Wanneer de toestellen bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de 

openbare weg, in afwezigheid van een bevoegd persoon, worden de plaatsing en de 

gebruiksomstandigheden bepaald tijdens overleg, georganiseerd door de bevoegde 

gerechtelijke, politionele en administratieve overheden, waaronder de wegbeheerders. De 

Koning bepaalt de bijzondere modaliteiten van dit overleg. De plaatsing op de openbare weg 

van vaste uitrustingen voor onbemand automatisch werkende toestellen, wordt uitgevoerd 

met instemming van de wegbeheerder. 

 

 Een afschrift van die processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een 

termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven.  

 

 […] ». 

 

 B.2.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het in het geding zijnde artikel 62, achtste lid, in 

zoverre het een discriminatie zou doen ontstaan tussen de overtreders die als natuurlijke 

persoon houder zijn van een nummerplaat en de overtreders die rijden met een voertuig dat 

op naam van een rechtspersoon is ingeschreven. Enkel de processen-verbaal waarvan het 

afschrift binnen een termijn van veertien dagen vanaf de vaststelling van het misdrijf werd 

verstuurd naar de eerste categorie of naar elke persoon van wie zou worden bevestigd dat hij 

de overtreder is, zouden de bijzondere bewijswaarde hebben die het tweede lid van dezelfde 

bepaling eraan verleent, terwijl een dergelijk gevolg niet zou worden toegekend aan de 

processen-verbaal waarvan het afschrift naar de tweede categorie werd verstuurd. 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 178/2013 van 19 december 2013 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.3.  Zoals de Ministerraad opmerkt, dient het voormelde artikel 62 te worden gelezen 

in het licht van de artikelen 67bis en 67ter van dezelfde gecoördineerde wetten, die bepalen : 

 

 ‘ Art. 67bis.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is 

begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de 

bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat 

deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van 

schuld kan worden weerlegd met elk middel. 

 

 Art. 67ter.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan 

met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke 

personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van 

de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 

identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 
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 De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 

datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd 

verstuurd. 

 

 Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het 

ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 

bestuurder meedelen. 

 

 De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 

van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 

maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen ’. 

 

 […] 

 

 B.5.1.  Artikel 62 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer vindt zijn 

oorsprong in artikel 4 van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening der wetgeving en 

der reglementen op de politie van het vervoer (Belgisch Staatsblad, 25 augustus 1899), dat 

bepaalde : 

 

 ‘ De ambtenaren en beambten der overheid, door de Regeering aangesteld om over de 

uitvoering dezer wet te waken, stellen de misdrijven tegen de wet en tegen de verordeningen 

vast door processen-verbaal, die volledig bewijs opleveren zoolang het tegendeel niet 

bewezen is. 

 

 Een afschrift van deze processen-verbaal wordt aan de overtreders gestuurd binnen de 

acht en veertig uren na de vaststelling der misdrijven. 

 

 […] ’. 

 

 Het eerste lid van dat artikel 62 is vervangen bij artikel 8 van de wet van 4 augustus 1996 

‘ betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende 

toestellen in het wegverkeer ’ (Belgisch Staatsblad, 12 september 1996), in de huidige 

redactie ervan. 

 

 B.5.2.  Door de wet van 4 augustus 1996 aan te nemen, wou de wetgever maatregelen 

nemen met het oog op een actieve aanpak van de verkeersonveiligheid. Aldus wou hij, uit 

zorg voor preventie, het onbemand verbaliseren juridisch-technisch mogelijk maken 

aangezien de pakkans de bestuurders aanzet tot inachtneming van de verkeersregels. Hij wou 

eveneens een controletechniek invoeren die minder inzet van menselijke middelen met zich 

meebrengt (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 577/1, pp. 1 en 2, en nr. 577/7, p. 4). Het is 

eveneens met het oog op het vermijden van de toename van de betwistingen van 

vaststellingen ‘ in de vlucht ’ en om te voorkomen dat een aantal zware overtreders aan elke 

sanctie kan ontsnappen, dat de wetgever artikel 67bis in dezelfde gecoördineerde wetten heeft 

ingevoegd, door te voorzien in een ‘ vermoeden van schuld ’ ten laste van de houder van de 

nummerplaat van een motorvoertuig waarmee een overtreding is begaan, alsook in het in 

artikel 67ter van dezelfde wetten bedoelde mechanisme voor de rechtspersonen die houder 

zijn van de nummerplaat (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 557/2, pp. 9 en 10). 
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 B.6.  De termijn waarbinnen het afschrift van de processen-verbaal aan de overtreders 

moet worden toegezonden, werd bij artikel 29 van de wet van 7 februari 2003 houdende 

verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Belgisch Staatsblad, 25 februari 2003) 

op veertien dagen gebracht ‘ omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij de 

procedure ’, waarbij een kortere termijn moeilijk na te leven leek (Parl. St., Kamer, 2001-

2002, DOC 50-1915/001, p. 16). 

 

 B.7.  Het bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer ingevoerde vermoeden van schuld wijkt af van het beginsel volgens hetwelk de 

bewijslast op de vervolgende partij weegt. Die afwijking is echter verantwoord, in het licht 

van het in B.5.2 beschreven doel dat door de wetgever is nagestreefd, door de onmogelijkheid 

om, in een aangelegenheid waarin er talloze en vaak slechts vluchtig vast te stellen 

overtredingen zijn, de identiteit van de dader anders en met zekerheid vast te stellen. Dat 

vermoeden kan bovendien worden weerlegd aangezien het bewijs van het tegendeel met elk 

rechtsmiddel mogelijk is. Bij zijn arrest nr. 27/2000 van 21 maart 2000 heeft het Hof 

geoordeeld dat een dergelijk vermoeden geen inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld 

dat onder meer is gewaarborgd door artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens. 

 

 B.8.  De bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij het in het geding zijnde artikel 62 

wordt verleend aan de processen-verbaal waarvan het afschrift aan de overtreder moet 

worden toegezonden binnen de termijn waarin het voorziet, vormt een uitzondering op de 

algemene regel dat een proces-verbaal geldt als loutere inlichting, alsook op de regel van de 

vrije bewijslevering in strafzaken, waarbij de rechter, naar eigen overtuiging, de 

bewijswaarde van een bepaald element beoordeelt. Die processen-verbaal hebben dan ook tot 

gevolg dat de beklaagde in een situatie wordt gebracht die verschilt van die welke de regel is 

in het strafprocesrecht. 

 

 Een dergelijke maatregel wordt verantwoord door de moeilijke bewijsbaarheid van het 

begaan van overtredingen die, zoals het Hof in B.7 heeft aangegeven, vaak slechts vluchtig 

vast te stellen zijn en waarvan de vaststelling wordt bemoeilijkt door de mobiliteit van het 

voertuig. De in het achtste lid van de in het geding zijnde bepaling vastgelegde termijn van 

veertien dagen maakt het de overtreder mogelijk het tegenbewijs te leveren, waarbij dat 

bewijs kan worden geleverd door alle wettelijke bewijsmiddelen die door de rechter worden 

beoordeeld. Indien aldus het bewijs wordt geleverd dat de natuurlijke persoon die houder is 

van de nummerplaat, niet de dader van het misdrijf is, zal het proces-verbaal de bewijswaarde 

verliezen die artikel 62, tweede lid, van de gecoördineerde wetten eraan geeft om enkel als 

inlichting door de rechter te worden beoordeeld. 

 

 B.9.  De kenmerken zelf van de rechtspersoon staan eraan in de weg dat een vermoeden 

van schuld wordt ingesteld zoals datgene dat bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer is ingevoerd. Het is overigens om reden van de 

onmogelijkheid om een rechtstreeks verband vast te stellen tussen het voertuig waarmee de 

overtreding is begaan, wanneer dat voertuig is ingeschreven op naam van een rechtspersoon, 

en de dader van de overtreding dat de wetgever in artikel 67ter van de gecoördineerde wetten 

heeft voorzien in de verplichting om de identiteit mee te delen van de bestuurder of van de 

persoon die het voertuig onder zich heeft op het ogenblik van de overtreding, op straffe van 

sanctie.  
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 Zoals het Hof eveneens bij zijn arrest nr. 5/2007 van 11 januari 2007 heeft geoordeeld, 

heeft de ontstentenis van een wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid in artikel 67ter niet 

tot gevolg dat wordt verhinderd dat de verkeersovertredingen ten laste worden gelegd van een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon, aangezien die tenlastelegging dient te gebeuren 

door de rechter volgens de regels van het gemeen recht. 

 

 B.10.  Aangezien verschillende regels van toerekenbaarheid van verkeersovertredingen 

moeten gelden ten aanzien van rechtspersonen, in zoverre het onmogelijk is een rechtstreeks 

verband te leggen tussen het voertuig waarmee ze zijn begaan en de dader ervan, is het 

redelijk verantwoord dat het proces-verbaal dat met toepassing van artikel 67ter aan die dader 

wordt toegezonden via de rechtspersoon die houder is van de nummerplaat, te zijnen aanzien 

niet de bewijswaarde heeft die wordt toegekend aan de processen-verbaal die zijn 

toegezonden aan de natuurlijke persoon, dader van het misdrijf dat is gepleegd met een 

voertuig waarvan hij de houder van de nummerplaat is. 

 

 Voor het overige bevindt de overtreder die rijdt met een voertuig dat op naam van een 

rechtspersoon is ingeschreven en aan wie een dergelijk proces-verbaal wordt toegezonden, 

zich in een situatie die identiek is aan die van de overtreder die een verkeersovertreding heeft 

begaan met een voertuig waarvan de houder van de nummerplaat een andere natuurlijke 

persoon dan de dader van het misdrijf is. In beide gevallen gelden de processen-verbaal 

waarbij de gepleegde misdrijven worden vastgesteld, wat hen betreft, immers als gewone 

inlichtingen. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord ». 

 

 B.4.  Het feit dat in het onderhavige geval de beklaagde een natuurlijke persoon is die 

houder is van de nummerplaat en niet, zoals in het voormelde arrest nr. 178/2013, een 

natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarbij een rechtspersoon de houder van de 

nummerplaat is, is niet van dien aard dat dit tot een ander besluit kan leiden. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5794 

 

 

Arrest nr. 50/2014 

van 20 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de 

vzw « Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de 

vzw « Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven », met zetel te 1000 Brussel, 

Ravensteingalerij 3, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 11 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013). 

 

 

 Op 14 januari 2014 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekende partij zet uiteen dat de bestreden bepaling het tweede lid van artikel 7.1.15 van het 

Energiedecreet van 8 mei 2009 vervangt, een bepaling die op haar beurt was ingevoegd bij artikel 13 van het 

decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de 

milieuvriendelijke energieproductie. In zijn arrest nr. 154/2013 van 13 november 2013 heeft het Hof die 

bepaling vernietigd wegens schending van de voorbehouden federale bevoegdheid inzake energietarieven. 

Aangezien de thans bestreden bepaling onlosmakelijk met die bepaling zou zijn verbonden, zou zij om dezelfde 

reden moeten worden vernietigd. 

 

 A.2.  De verzoekende partij wijst erop dat, hoewel artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen de bevoegdheid inzake energie in beginsel toekent aan de gewesten, 

diezelfde bepaling voorziet in uitzonderingen. Krachtens artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 is de federale overheid exclusief bevoegd gebleven inzake energietarieven. 

 

 A.3.  Bovendien zou geen toepassing kunnen worden gemaakt van artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980, aangezien de materie van de energietarieven zich niet tot een gedifferentieerde regeling zou 

lenen. De federale wetgever zou immers dezelfde materie reeds op een onderscheiden manier hebben geregeld 

bij wet van 25 augustus 2012. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 7.1.15 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals ingevoegd bij 

artikel 13 van het decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 

8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie, bepaalde : 
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 « Elke leverancier mag maximaal de door hem daadwerkelijk gemaakte kosten om te 

voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 7.1.10 en 7.1.11, doorrekenen aan de 

eindgebruiker. 

 

 Als een leverancier die kosten expliciet vermeldt op de factuur, mag het vermelde bedrag 

niet hoger zijn dan het bedrag dat de VREG voor die leverancier gepubliceerd heeft in het 

rapport, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, d) ». 

 

 Bij zijn arrest nr. 154/2013 van 13 november 2013 heeft het Hof die bepaling vernietigd 

wegens schending van de bevoegdheidverdelende regels inzake energietarieven. 

 

 B.1.2.  De thans bestreden bepaling, die werd aangenomen toen het beroep dat tot het 

voormelde arrest heeft geleid, nog hangende was, luidt : 

 

 « In artikel 7.1.15 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : 

 

 ‘ Als een leverancier die kosten expliciet vermeldt op de factuur, mag het vermelde 

bedrag bij de aanrekening van de elektriciteit afgenomen gedurende de periode die aanvangt 

na de publicatie van het laatste jaarlijkse rapport, vermeld in [artikel] 3.1.3, eerste lid, 4°, d), 

niet hoger zijn dan het bedrag dat de VREG voor die leverancier gepubliceerd heeft in dit 

rapport. 

 

 Wanneer een nieuwe leverancier actief wordt op de Vlaamse energiemarkt, mag, zolang 

er voor deze leverancier geen rapport, vermeld in [artikel] 3.1.3, eerste lid, 4°, d), door de 

VREG werd opgesteld, het door deze leverancier vermelde bedrag niet hoger zijn dan de 

bandingdeler. ’ ». 

 

 B.2.  Bij het voormelde arrest nr. 154/2013 heeft het Hof het volgende geoordeeld : 

 

 « B.6.2.  Aldus heeft de bijzondere wetgever het energiebeleid opgevat als een gedeelde 

exclusieve bevoegdheid, waarbij het bepalen van de tarieven tot de bevoegdheid van de 

federale wetgever is blijven behoren. Onder ‘ tarieven ’ dienen te worden begrepen zowel de 

tarieven voor levering aan de gewone consument als die voor industriële levering van gas en 

elektriciteit (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/6, p. 145). 

 

 B.6.3.  De bestreden bepalingen staan de leveranciers toe ‘ maximaal ’ de door hen 

daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te voldoen, aan de 

eindgebruiker door te rekenen. Door in een maximum van door te rekenen kosten te voorzien, 

beïnvloedt de bestreden maatregel aldus de prijs die aan de eindgebruiker wordt aangerekend 

en grijpt hij in in de tariefstructuur. 

 

 Op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 zijn de tarieven een aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheid. 
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 Daaruit volgt dat het bestreden artikel 13 een aangelegenheid regelt die tot de 

bevoegdheid van de federale wetgever behoort ». 

 

 B.3.  Betreffende het betoog van de Vlaamse Regering dat de bevoegdheid van het 

Vlaamse Gewest kon worden gegrond op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, heeft het Hof bij datzelfde arrest het volgende 

geoordeeld : 

 

 « B.7.3.  Zonder dat het nodig is uit te maken of de bestreden maatregel noodzakelijk is 

voor de uitoefening van de eigen bevoegdheden, dient te worden vastgesteld dat de 

aangelegenheid zich niet tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de 

bestreden maatregel niet marginaal is. 

 

 B.7.4.  De federale wetgever heeft immers over hetzelfde onderwerp als dat waarin de 

bestreden maatregel voorziet, een regeling aangenomen, met dien verstande dat de federale 

en de gewestelijke regeling toch belangrijke verschilpunten vertonen wat, onder meer, de 

adressaten van de betrokken norm en de wijze van vaststelling van de maximaal door te 

rekenen kosten betreft. 

 

 Bij artikel 7 van de wet van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake 

energie (I) (Belgisch Staatsblad van 3 september 2012) wordt in de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt een artikel 20quater ingevoegd, waarvan 

paragraaf 1, eerste lid, als volgt luidt : 

 

 ‘ Voor huishoudelijke eindafnemers en K.M.O.'s kan de leverancier ten hoogste de 

werkelijke kost van de gewestelijke verplichtingen inzake groenestroomcertificaten of 

warmtekrachtcertificaten doorrekenen aan de eindafnemer en hij houdt daarbij enkel rekening 

met de marktprijs van de certificaten en met een forfaitaire transactiekost. Na advies van de 

commissie bepaalt de Koning deze transactiekost bij besluit, vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad ’. 

 

 De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van het voormelde artikel 7 

(artikel 16 van de wet van 25 augustus 2012). 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 […]. 

 

 B.7.5.  De keuze van de federale overheid om misbruiken te bestrijden die erin bestaan 

marges te creëren op de groenestroomcomponent, die overigens geen maatregel is om de 

groenestroomproductie te bevorderen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2320/003, p. 3, 

en DOC 53-2320/001 en 53-2321/001, p. 33), is een maatregel in het raam van haar 

bevoegdheid inzake de energietarieven, waarin artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorziet. 

 

 De bestreden maatregel raakt bijgevolg het wezen zelf van de bevoegdheid van de 

federale overheid inzake de energietarieven ». 
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 B.4.  De bestreden bepaling is onlosmakelijk verbonden met het vernietigde artikel 13 

van het decreet van 13 juli 2012. In zoverre artikel 7.1.15 van het Energiedecreet nog kan 

worden toegepast, beïnvloedt het ook de prijs die aan de eindgebruiker wordt aangerekend en 

grijpt het ook in de tariefstructuur in. 

 

 Zij kan evenmin worden gegrond op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, aangezien de betreden federale aangelegenheid zich 

niet tot een gedifferentieerde regeling leent en de weerslag van de bestreden maatregel niet 

marginaal is. 

 

 B.5.  Het middel is gegrond. Bijgevolg dient de bestreden bepaling te worden vernietigd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende 

diverse bepalingen inzake energie. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 20 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5594 

 

 

Arrest nr. 51/2014 

van 27 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 en 11 van de wet van 3 augustus 

2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale 

Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, ingesteld door de vzw « Liga van 

belastingplichtigen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 8 en 11 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in 

het kader van zijn opdrachten (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 

2012, tweede editie) door de vzw « Liga van belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel 

te 1000 Brussel, Lensstraat 13. 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 

van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 : 

 

 -  is verschenen : B. Druart, adviseur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en R. Leysen verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde partij gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De verzoekende partij, de vzw « Liga van belastingplichtigen », zet uiteen dat zij, krachtens 

artikel 4 van haar statuten, met name tot doel heeft de collectieve of individuele rechten en belangen van de 

belastingplichtigen inzake fiscaliteit, overheidsuitgaven en reglementering te beschermen tegen elke vorm van 

macht. Zij voert aan dat haar activiteiten concreet en duurzaam zijn. 

 

 Zij is van mening dat het beroep nauw verbonden is met de uitvoering van haar maatschappelijk doel. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep niet. 

 

 A.1.3.  In zijn memorie van wederantwoord licht de Ministerraad het Hof erover in dat artikel 96 van de 

wet van 17 juni 2013 « houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame 

ontwikkeling », bekendgemaakt op 28 juni 2013, artikel 3, § 7, van de wet van 8 december 1992 « tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens » wijzigt, 

dat was gewijzigd bij artikel 11 van de bestreden wet. Hij is van mening dat, aangezien de nieuwe bepaling geen 

retroactieve werking heeft, het beroep ontvankelijk blijft in zoverre het artikel 11 van de bestreden wet beoogt. 
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 Ten gronde 

 

 Wat artikel 11 van de bestreden wet betreft 

 

 A.2.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af, gericht tegen artikel 11 van de wet van 3 augustus 

2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst 

Financiën in het kader van zijn opdrachten (hierna : de wet van 3 augustus 2012), uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partij verwijt de bestreden bepaling in de eerste plaats twee categorieën van 

belastingplichtigen te creëren in geval van werkzaamheden ter voorbereiding van een fiscale controle, namelijk, 

enerzijds, de belastingplichtigen die toegang zullen hebben tot hun persoonsgegevens en, anderzijds, de 

belastingplichtigen aan wie die toegang zal worden geweigerd. Zij is van mening dat het criterium van 

onderscheid niet als objectief kan worden beschouwd, omdat de opvatting van werkzaamheid ter voorbereiding 

van een controle niet bestaat in het Belgisch fiscaal recht en omdat dergelijke werkzaamheden in geen enkele 

wetsbepaling zijn gedefinieerd. Zij voegt eraan toe dat het bestaan van dergelijke werkzaamheden, zelfs feitelijk, 

niet kan worden nagegaan en dat de belastingplichtige hiervan niet in kennis wordt gesteld, zodat het materieel 

onmogelijk is na te gaan of de weigering aan de belastingplichtige, op een bepaalde datum, al dan niet 

verantwoord was. Zij besluit hieruit dat het verschil in behandeling tussen de twee categorieën van 

belastingplichtigen zal gebeuren op basis van een onbekend en onbepaald criterium. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad zet uiteen dat het criterium van onderscheid tussen beide door de verzoekende 

partij vermelde categorieën van belastingplichtigen het feit is zich te bevinden in een periode tijdens welke de 

Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn wettelijke opdrachten een controle of een onderzoek 

uitvoert. Hij herinnert eraan dat die Federale Overheidsdienst niet ertoe gehouden is gebruik te maken van de 

bestreden uitzondering en dat hij, indien hij daarvan gebruik maakt, dat moet kunnen verantwoorden door 

ernstige motieven rekening houdend met de concrete situatie. Hij preciseert dat de beslissing van de Federale 

Overheidsdienst Financiën om gebruik te maken van de uitzondering, wordt voorafgegaan door een controle 

door de Dienst voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer om na te gaan of wel 

degelijk is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de in het geding zijnde uitzondering. Hij leidt 

hieruit af dat het bestaan van het criterium van onderscheid dus wel degelijk wordt gecontroleerd vóór de 

uitvoering van de bekritiseerde maatregel. Hij voegt eraan toe dat dat criterium relevant is en het mogelijk maakt 

het door de wetgever nagestreefde doel, namelijk fiscale fraude bestrijden, op adequate wijze te bereiken. 

 

 A.3.3.  De verzoekende partij antwoordt dat uit het feit dat een bepaling in sommige gevallen eventueel niet 

wordt toegepast, geen argument kan worden afgeleid om die niet-toepassing te verantwoorden. Zij voert 

overigens aan dat de omstandigheid dat de door haar bestreden maatregel tot schorsing van de rechten alleen zou 

worden toegepast wanneer de Dienst voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

de overeenstemming ervan met de wet zou hebben gecontroleerd, niet tot gevolg heeft de wet zelf in 

overeenstemming te brengen met de Grondwet. Hetzelfde geldt, volgens haar, voor de controle van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 Zij merkt op dat de wetgever of de Ministerraad geen enkel voorbeeld geeft van een voorbereidende 

werkzaamheid in het kader van de controle of de voorbereiding van de controle van een bepaalde persoon. Zij 

besluit hieruit dat de vraag welke de werkzaamheden ter voorbereiding van een controle of een onderzoek zijn 

die de schorsing van de rechten van de belastingplichtige verantwoorden en de vraag op welke wijze het bestaan 

van die werkzaamheden moet worden aangetoond, onbeantwoord blijven. 

 

 A.3.4.  De verzoekende partij stelt daarnaast vast dat, in de meeste gevallen, de schorsing van de rechten 

van de belastingplichtige tot niets zal dienen, omdat ofwel de administratie beschikt over de elementen om de 

belastingplichtige te belasten en in dat geval is het van weinig belang of de laatstgenoemde al dan niet toegang 

heeft, ofwel de administratie niet over die elementen beschikt en in dat geval heeft de schorsing van de rechten 

geen enkel gevolg voor de situatie van de administratie of van de belastingplichtige. Zij voegt eraan toe dat de 

belastingplichtige nooit, ongeacht of hij die al dan niet kent, maatregelen zal kunnen nemen om de elementen te 

doen verdwijnen waarover de belastingadministratie reeds beschikt, en vraagt zich bijgevolg af waarom die 

schorsing van de rechten van de belastingplichtige is ingevoerd. 
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 A.3.5.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat het geenszins nodig is 

gebruik te maken van een wetgevende definitie van het begrip « voorbereidende werkzaamheden ». Hij 

preciseert dat het gaat om werkzaamheden waarmee de administratie een controle of een onderzoek ten laste van 

een bepaalde belastingplichtige voorbereidt en dat het aan de rechtscolleges zal staan de door de administratie 

verrichte werkzaamheden te controleren. 

 

 Hij betwist de bewering van de verzoekende partij volgens welke de maatregel nutteloos zou zijn en 

herinnert eraan dat de administratie de elementen op basis waarvan zij de fiscale toestand van de 

belastingplichtige zal vaststellen, precies nog niet kent, aangezien zij zich klaarmaakt om die te onderzoeken. Hij 

voegt eraan toe dat de rechten van de belastingplichtige gedurende het onderzoek of de controle juist moeten 

worden geschorst om te vermijden dat die belastingplichtige acties onderneemt met betrekking tot de door de 

belastingadministratie te behandelen elementen. 

 

 A.4.1.  De verzoekende partij voert vervolgens aan dat de bestreden bepaling onevenredige gevolgen heeft 

ten aanzien van de personen op wie zij van toepassing is, aangezien zij op iedere belastingplichtige van 

toepassing is, dus in de praktijk op de hele meerderjarige bevolking, waarbij de wetgever de schorsing van de 

rechten waarin hij voorzag zelfs niet afhankelijk heeft gemaakt van het ontdekken van aanwijzingen van fraude 

tijdens de voorbereidende werkzaamheden. Zij voegt eraan toe dat de wet eveneens kan worden toegepast in de 

gevallen waarin de gegevens waarover de administratie beschikt, niet kunnen dienen om belastingfraude te 

plegen. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat de administratie in principe ertoe gehouden is iedere 

belastingplichtige periodiek te controleren en dat, zodra de voorbereidende fase van een controle is aangevat, de 

belastingplichtige zich objectief gezien in dezelfde situatie als alle andere belastingplichtigen bevindt. Hij is van 

mening dat er geen enkele reden is om hem anders te behandelen onder het voorwendsel dat, te zijnen aanzien, 

geen aanwijzingen van fraude zouden bestaan. Hij herinnert eveneens eraan dat de waarborgen van de 

voorafgaande controle door de Dienst voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

die onafhankelijk is, en van een indirecte controle door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer voor alle belastingplichtigen bestaan. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partij is van mening dat de bestreden bepaling, door niet te voorzien in een 

onderscheid tussen de fiscale controles naargelang zij betrekking hebben op vermoedelijk ernstige feiten dan wel 

op andere feiten, eveneens onevenredige gevolgen heeft voor de rechten die zijn erkend bij de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Zij is van mening dat de onevenredigheid nog duidelijker is aangezien de regel op gelijke 

wijze van toepassing zal zijn, zelfs bij ontstentenis van elk eventueel verband tussen de gegevens waartoe de 

belastingplichtige toegang wil hebben en de controle in kwestie. 

 

 A.5.2.  De Ministerraad herinnert in dat verband eraan dat de toepassing van de uitzondering op de rechten 

op informatie, op toegang en op verbetering van de belastingplichtige niet automatisch is. Hij is van mening dat 

de voorafgaande controle door de Dienst voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, die onafhankelijk is, het mogelijk zou moeten maken de door de verzoekende partij beschreven 

situatie te voorkomen. Hij wijst erop dat het evident is dat de gevallen waarin een geringe belasting niet zou 

worden betaald, geen aanleiding zouden moeten geven tot een gunstig advies van die dienst voor de schorsing 

van de in het geding zijnde rechten. 

 

 A.5.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de wet evenredig moet zijn vanaf de inwerkingtreding ervan en 

dat het evenredige karakter ervan niet mag afhangen van de redelijke toepassing die de administratie ervan zal 

maken. Zij voegt eraan toe dat de Ministerraad niet antwoordt op het argument dat is afgeleid uit de ontstentenis 

van een verband tussen de gegevens waartoe de belastingplichtige mogelijk toegang zou willen hebben en de 

controle die de geweigerde toegang verantwoordt. 

 

 A.6.1.  De verzoekende partij is voorts van mening dat de bestreden bepaling onevenredige gevolgen heeft 

door de omstandigheid dat de maatregel niet in de tijd is beperkt, waarbij niets de administratie belet die langer 

te laten duren dan noodzakelijk. Zij voegt eraan toe dat, in geval van terugkerende controles over verschillende 

jaren of in geval van een geschil dat aan de rechtbanken wordt voorgelegd, de schorsing van de bij de voormelde 

wet van 8 december 1992 erkende rechten meerdere jaren kan aanhouden. 

 

 A.6.2.  De Ministerraad preciseert dat de administratie het recht op informatie, het recht op toegang en het 

recht op verbetering van de persoonsgegevens niet kan uithollen, zodat die rechten alleen kunnen worden 



5 

 

geschorst indien een controle of een onderzoek reeds aan de gang is of indien daartoe reeds voorbereidingen zijn 

aangevat. Hij benadrukt dat er dus een nauwkeurig ogenblik is vanaf hetwelk de toegang tot de gegevens kan 

worden geweigerd, namelijk het ogenblik dat de voorbereidingen met het oog op een controle zijn aangevat. Hij 

voegt eraan toe dat de schorsing van de in het geding zijnde rechten in de tijd is beperkt en noodgedwongen 

eindigt op het ogenblik dat de controle of het onderzoek wordt afgesloten. Hij preciseert dat de Dienst voor 

informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder toezicht van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook hier een wezenlijke rol speelt. 

 

 A.6.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer geen enkele bevoegdheid heeft om richtlijnen te geven of verplichtingen op te leggen aan de Dienst 

voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die beschikt over een totale 

autonomie op het vlak van besluitvorming. Zij erkent dat de wet een aanvangspunt en een eindpunt preciseert 

voor de schorsing van de rechten van de belastingplichtige, maar bekritiseert het vage karakter van de gebruikte 

begrippen. Zij merkt met name op dat de wet niet aangeeft hoelang de voorbereiding van het onderzoek of van 

de controle zou kunnen duren, noch wat precies moet worden verstaan onder het begrip « werkzaamheden ter 

voorbereiding van een onderzoek of van een controle ». 

 

 A.7.1.  Ten slotte onderstreept de verzoekende partij dat de schorsing van de rechten waarin de bestreden 

bepaling voorziet, effectief is, niet alleen in geval van een controle, maar eveneens in geval van werkzaamheden 

ter voorbereiding van een controle. Hieruit vloeit volgens haar voort dat een belastingplichtige zich voortdurend 

kan bevinden in een situatie van controle of van werkzaamheden ter voorbereiding daarvan, zodat hij nooit 

toegang heeft tot de hem betreffende gegevens. Zij voegt eraan toe dat de rechten van de belastingplichtige niet 

alleen kunnen worden geschorst zonder dat hij op de hoogte is, maar eveneens zonder dat hij in alle gevallen kan 

controleren of het wettelijk voorschrift dat die schorsing regelt, is nageleefd, aangezien het dossier geen enkel 

spoor mag bevatten. 

 

 A.7.2.  De Ministerraad voegt eraan toe dat de overgrote meerderheid van de belastingplichtigen zich 

bevindt in een eenvoudige inkomstensituatie, die geen grondige of langdurige controle vereist. Hij preciseert dat, 

in de meeste gevallen, de administratie geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om de aan de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer verbonden rechten te schorsen. In verband met de terugkerende controles, die 

volgens de verzoekende partij aanleiding zouden geven tot een schorsing van de rechten voor onbepaalde tijd, 

preciseert de Ministerraad dat het bedoelde probleem een probleem van rechtzetting van de aangifte is, gepaard 

gaand met nauwkeurige termijnen die niet ertoe kunnen leiden dat de schorsing van de rechten meerdere jaren 

duurt. 

 

 A.7.3.  De verzoekende partij antwoordt dat, in de praktijk, de door de Ministerraad geprezen termijnen 

zelden in acht worden genomen. Zij voegt eraan toe dat de wetgever zich niet heeft bekommerd om de situaties 

waarin er parallelle, veelvuldige en met elkaar verweven controles zijn. 

 

 

 Wat artikel 8 van de bestreden wet betreft 

 

 A.8.1.  De verzoekende partij leidt een tweede middel, gericht tegen artikel 8 van de wet van 3 augustus 

2012, af uit de schending van artikel 170 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 28, lid 1, van de 

richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 en met artikel 8 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 A.8.2.  De verzoekende partij voert aan dat de door haar bestreden bepaling een dienst opricht die belast is 

met het verzekeren van de toepassing van de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer door de Federale Overheidsdienst Financiën binnen die overheidsdienst zelf en die plaatst onder het 

gezag van de hoogste ambtenaar van de betrokken overheidsdienst. Zij leidt hieruit af dat de dienst die belast is 

met het waarborgen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer absoluut niet onafhankelijk is, waarbij 

de Federale Overheidsdienst Financiën zowel de rol van controleur als van gecontroleerde speelt. Zij besluit 

hieruit dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden. 

 

 A.8.3.  Ten slotte is de verzoekende partij van mening dat het feit dat de belastingplichtige zich kan richten 

tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met toepassing van artikel 13 van de wet 

van 8 augustus 1992 de situatie geenszins verbetert. Zij onderstreept in de eerste plaats dat artikel 9 van die wet 

niet wordt beoogd door het voormelde artikel 13. Vervolgens merkt zij op dat, opdat de belastingplichtige het bij 

artikel 13 aan hem toegekende recht kan uitoefenen, hij erover moet worden ingelicht dat zijn rechten zijn 
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geschorst, hetgeen per definitie nooit het geval zal zijn. Ten slotte is hij van mening dat het feit dat een derde 

instantie in sommige gevallen een recht van inzage zou kunnen uitoefenen ten aanzien van de naleving van 

sommige regels, geenszins het feit wijzigt dat de bij de in het geding zijnde bepaling opgerichte controle-

instantie in de feiten geen werkelijke onafhankelijkheid geniet. 

 

 A.9.1.  De Ministerraad verwondert zich erover dat de schending van artikel 170 van de Grondwet in het 

tweede middel wordt aangevoerd. Hij doet gelden dat artikel 8 van de wet van 3 augustus 2012 zich ertoe 

beperkt een dienst op te richten en dat het geenszins gaat om het vestigen van een belasting. Hij is van mening 

dat de verzoekende partij in werkelijkheid aan het Hof vraagt rechtstreeks toe te zien op de naleving, door de 

wetgever, van de richtlijn 95/46/EG van het Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 en van artikel 8 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarvoor het niet bevoegd is. Hij voegt eraan toe dat het 

gegeven dat de aangevoerde schending zou leiden tot een schending van het gelijkheidsbeginsel niet relevant is, 

aangezien het tweede middel niet is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij 

besluit hieruit dat het middel niet ontvankelijk is. 

 

 A.9.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het bestreden artikel 8 niet in tegenspraak is 

met artikel 28, lid 1, van de voormelde richtlijn 95/46/EG, noch met artikel 8 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Hij onderstreept dat de onafhankelijkheid van de instantie die belast is met 

het waken over de toepassing van de door de lidstaten aangenomen bepalingen, niet noodzakelijk verband houdt 

met het feit dat de controle-instantie extern zou moeten zijn ten opzichte van de gecontroleerde instantie. Hij 

preciseert dat een koninklijk besluit de onafhankelijkheid van de dienst zal moeten waarborgen, met name door 

de samenstelling en de werkingswijze ervan, alsook door de vaststelling van het statuut van de leden ervan. Hij 

voegt eraan toe dat de dienst onafhankelijk zal zijn van de belastingadministraties en dat de plaatsing ervan 

onder het rechtstreekse gezag van de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst 

Financiën betekent dat die laatste een eenvoudig administratief gezag en geen functioneel gezag uitoefent. 

 

 A.9.3.  De verzoekende partij antwoordt dat, te dezen, artikel 22 van de Grondwet geschonden is, omdat het 

recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is aangetast. Zij besluit hieruit dat het middel 

ontvankelijk is. Zij voegt eraan toe dat de verwijzing naar artikel 170 van de Grondwet slechts ten overvloede 

wordt gemaakt. 

 

 Ten gronde verwijst zij naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 maart 2010, 

C-518/07. 

 

 A.9.4.  De Ministerraad repliceert dat het aan het Hof staat de geldigheid van het aanvoeren van artikel 22 

van de Grondwet als referentienorm in het stadium van de memorie van antwoord te beoordelen. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De vzw « Liga van belastingplichtigen » vordert de vernietiging van de artikelen 8 

en 11 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn 

opdrachten (hierna : de wet van 3 augustus 2012). 
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 B.1.2.  Artikel 8 van de wet van 3 augustus 2012 bepaalt : 

 

 « § 1.  Binnen de Federale Overheidsdienst Financiën wordt een Dienst voor 

Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer opgericht die 

rechtstreeks onder de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité van de Federale 

Overheidsdienst Financiën wordt geplaatst. 

 

 Deze dienst wordt belast met : 

 

 a)  het verzekeren van de toepassing van de regels betreffende de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen; 

 

 b)  het nagaan, voorafgaand aan de beslissing van de verantwoordelijke voor de 

verwerking, of de toepassingsvoorwaarden van de uitzondering bedoeld in artikel 3, § 7, van 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens, vervuld zijn; 

 

 c)  het verstrekken van juridisch advies wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën 

geraadpleegd wordt overeenkomstig artikel 7. 

 

 Deze dienst fungeert eveneens als raadgever en stimulator en staat in voor de 

documentatie en interne audit inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 Hij kan ook rechtstreeks klacht indienen bij het Sectoraal Comité voor de Federale 

Overheid wanneer het risico bestaat van het plegen van een inbreuk op een wet of een 

reglementering waarvan de toepassing behoort tot de opdrachten van de Federale 

Overheidsdienst Financiën. 

 

 § 2.  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na 

advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de 

samenstelling en de werkwijze van deze dienst, alsook het statuut van de leden waaruit de 

dienst is samengesteld ». 

 

 B.1.3.  Artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, vervangen door de wet 

van 11 december 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 2006, wordt een § 7 

ingevoegd die als volgt luidt : 

 

 ‘§ 7.  De artikelen 9, § 2, 10 en 12 zijn niet van toepassing wat betreft de verwerkingen 

van persoonsgegevens beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende de 

periode waarbij de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de 

daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door de 

Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke 

opdrachten. 

 



8 

 

 Wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën gebruik heeft gemaakt van de 

uitzondering zoals bepaald in het eerste lid, wordt de uitzonderingsregel onmiddellijk 

opgeheven na het afsluiten van de controle of het onderzoek. De Dienst voor 

Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer brengt de betrokken 

belastingplichtige onverwijld op de hoogte van die opheffing. ’ ». 

 

 B.1.4.  Artikel 9, § 2, van de voormelde wet van 8 december 1992 bepaalt de informatie 

die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens moet meedelen aan de 

betrokken persoon wanneer de persoonsgegevens niet bij die betrokkene zijn verkregen. De 

informatie heeft met name betrekking op de identiteit van de verantwoordelijke voor de 

verwerking, de doeleinden van de verwerking, de betrokken gegevenscategorieën, de 

ontvangers van de gegevens en het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de 

gegevens betreffende de persoon in kwestie. 

 

 Artikel 10 van de wet van 8 december 1992 voorziet in een recht op toegang van de 

personen tot de hen betreffende gegevens, dat met name het recht inhoudt om de bevestiging 

te krijgen dat gegevens worden verwerkt en informatie over de doeleinden van de verwerking, 

de gegevenscategorieën en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden 

verstrekt. 

 

 Artikel 12 van de wet van 8 december 1992 voorziet voor iedere persoon in het recht om 

alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te doen verbeteren. 

 

 B.2.  Artikel 96 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen 

en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling vervangt artikel 3, § 7, van de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, ingevoegd bij het bestreden artikel 11 van de wet van 

3 augustus 2012, door de volgende tekst : 

 

 « § 7.  Onverminderd de toepassing van bijzondere wetsbepalingen is artikel 10 niet van 

toepassing wat de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de Federale 

Overheidsdienst Financiën betreft, gedurende de periode tijdens dewelke de betrokkene het 

voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de daarmee verband houdende 

voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst 

Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, voor zover de 

toepassing ervan nadelig zou zijn voor de controle, voor het onderzoek of voor de 

voorbereidende werkzaamheden en alleen voor de duur daarvan. 
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 De duur van deze voorbereidende werkzaamheden binnen dewelke het genoemde 

artikel 10 niet van toepassing is, mag echter niet meer bedragen dan een jaar vanaf de 

aanvraag die is ingediend bij toepassing van dat artikel 10. 

 

 Wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën gebruik heeft gemaakt van de in het 

eerste lid bepaalde uitzondering, wordt de uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na het 

afsluiten van de controle of het onderzoek of na het afsluiten van de voorbereidende 

werkzaamheden, wanneer ze geen aanleiding geven tot een controle of onderzoek. De Dienst 

voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer brengt de 

betrokken belastingplichtige onverwijld op de hoogte van die opheffing en deelt hem de 

volledige motivatie mee die is opgenomen in de beslissing van de verantwoordelijke van de 

verwerking die van de uitzondering gebruik heeft gemaakt ». 

 

 

 Ten aanzien van artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 

 

 B.3.  Het middel gericht tegen artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 is afgeleid uit 

de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. De verzoekende partij is van 

mening dat de bestreden bepaling een discriminatie invoert tussen twee categorieën van 

belastingplichtigen, naargelang de uitoefening van de bij de artikelen 9, § 2, 10 en 12 van de 

wet van 8 december 1992 gewaarborgde rechten hun is gewaarborgd of hun kan worden 

geweigerd door de belastingadministratie, wat hun door die laatste verwerkte 

persoonsgegevens betreft. Zij meent, enerzijds, dat het verschil in behandeling tussen de twee 

categorieën van belastingplichtigen niet berust op een objectief criterium en, anderzijds, dat 

de mogelijkheid om de toegang tot de bij de voormelde artikelen van de wet van 8 december 

1992 vastgestelde rechten te weigeren, onevenredig is. 

 

 B.4.  In de memorie van toelichting met betrekking tot die bepaling staat te lezen : 

 

 « Artikel 11 vestigt een uitzondering op het recht op informatie, op toegang en op 

verbetering wanneer de natuurlijke persoon het voorwerp is van een controle of onderzoek. 

Op dit punt wijkt het af van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 […] 

 

 De opdracht van fraudebestrijding en de controletaak inzake de juiste inning van de 

belasting kunnen nadelig worden beïnvloed door de uitoefening van het toegangsrecht van 

diegene die de belasting wil ontduiken en die dankzij de toegang tot de gegevens kennis zou 

kunnen hebben van de gegevens die in het bezit van de administratie zijn. De middelen om 
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een economisch of financieel belang van de Staat te vrijwaren, zouden verminderd kunnen 

worden » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2343/001, pp. 9-11). 

 

 B.5.1.  Het bekritiseerde verschil in behandeling tussen de belastingplichtigen die, ten 

aanzien van hun door de belastingadministratie verwerkte persoonsgegevens, de rechten 

kunnen uitoefenen die de artikelen 9, § 2, 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 

waarborgen, en diegenen aan wie de uitoefening van die rechten kan worden geweigerd door 

de administratie, berust op het criterium van het bestaan van een fiscaal onderzoek, van een 

fiscale controle of van werkzaamheden ter voorbereiding van een onderzoek of een controle 

ten aanzien van de betrokken belastingplichtigen. 

 

 B.5.2.  In de memorie van toelichting wordt in dat verband gepreciseerd dat « de toegang 

[…] pas geweigerd [kan] worden indien er al een controle of een onderzoek lopende is, of dat 

de voorbereidingen daartoe al zijn getroffen » (ibid., p. 12) en worden er meerdere 

voorbeelden van feiten aangehaald die aanleiding kunnen geven tot een onderzoek, zoals « het 

niet-indienen van een aangifte, een laattijdige aangifte, een aan de belastingplichtige 

meegedeeld bericht van bezoek of een vraag om inlichtingen, vastgestelde of meegedeelde 

fraude-indiciën, inlichtingen uit controles of onderzoeken bij een andere belastingplichtige, 

een aanklacht, een gerechtelijke inlichting, een verzoek om of een mededeling van 

inlichtingen uit het buitenland (internationale overeenkomst, douanereglementering…) of 

inlichtingen van een andere dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën of van een 

andere administratieve overheid (sociale sector, economische inspectie…) » (ibid.). 

 

 B.5.3.  Het gegeven dat de wet niet uitdrukkelijk definieert wat moet worden begrepen 

onder het begrip « voorbereiding » van een onderzoek of van een controle heeft niet 

noodzakelijk tot gevolg dat het criterium van onderscheid, dat gedeeltelijk op dat begrip 

steunt, niet objectief of irrelevant zou zijn. Wanneer daarover niets in de wet staat, moet dat 

begrip in de gebruikelijke betekenis ervan worden begrepen. Het impliceert dat 

werkzaamheden die erop wijzen dat de administratie een onderzoek wil openen of een 

controle uitvoeren ten aanzien van een bepaalde belastingplichtige, zijn verricht vóór diens 

aanvraag om de in de wet van 8 december 1992 gewaarborgde rechten uit te oefenen, en dat 

die werkzaamheden worden vermeld in het dossier van de belastingplichtige.  
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De door de belastingplichtige geformuleerde aanvraag om toegang te hebben tot de hem 

betreffende persoonsgegevens kan met andere woorden niet op zich het element vormen dat 

aanleiding geeft tot een onderzoek of een controle op basis waarvan de toegang hem kan 

worden geweigerd. 

 

 B.5.4.  Aldus geïnterpreteerd is het criterium van onderscheid objectief en relevant. 

 

 B.6.  Om verenigbaar te zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie volstaat 

het niet dat het onderzochte verschil in behandeling berust op een objectief en relevant 

criterium. De bekritiseerde maatregel moet voorts evenredig zijn met het door de wetgever 

nagestreefde doel. 

 

 Volgens de verzoekende partij zou de bestreden bepaling in verschillende opzichten 

onevenredige gevolgen hebben. 

 

 B.7.1.  Wat het toepassingsgebied van de bestreden bepaling betreft, kan de wetgever niet 

worden verweten erin te hebben voorzien dat de uitzondering op de uitoefening van de in het 

geding zijnde rechten toepasbaar is op iedere belastingplichtige die het voorwerp uitmaakt 

van een onderzoek, van een controle of van werkzaamheden ter voorbereiding daarvan. Daar 

het onderzoek of de controle precies tot doel hebben eventueel gepleegde fraude te ontdekken, 

kan de administratie immers, vanaf de werkzaamheden ter voorbereiding ervan, geen relevant 

onderscheid maken onder de belastingplichtigen naargelang zij al dan niet fraude hebben 

gepleegd. 

 

 B.7.2.  Om dezelfde reden zou de wetgever geen onderscheid hebben kunnen maken 

onder de belastingplichtigen naar gelang van de ernst van de feiten die hun eventueel worden 

verweten. Het feit dat de uitzondering op de uitoefening van de bij de wet van 8 december 

1992 gewaarborgde rechten iedere belastingplichtige beoogt die het voorwerp uitmaakt van 

een controle, van een onderzoek of werkzaamheden ter voorbereiding daarvan, zonder 

onderscheid te maken naargelang het onderzoek of de controle betrekking heeft op feiten die 

worden verondersteld ernstig of onschuldig te zijn, heeft geen onevenredige gevolgen. 
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 B.7.3.  De weigering om de bij de wet van 8 december 1992 gewaarborgde rechten uit te 

oefenen, kan gelden voor alle door de belastingadministratie verwerkte persoonsgegevens met 

betrekking tot een belastingplichtige, met inbegrip van de gegevens die losstaan van het doel 

van het onderzoek of van de controle die de weigering van toegang tot die gegevens 

verantwoorden. Hieruit vloeit voort dat de bestreden bepaling ertoe kan leiden de bij de wet 

van 8 december 1992 gewaarborgde rechten verder te beperken dan wat strikt noodzakelijk is 

om het door de wetgever nagestreefde doel, waaraan in B.4 is herinnerd, te bereiken. 

 

 In die mate schendt artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 het beginsel van gelijkheid 

en niet-discriminatie. 

 

 B.8.1.  De verzoekende partij bekritiseert voorts de ontstentenis van beperking in de tijd 

van de mogelijkheid om de uitoefening van de bij de wet van 8 december 1992 gewaarborgde 

rechten te weigeren ten aanzien van een belastingplichtige die het voorwerp zou uitmaken van 

werkzaamheden ter voorbereiding van een onderzoek of van een onderzoek dat zelfs 

meerdere jaren kan aanhouden. 

 

 In het advies dat zij over het voorontwerp van wet heeft uitgebracht, had de afdeling 

wetgeving van de Raad van State eveneens gewezen op de afwezigheid van een duidelijke 

beperking in de tijd van de mogelijkheid om de bestreden bepaling toe te passen (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-2343/001, p. 23). 

 

 B.8.2.  Zoals is aangegeven in B.5.3 moet het aanvangspunt van de periode tijdens welke 

de uitoefening van de bij de wet van 8 december 1992 gewaarborgde rechten kan worden 

geweigerd aan de belastingplichtige, gesitueerd worden vóór de aanvraag van de 

belastingplichtige en moet het a posteriori controleerbaar zijn door de vermelding van de 

verrichte voorbereidende werkzaamheden in zijn dossier. 

 

 B.8.3.  Met betrekking tot het einde van de periode tijdens welke de uitoefening van die 

rechten kan worden geweigerd aan de belastingplichtige, preciseert de bestreden bepaling dat 

de maatregel « onmiddellijk [wordt] opgeheven na het afsluiten van de controle of het 

onderzoek » en dat de belastingplichtige daarvan onverwijld op de hoogte wordt gebracht. 
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 B.8.4.  Het aanvangspunt en het einde van de periode tijdens welke de uitoefening van de 

bij de wet van 8 december 1992 gewaarborgde rechten kan worden geweigerd aan de 

belastingplichtige omdat een onderzoek of een controle te zijnen aanzien wordt uitgevoerd, 

worden dus voldoende gepreciseerd in de bestreden bepaling. 

 

 B.8.5.  De bepaling preciseert evenwel niet hoe lang de voorbereidende werkzaamheden 

die de schorsing van de rechten verantwoorden, kunnen duren. Hieruit kan voortvloeien dat, 

wanneer die voorbereidende werkzaamheden voortduren of wanneer de belastingadministratie 

vervolgens geen onderzoek of controle opent, de schorsing van de rechten langer kan duren 

dan wat strikt noodzakelijk is. In die mate schendt artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.9.  Het middel is gegrond in de in B.7.3 en B.8.5 aangegeven mate. 

 

 Artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 waarbij een paragraaf 7 in artikel 3 van de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens wordt ingevoegd, dient te worden vernietigd, enerzijds, in 

zoverre het de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens toelaat de uitoefening 

van de bij de artikelen 9, § 2, 10 en 12 van die laatste wet gewaarborgde rechten te weigeren 

ten aanzien van de persoonsgegevens van de belastingplichtige die losstaan van het doel van 

het lopende onderzoek of de lopende controle en, anderzijds, in zoverre het niet voorziet in 

een beperking in de tijd van de mogelijkheid om een uitzondering te maken op de toepassing 

van die rechten die wordt verantwoord door het verrichten van werkzaamheden ter 

voorbereiding van een controle of van een onderzoek. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 8 van de wet van 3 augustus 2012 

 

 B.10.  Artikel 8 van de wet van 3 augustus 2012 richt, binnen de Federale 

Overheidsdienst Financiën, de Dienst voor informatieveiligheid en bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer op, die met name ermee belast is om, vóór de beslissing van de 

verantwoordelijke voor de verwerking, na te gaan of is voldaan aan de 
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toepassingsvoorwaarden van de schorsing van de bij de artikelen 9, § 2, 10 en 12 van de wet 

van 8 december 1992 gewaarborgde rechten. 

 

 B.11.  Het tegen die bepaling gerichte middel is afgeleid uit de schending van artikel 170 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 28, lid 1, van de richtlijn 95/46/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en met artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

 

 B.12.1.  Artikel 170 van de Grondwet bevat het beginsel van de wettigheid van de 

belasting. De grief van de verzoekende partij heeft betrekking op het feit dat de bij de 

bestreden bepaling opgerichte dienst deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst 

Financiën, hetgeen de onafhankelijkheid ervan niet zou waarborgen. Die grief staat los van 

het beginsel van de wettigheid van de belasting. 

 

 De twee andere bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd door de verzoekende 

partij zijn internationaalrechtelijke bepalingen waaraan het Hof niet rechtstreeks vermag te 

toetsen. 

 

 B.12.2.  Het aanvoeren, door de verzoekende partij in haar memorie van antwoord, van 

de schending van artikel 22 van de Grondwet, vormt een nieuw middel dat niet kan worden 

aanvaard krachtens artikel 85 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof. 

 

 B.13.  Het middel is niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 11 van de wet van 3 augustus 2012 « houdende bepalingen betreffende 

de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader 

van zijn opdrachten », in zoverre het de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

gegevens toelaat de uitoefening te weigeren van de bij de artikelen 9, § 2, 10 en 12 van de wet 

van 8 december 1992 « tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens » gewaarborgde rechten ten aanzien van de 

persoonsgegevens van de belastingplichtige die losstaan van het doel van het lopende 

onderzoek of van de lopende controle en in zoverre het niet voorziet in een beperking in de 

tijd van de mogelijkheid om een uitzondering te maken op de toepassing van die rechten die 

verantwoord is door de uitvoering van werkzaamheden ter voorbereiding van een controle of 

van een onderzoek; 

 

 -  onder voorbehoud van de in B.5.3 vermelde interpretatie, verwerpt het beroep voor het 

overige. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5630 

 

 

Arrest nr. 52/2014 

van 27 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30, § 3, van de wetten betreffende de politie 

over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, gesteld door de 

Correctionele Rechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 8 maart 2013 in zake het openbaar ministerie tegen S.Ö. en E.Ö., waarvan 

de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 april 2013, heeft de Correctionele 

Rechtbank te Dendermonde de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de bepalingen van artikel 30, § 3, van het koninklijk besluit van 16 maart 

1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, zoals 

ingevoegd bij de wet van 7 februari 2003, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, in die zin geïnterpreteerd dat enkel de 

onmiddellijke intrekking door het openbaar ministerie bevolen bij toepassing van artikel 55 

van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer strafbaar gesteld wordt, doch niet de onmiddellijke intrekking 

verlengd door de politierechtbank bij toepassing van artikel 55bis van het koninklijk besluit 

van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  S.Ö.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 S.Ö. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. J. Heymans loco Mr. C. Mussche en Mr. J. Meese, advocaten bij de balie te Gent, 

voor S.Ö.; 

 

 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 26 juni 2011 werd het rijbewijs van S.Ö. (eerste beklaagde voor de verwijzende rechter) ingetrokken 

voor een periode van vijftien dagen, tot en met 10 juli 2011. 

 

 S.Ö. werd op 27 juni 2011 door het openbaar ministerie opgeroepen om te verschijnen op 5 juli 2011 voor 

de behandeling van de vordering van de verlenging van de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs. Met een 

vonnis van 5 juli 2011 heeft de Politierechtbank te Dendermonde de verlenging van de intrekking bevolen. Het 

vonnis is aangeboden aan de woning van S.Ö. op 11 juli 2011. 

 

 E.Ö. (tweede beklaagde) deelde aan de politieambtenaren, die het vonnis ter kennis hebben gebracht, mee 

dat S.Ö. zich in Turkije bevond en op de hoogte was van het vonnis houdende de verlenging van de intrekking. 

Aan S.Ö. werd uiteindelijk persoonlijk kennis gegeven van de verlenging op 13 augustus 2011. 

 

 Op 7 oktober 2011 werd vastgesteld dat S.Ö. een voertuig op de openbare weg bestuurde zonder rijbewijs. 

 

 S.Ö. en E.Ö. werden door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank; 

zij werden evenwel vrijgesproken op 12 oktober 2012. 

 

 Het openbaar ministerie stelde hoger beroep in tegen dat vonnis. 

 

 Voor de verwijzende rechter merkt S.Ö. op dat artikel 30, § 3, van de wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer (hierna : Wegverkeerswet), uitsluitend het rijden zonder rijbewijs dat onmiddellijk werd 

ingetrokken op grond van artikel 55 van de Wegverkeerswet strafbaar stelt en niet het rijden met een rijbewijs 

waarvan de intrekking werd verlengd; een analoge interpretatie van de strafwet is evenwel verboden, zodat er 

geen strafbaarstelling is en zodoende ook geen veroordeling mogelijk is. 

 

 Het openbaar ministerie voert aan dat een toepassing naar analogie wel mogelijk is, maar indien een 

strafbaarstelling toch niet mogelijk zou zijn, vraagt het openbaar ministerie aan de verwijzende rechter om 

bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De eerste beklaagde voor de verwijzende rechter, S.Ö., merkt op dat de prejudiciële vraag niet moet 

worden beantwoord omdat de oplossing ervan niet dienstig is voor het geschil. De verwijzende rechter heeft 

immers de vraag gesteld, na te hebben vastgesteld « dat er inderdaad geen expliciete strafbaarstelling voorzien is 

in de WPW ter beteugeling van inbreuken op artikel 55bis WPW, nu artikel 30 § 3 WPW enkel overtredingen 

op artikel 55 WPW als dusdanig strafbaar stelt ». Die vaststelling kan tot niets anders leiden dan een vrijspraak 

voor de beklaagde, ook al zou artikel 30, § 3, van de Wegverkeerswet het gelijkheidsbeginsel schenden door een 

inbreuk op voormeld artikel 55bis niet te bestraffen en een inbreuk op artikel 55 wel. Overeenkomstig artikel 2 

van het Strafwetboek, artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14 van de 

Grondwet kan immers niemand worden gestraft wegens een handeling die niet strafbaar was op het ogenblik dat 

die werd gesteld. 

 

 A.2.1.1.  Allereerst voert de Ministerraad aan dat een grondwetsconforme interpretatie van artikel 30, § 3, 

van de Wegverkeerswet mogelijk is. Immers, overeenkomstig artikel 14 van de Grondwet, artikel 7.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, kan de rechter niet autonoom beslissen welke straf er wordt opgelegd; hij 

moet de wet toepassen en de straf opleggen waarin de wet voorziet. Blijkens de rechtspraak van het Hof belet 

het wettigheidsbeginsel in strafzaken evenwel niet dat een zekere beoordelingsbevoegdheid zou worden 

toegekend bij de toepassing van de wet. 
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 A.2.1.2.  Volgens de Ministerraad is de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs een bewarende 

maatregel die ertoe strekt gevaarlijke bestuurders zo spoedig mogelijk uit het verkeer te verwijderen. In het 

verleden werden geen limieten gesteld aan de intrekking door artikel 56 van de Wegverkeerswet. Die termijnen 

werden slechts ingevoerd met artikel 28 van de wet van 18 juli 1990, met de bedoeling willekeur bij het 

openbaar ministerie te voorkomen. Daarom wordt in artikel 30, § 3, van de Wegverkeerswet uitsluitend de 

overtreding van artikel 55 strafbaar gesteld, omdat artikel 56 niet kon worden overtreden. 

 

 A.2.1.3.  De rechter mag, volgens de Ministerraad, bestaande strafwetten niet uitbreiden tot feiten die 

voorheen geen strafbare feiten waren. Wel kan de strafrechter de strafwet toepassen op gedragingen die op 

impliciete wijze door de wetgever geviseerd werden. Voorwaarde is wel dat het feit onder de wettelijke definitie 

moet kunnen worden gebracht en dat er zekerheid moet bestaan over de wil van de wetgever. 

 

 Artikel 30, § 3, van de Wegverkeerswet heeft betrekking op alle beslissingen houdende onmiddellijke 

intrekking van het rijbewijs. De beslissing houdende verlenging vindt haar rechtsgrond in de beslissing 

houdende onmiddellijke intrekking. De wetgever heeft dit zelf bevestigd en expliciet erkend dat de straf geldt 

voor het rijden met een ingetrokken rijbewijs in het algemeen. Het kan bovendien niet worden betwist dat de 

beklaagde op de hoogte is van het gegeven dat het rijden zonder rijbewijs, of het nu voor de eerste maal 

ingetrokken is dan wel of die intrekking verlengd werd, verboden is en dan ook bestraft kan worden met de 

sanctie waarin artikel 30, § 3, van de Wegverkeerswet voorziet; voormeld artikel kan derhalve 

grondwetsconform worden geïnterpreteerd. 

 

 A.2.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het in het geding zijnde artikel de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet schendt. Gelet op het doel van de wetgever met de artikelen 55 en 55bis van de 

Wegverkeerswet, namelijk de mogelijkheid bieden gevaarlijke bestuurders onmiddellijk uit het verkeer te 

nemen, kan er geen enkele rechtvaardiging worden gegeven voor het niet bestraffen van personen die tijdens de 

verlenging van een intrekking een voertuig zouden besturen. 

 

 A.3.1.  De eerste beklaagde voor de verwijzende rechter meent dat er geen grondwetsconforme 

interpretatie mogelijk is. Hoewel het wettigheidsbeginsel zich niet verzet tegen een bepaalde mate van 

rechterlijke interpretatievrijheid, betekent dat nog niet dat de overtreding van een wetsbepaling kan worden 

geacht strafbaar te zijn terwijl de wetgever de overtreding van die wetsbepaling niet strafbaar heeft gesteld. Het 

loutere feit dat het een accidentele vergetelheid van de wetgever zou betreffen, doet daaraan geen afbreuk. 

 

 Het standpunt van de Ministerraad is, volgens de eerste beklaagde voor de verwijzende rechter, niet 

verenigbaar met de rechtspolitieke dimensie van het wettigheidsbeginsel. Daarmee wordt gedoeld op de 

bescherming die hiervan uitgaat tegen het willekeurige optreden van de overheid, hetgeen vanuit historisch 

oogpunt als één van de grootste gebreken van de strafrechtspleging werd beschouwd. Rechterlijke incriminatie 

blijft dus verboden, zelfs al zou kunnen worden vastgesteld dat de wetgever wel de intentie had de handeling 

strafbaar te stellen, maar dit wegens onzorgvuldigheid is vergeten te doen. 

 

 A.3.2.  Aangaande de mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, meent de eerste 

beklaagde voor de verwijzende rechter dat hij geen standpunt dient in te nemen. Immers, de vaststelling dat de 

wetgever het wettigheidsbeginsel zou hebben geschonden, kan de beklaagde niet grieven. Het gevolg van die 

vaststelling kan slechts zijn dat overtreders van artikel 55 van de Wegverkeerswet zich op de ongrondwettigheid 

van die bepaling kunnen beroepen, maar niet dat de overheid zich op een ongrondwettigheid kan beroepen om 

overtreders van artikel 55bis te bestraffen, aangezien dat op zichzelf ongrondwettig zou zijn. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 30, § 3, van de wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968 (hierna : Wegverkeerswet), dat bepaalt :  

 

 « Met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van 200 euro tot 

2000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen 

van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of 

voorgoed, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt terwijl zijn rijbewijs of het als 

zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig met toepassing van 

artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken ». 

 

 B.1.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, van artikel 30, § 3, van de Wegverkeerswet, indien die bepaling 

in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij het rijden zonder rijbewijs bestraft wanneer het 

rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken overeenkomstig artikel 55 van de Wegverkeerswet, 

maar niet wanneer de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is verlengd overeenkomstig 

artikel 55bis van die wet. 

 

 B.2.1.  De eerste beklaagde voor de verwijzende rechter is van mening dat de 

prejudiciële vraag geen antwoord behoeft aangezien het antwoord klaarblijkelijk voor de 

verwijzende rechter niet nuttig zou zijn : bij ontstentenis van een expliciete strafbaarstelling, 

zou enkel een vrijspraak kunnen volgen; bovendien, zelfs indien de gestelde prejudiciële 

vraag bevestigend zou moeten worden beantwoord, zou dat, krachtens artikel 14 van de 

Grondwet, artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 2 van 

het Strafwetboek, niet kunnen leiden tot een bestraffing van een handeling die niet strafbaar 

was op het ogenblik dat die werd gesteld.  

 

 B.2.2.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan 

of het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig is om het aan dat rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten. Alleen wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof 

beslissen de vraag niet te beantwoorden. 
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 B.2.3.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat de verwijzende rechter het noodzakelijk heeft 

geoordeeld aan het Hof een vraag te stellen over de bestaanbaarheid van de in het geding 

zijnde bepaling in de interpretatie volgens welke zij het niet mogelijk zou maken de aan hem 

voorgelegde feiten te bestraffen. 

 

 Het is voldoende, zoals te dezen het geval is, dat een rechtscollege twijfels heeft over de 

grondwettigheid van de strafbepalingen die het moet toepassen, opdat een prejudiciële vraag 

die ertoe strekt die twijfels weg te nemen niet als klaarblijkelijk irrelevant voor de oplossing 

van het geschil kan worden beschouwd. 

 

 B.2.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.1.  Artikel 55 van de Wegverkeerswet bepaalt : 

 

 « Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden : 

 

 1°  in de gevallen bedoeld in de artikelen 60, §§ 3 en 4 en 61ter, § 1; 

 

 2°  indien de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te 

onttrekken; 

 

 3°  indien het verkeersongeval, dat klaarblijkelijk aan een zware fout van de bestuurder 

te wijten is, aan een ander ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt; 

 

 4°  indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op de scholing, 

vervallen is verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorie 

van het voertuig dat hij gebruikt; 

 

 5°  indien de bestuurder een van de speciaal door de Koning aangewezen overtredingen 

bedoeld in artikel 29 van de tweede, derde of vierde graad heeft begaan of indien de 

bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur heeft 

overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf of indien 

de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur heeft 

overschreden; 

 

 6°  indien de bestuurder een overtreding heeft begaan van artikel 62bis. 

 

 Indien de bestuurder, in de gevallen bedoeld onder 1° of 4°, begeleid wordt met het oog 

op de scholing, kan het rijbewijs waarvan de begeleider houder is, onmiddellijk ingetrokken 

worden. 
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 Onmiddellijke intrekking wordt bevolen door de procureur des Konings. Onmiddellijke 

intrekking kan echter alleen door de procureur-generaal bij het hof van beroep worden gelast 

indien de feiten tot de bevoegdheid van dit hof behoren. 

 

 De bestuurder of de persoon die begeleidt, bedoeld in de bepalingen van het eerste lid, 1° 

of in het tweede lid, is gehouden zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs in te leveren 

op verzoek van de politie, na vordering van het openbaar ministerie dat de intrekking heeft 

bevolen. Doet hij dit niet, dan mag dit openbaar ministerie het in beslag nemen van het 

document bevelen. 

 

 De politie deelt aan de betrokkene mede welk openbaar ministerie de intrekking van het 

rijbewijs heeft bevolen ». 

 

 B.3.2.  Artikel 55bis van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De procureur des Konings kan een beschikking tot verlenging van de intrekking 

met ten hoogste drie maanden vorderen voor de politierechtbank. 

 

 Tussen de datum van de dagvaarding en de datum van verschijning moet een termijn van 

ten minste zeven dagen gelaten worden. 

 

 Artikel 146, tweede en derde lid, van het Wetboek van strafvordering is van toepassing. 

 

 Onverminderd de wettelijke bepalingen bevat de dagvaarding tevens een opgave van de 

feiten die de gedaagde in die stand van het onderzoek ten laste worden gelegd. 

 

 § 2.  De politierechtbank doet uitspraak in openbare terechtzitting binnen vijftien dagen 

na de beslissing tot intrekking door het openbaar ministerie. 

 

 De beschikking tot verlenging van de intrekking vermeldt nauwkeurig, maar op een 

wijze die beknopt mag zijn, de feiten die de gedaagde in die stand van het onderzoek ten laste 

worden gelegd en de redenen waarom de rechter de intrekking door de procureur des Konings 

verlengt. 

 

 De beslissing over de kosten wordt aangehouden teneinde er over te beslissen 

overeenkomstig artikel 162 van het Wetboek van strafvordering. 

 

 Tegen deze beschikking tot verlenging van de intrekking is enkel verzet mogelijk 

overeenkomstig artikel 187, eerste tot vierde lid, van het Wetboek van strafvordering. 

 

 Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing tot intrekking niet. 

 

 § 3.  De politierechter belast met de behandeling ten gronde, is niet gebonden door de 

omschrijving van de feiten zoals weerhouden naar aanleiding van de aflevering van de 

beschikking tot verlenging van de intrekking. 
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 § 4.  In afwijking van § 1 kan de procureur des Konings of, bij delegatie, een officier van 

gerechtelijke politie, op het ogenblik van de intrekking, de dader van de overtreding oproepen 

om te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank binnen een termijn 

van vijftien dagen. 

 

 Hij stelt hem in kennis van de beslissing een beschikking tot verlenging van de 

intrekking te vorderen, geeft een opgave van de feiten die hem ten laste worden gelegd alsook 

de plaats, de dag en het uur van de zitting van de politierechtbank en deelt hem mede dat hij 

het recht heeft een advocaat te kiezen. 

 

 Deze kennisgeving en mededeling worden in een proces-verbaal vermeld, waarvan hem 

onmiddellijk een kopie wordt overhandigd. 

 

 Deze kennisgeving geldt als dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen. 

 

 § 5.  De procureur des Konings kan ten laste van de dader van de overtreding een 

beschikking tot hernieuwing van de verlenging met ten hoogste drie maanden vorderen bij de 

politierechtbank. 

 

 Hij dagvaardt de betrokkene overeenkomstig § 1 ten laatste vijftien dagen vóór het 

verstrijken van de termijn van de aanvankelijke beschikking. 

 

 § 6.  De politierechtbank doet in openbare terechtzitting uitspraak overeenkomstig §§ 2 

en 3 vóór het verstrijken van de aanvankelijke beschikking tot verlenging. 

 

 § 7.  In afwijking van § 6 en op voorwaarde dat de procureur des Konings voor diezelfde 

zitting ten gronde heeft gedagvaard, kan de politierechtbank onmiddellijk kennis nemen van 

de grond van de zaak ». 

 

 B.4.  Artikel 55 van de Wegverkeerswet beoogt de gevallen van onmiddellijke intrekking 

van het rijbewijs door het openbaar ministerie voor een maximumduur van vijftien dagen, 

terwijl artikel 55bis van dezelfde wet de verlenging toelaat van een dergelijke maatregel door 

de politierechter gedurende twee bijkomende periodes van ten hoogste drie maanden. 

 

 B.5.  Op grond van artikel 55 van de Wegverkeerswet kan het openbaar ministerie 

onmiddellijk het rijbewijs intrekken van, onder meer, bestuurders die een zware 

verkeersovertreding begaan, bestuurders die rijden onder invloed van alcohol of andere 

stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden, bestuurders die door een zware fout een 

verkeersongeval teweegbrengen dat aan een ander ernstige verwondingen of zelfs de dood 

veroorzaakt, en bestuurders die de opsporing en de vaststelling van overtredingen 

tegenwerken. 
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 Volgens de parlementaire voorbereiding van het voormelde artikel 55 strekt de 

onmiddellijke intrekking van het rijbewijs ertoe de verkeersveiligheid te bevorderen. De 

wetgever was van oordeel dat « de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs […] ertoe [zou] 

bijdragen de gevaarlijke bestuurders, in afwachting dat er een rechterlijke beslissing getroffen 

wordt, uit het verkeer te verwijderen en […] de bestuurders tot het nakomen van de 

reglementen [zou] aanzetten » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 68, p. 9; Parl. St., Kamer, 

1989-1990, nr. 1062/7, p. 65). 

 

 B.6.1.  Artikel 55bis van de Wegverkeerswet, ingevoegd bij artikel 16 van de wet van 

20 juli 2005 « tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de 

politie over het wegverkeer », is aangenomen om tegemoet te komen aan het arrest 

nr. 154/2004 van 22 september 2004, waarbij het Hof artikel 25 van de wet van 7 februari 

2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid heeft vernietigd. 

 

 B.6.2.  Die bepaling vindt haar oorsprong in het amendement nr. 73 bij het wetsontwerp 

tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake 

verkeersveiligheid, dat heeft geleid tot het aannemen van de voormelde wet van 20 juli 2005. 

 

 Dat amendement werd als volgt verantwoord : 

 

 « De noodzaak van een verlenging van de intrekking kan zich opdringen. Het blijkt niet 

noodzakelijk de verschillende toepassingsgevallen in de wet op te sommen; met het oog op 

een uniforme toepassing is het wel aangewezen dat de minister van Justitie richtlijnen 

uitvaardigt, nadat hij het advies van het college van procureurs-generaal heeft ingewonnen. 

 

 De zinsnede ‘ zetelend in strafzaken ’ of ‘ zetelend in strafrechtelijke zaken ’ is 

verwarrend. De politierechter neemt slechts een veiligheidsmaatregel en doet, wat de feiten 

betreft, slechts uitspraak ten voorlopige titel. 

 

 Gelet op de korte tijdspanne waarbinnen de politierechter een beslissing dient te nemen, 

is de procedure bij dagvaarding de enige procedure die aan de gedaagde de nodige 

waarborgen biedt inzake rechtszekerheid en rechten van verdediging. 

 

 Een dagvaardingstermijn van zeven dagen blijkt voldoende aangezien de debatten in 

casu zich beperken tot de noodzaak van een dergelijke beveiligingsmaatregel en geen 

betrekking heeft [lees : hebben] op de strafmaat of de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
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 Terecht werd niet voorzien in de mogelijkheid van hoger beroep; het lijkt daarentegen 

wél aangewezen een mogelijkheid van verzet te voorzien. Het is immers nooit uitgesloten dat 

de dagvaarding de gedaagde niet heeft bereikt of dat de gedaagde niet ter terechtzitting kon 

aanwezig zijn ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 

 

 Anderzijds is het aangewezen de toepasselijkheid van artikel 146 al. 3 van het Wetboek 

van strafvordering te voorzien voor gevallen waarin het verder onderzoek van de 

eerstvolgende dagen ernstige aanwijzingen heeft opgeleverd dat een dergelijke verlenging 

zich opdringt. 

 

 In elk geval dient de rechter te motiveren waarom hij een verlenging van de intrekking 

noodzakelijk acht. 

 

 De opname in artikel 55bis in ontwerp van de verplichting plaats, dag en uur van de 

zitting en het recht op een advocaat te vermelden, is overbodig, aangezien deze verplichting 

elders in het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek op uitvoerigere wijze 

geregeld is; daarentegen is wel belangrijk te vermelden dat de feiten omschreven worden, 

zoals ze zich op dat ogenblik van de stand van het onderzoek laten omschrijven. Het is 

immers niet uitgesloten dat verder onderzoek (bvb. de bloedanalyse) of het later overlijden 

van een verkeersslachtoffer een herkwalificatie van de feiten noodzakelijk maakt » (Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-1428/013, pp. 3 en 4). 

 

 B.6.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 2005 blijkt dat de 

maatregel die erin bestaat een intrekking van het rijbewijs te verlengen, ertoe strekt 

bestuurders uit het verkeer te verwijderen die, na het verstrijken van de termijn van de 

aanvankelijke intrekking van het rijbewijs, voor zichzelf of voor andere weggebruikers een 

dusdanig gevaar blijven vormen dat het noodzakelijk is op te treden zonder te moeten 

wachten op een eventuele jurisdictionele beslissing ten gronde. 

 

 B.7.  Aangezien de artikelen 55 en 55bis van de Wegverkeerswet voortspruiten uit 

dezelfde doelstelling die erin bestaat de gevaarlijke bestuurders uit het verkeer te 

verwijderen, waarbij de in artikel 55bis beoogde maatregel bovendien in het verlengde ligt 

van de maatregel beoogd in artikel 55, is het niet verantwoord dat het rijden zonder rijbewijs 

wanneer dat onmiddellijk is ingetrokken door het openbaar ministerie, bij de in het geding 

zijnde bepaling strafrechtelijk wordt bestraft, maar dat het rijden zonder rijbewijs tijdens de 

periode gedurende welke de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door de politierechter 

is verlengd, strafrechtelijk niet wordt bestraft. 

 

 B.8.  Die discriminatie vindt haar oorsprong echter niet in de in het geding zijnde 

bepaling, maar in een leemte in de wetgeving, die, overeenkomstig het wettigheidsbeginsel in 

strafzaken, alleen de wetgever kan verhelpen.  
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 De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de in B.1.2 vermelde 

verdragsbepaling zou niet tot een ruimere vaststelling van ongrondwettigheid kunnen leiden. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 30, § 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt niet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt hem die een 

motorvoertuig bestuurt terwijl de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs of het als 

zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig, met toepassing van 

artikel 55bis van dezelfde wetten is verlengd, te bestraffen, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5643 

 

 

Arrest nr. 53/2014 

van 27 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 12 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de 

handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 28 mei 2013 in zake de nv « Europabank » tegen de vzw « Sylva », 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juni 2013, heeft de Rechtbank 

van eerste aanleg te Mechelen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 12 van de handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

geïnterpreteerd in die zin dat een huurder door de natuurlijke persoon-verkrijger van het 

onroerend goed uit het gehuurde goed kan worden gezet om het persoonlijk in gebruik te 

nemen, of het op die wijze te doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, aangenomen 

kinderen of bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, of diens 

afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen, of het te doen 

in gebruik nemen door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de 

vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van 

bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn 

echtgenoot, daar waar de rechtspersoon-verkrijger zich niet op dit artikel zou kunnen 

beroepen om het goed in gebruik te laten nemen door een andere rechtspersoon dan de 

hiervoor genoemde personenvennootschap of door een feitelijke vereniging waarmee hij 

nauwe banden heeft ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Europabank », met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 170; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Dambre, tevens loco Mr. M. Van den Daelen, advocaten bij de balie te Gent, 

voor de nv « Europabank »; 

 

 .  Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de balie te Kortrijk, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 28 oktober 2002 sluiten Carine Tortelboom en de nv « Europabank » een handelshuurovereenkomst 

betreffende een kantoorruimte te Lier voor een duur van negen jaar. Op 31 maart 2010 verkoopt Carine 

Tortelboom het verhuurde goed aan de vzw « Sylva ». Bij aangetekende brief van 21 april 2010 zegt de 

vzw « Sylva » de huurovereenkomst met de nv « Europabank » op, met als reden dat de ondergetekenden van de 

brief het goed persoonlijk wensen te betrekken. Vanaf 17 oktober 2011 stelt de vzw « Sylva » het pand ter 

beschikking van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (hierna : de ACLVB). 

 

 Op 22 september 2011 dagvaardt de nv « Europabank » de vzw « Sylva » voor de Vrederechter te Lier, in 

hoofdzaak om de vzw te horen veroordelen tot betaling van een vergoeding van drie jaar huur ten bedrage van 

45 000 euro op grond van artikel 25, 3°, van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het 

bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (hierna : de Handelshuurwet), en 

dit omdat er volgens haar geen sprake is van « eigen gebruik » in de zin van artikel 16 van de Handelshuurwet. 

Na te hebben vastgesteld dat de verwevenheid tussen de vzw « Sylva » en de ACLVB zodanig groot is dat die 

laatste niet als een derde kan worden beschouwd ten aanzien van de eerste, oordeelt de Vrederechter te Lier op 

4 april 2012 dat de vordering van de nv « Europabank » ongegrond is. 

 

 Tegen die beslissing gaat de nv « Europabank » in beroep bij de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. 

De Rechtbank is van oordeel dat artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet niet alleen door natuurlijke personen, 

maar ook door rechtspersonen kan worden aangevoerd om een verhuurd goed zelf in gebruik te nemen, maar 

meent dat de vzw « Sylva » en de ACLVB juridisch aparte entiteiten zijn die niet zomaar kunnen worden 

gelijkgeschakeld. De Rechtbank stelt niettemin vast dat er een nauwe band bestaat tussen de vzw « Sylva » en de 

ACLVB, omdat de vzw « Sylva » is opgericht door de ACLVB, die eveneens instaat voor de financiering van de 

vzw, omdat het enige maatschappelijk doel van de vzw bestaat in het steunen van de ACLVB, omdat het 

lidmaatschap van de vzw het lidmaatschap van de ACLVB vereist, omdat beide entiteiten door dezelfde 

personen worden bestuurd en dezelfde btw-eenheid vormen, omdat het vermogen van de vzw bij ontbinding 

overgaat op de ACLVB en omdat beide entiteiten dezelfde maatschappelijk zetel en hetzelfde logo hebben. De 

Rechtbank van eerste aanleg stelt eveneens vast dat artikel 12 van de Handelshuurwet voor de verhuurder die een 

natuurlijke persoon is, erin voorziet dat hij de handelshuur kan opzeggen indien één van zijn verwanten, 

opgesomd in artikel 16, I, 1°, van dezelfde wet, het pand in gebruik wenst te nemen, maar niet in een 

gelijksoortige bepaling voor de verhuurder die een rechtspersoon is en die het goed in gebruik wil laten nemen 

door een andere rechtspersoon of een feitelijke vereniging waarmee hij nauwe banden heeft. De Rechtbank van 

eerste aanleg acht het vervolgens aangewezen bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad is allereerst van oordeel dat het antwoord op de prejudiciële vraag slechts relevant is 

voor de oplossing van het bodemgeschil in zoverre het betrekking heeft op de situatie van de verkrijger van een 

onroerend goed die een einde wenst te maken aan de lopende handelshuurovereenkomst om dat goed nadien te 

laten gebruiken door een feitelijke vereniging waarmee hij nauwe banden heeft. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad meent vervolgens dat de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën van 

personen niet vergelijkbaar zijn, voornamelijk omdat een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad zet uiteen dat het Hof wordt gevraagd een vergelijking te maken tussen 

vennootschappen die na de aankoop van een onroerend goed een einde wensen te stellen aan de lopende 

handelshuurovereenkomst betreffende dat goed, naargelang zij dat wensen te doen om het onroerend goed te 

laten gebruiken door een personenvennootschap waarmee zij een door de wetgever gedefinieerde persoonlijke 

band hebben, dan wel door een feitelijke vereniging waarmee zij een bepaalde band hebben. 
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 Met betrekking tot de eerstgenoemde categorie van vennootschappen doet de Ministerraad gelden dat het 

objectief controleerbaar is of de vennootschap die een onroerend goed verkrijgt al dan niet de door de wetgever 

gedefinieerde persoonlijke band met de bedoelde personenvennootschap bezit, vermits dit kan worden afgeleid 

uit de statuten van de betrokken vennootschap. 

 

 Dit is volgens de Ministerraad fundamenteel anders bij de laatstgenoemde categorie van vennootschappen. 

Vermits een feitelijke vereniging geen vennootschapsstructuur kent en bijgevolg niet wordt bestuurd door 

vennoten, kan volgens hem niet worden gecontroleerd welke personen achter de feitelijke vereniging schuilgaan, 

laat staan dat kan worden nagegaan of die personen daadwerkelijk in een graad van bloedverwantschap of 

aanverwantschap staan ten opzichte van de verkrijger van het onroerend goed of diens echtgenoot. Vermits een 

feitelijke vereniging geen eigen patrimonium bezit, kan volgens de Ministerraad evenmin worden nagegaan wie 

75 pct. van het kapitaal van de vereniging bezit. 

 

 A.3.1.  In zoverre het Hof zou oordelen dat de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën van personen 

wel vergelijkbaar zijn, meent de Ministerraad dat het in het geding zijnde verschil in behandeling redelijk is 

verantwoord. 

 

 A.3.2.  Hij doet gelden dat de wetgever het recht van de nieuwe eigenaar om een einde te maken aan de 

lopende handelshuurovereenkomst heeft beperkt omdat hij, ten eerste, een billijk evenwicht in het leven wou 

roepen tussen de bescherming van de handelszaak en de wettige belangen van de eigenaar van een onroerend 

goed, ten tweede, de huurder de nodige waarborgen wou bieden betreffende de duur van de 

handelshuurovereenkomst en, ten derde, de handelaar wou beschermen tegen een ongeoorloofd gebruik van het 

recht tot terugname van het onroerend goed. Hij meent dat de nagestreefde doelstellingen geoorloofd zijn. 

 

 A.3.3.  De Ministerraad is van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt op een 

objectief criterium. Hij doet gelden dat dit criterium twee elementen bevat : enerzijds, het statuut van vennoot en 

het bezit van een bepaald aandeel in het kapitaal van de desbetreffende personenvennootschap en, anderzijds, de 

graad van bloedverwantschap of aanverwantschap van de betrokken vennoot van de personenvennootschap ten 

aanzien van de verkrijger van het onroerend goed. Hij wijst erop dat beide elementen objectief controleerbaar 

zijn. 

 

 A.3.4.  De Ministerraad is van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling eveneens 

pertinent en redelijk verantwoord is ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen, ten eerste, 

omdat het voor de verkrijger van het onroerend goed niet absoluut onmogelijk wordt gemaakt een einde te 

maken aan de lopende handelshuurovereenkomst en aldus gebruik te maken van zijn eigendomsrecht, ten 

tweede, omdat het de huurder de zekerheid verschaft dat de verkrijger de lopende handelshuurovereenkomst niet 

kan opzeggen op grond van gelijk welke band met gelijk welke feitelijke vereniging en, ten derde, omdat de in 

artikel 12 van de Handelshuurwet bedoelde gevallen waarin een overeenkomst na de verkoop van het onroerend 

goed kan worden beëindigd, geen rechtsregels van dwingend recht zijn. 

 

 A.4.  De nv « Europabank » zet uiteen dat de verkrijger van een goed, overeenkomstig artikel 12 van de 

Handelshuurwet, de handelshuurovereenkomst betreffende dat goed kan opzeggen, wanneer hij het persoonlijk 

in gebruik wenst te nemen of wanneer hij het in gebruik wenst te laten nemen door een van zijn « nauwe 

verwanten ». Zij meent dat de wetgever met die bepaling in hoofdzaak de belangen van de handelshuurder heeft 

willen vrijwaren en dat die doelstelling een beperking van de contractsvrijheid en het eigendomsrecht van de 

verhuurder verantwoordt. 

 

 A.5.1.  De nv « Europabank » doet vervolgens gelden dat de « nauwe verwanten » ten voordele van wie de 

verkrijger van een onroerend goed de handelshuurovereenkomst kan opzeggen, limitatief worden opgesomd in 

de in het geding zijnde bepaling en in hoofdzaak personen betreft die in een bepaalde betrekking van 

bloedverwantschap of aanverwantschap staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot. Zij wijst erop dat ook een 

personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het 

kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap of aanverwantschap staan tot de verhuurder of 

tot zijn echtgenoot, wordt beschouwd als een « nauwe verwant ». Zij zet uiteen dat het begrip 

« personenvennootschap » slaat op alle soorten vennootschappen met uitzondering van de naamloze 

vennootschap en van de commanditaire vennootschap. Zij meent dat een personenvennootschap een besloten of 

familiaal karakter heeft en daardoor aansluit bij het begrip « verwantschap ». 
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 A.5.2.  Ook een rechtspersoon kan, volgens de nv « Europabank », als verhuurder de aanvraag tot 

huurhernieuwing weigeren voor persoonlijk gebruik, zij het dat de handelshuurwetgeving daarbij een 

onderscheid maakt tussen, enerzijds, vennootschappen met een burgerlijk doel, waarvoor artikel 16, I, 1°, van de 

Handelshuurwet geldt en, anderzijds, kapitaalvennootschappen, die krachtens artikel 17 van de Handelshuurwet 

de hernieuwing slechts kunnen weigeren om de hoofdzetel van het bedrijf van de verhuurder naar het gehuurde 

goed over te brengen of om die hoofdzetel uit te breiden. 

 

 A.5.3.  Uit het voorgaande leidt de nv « Europabank » af dat de mogelijkheid tot beëindiging van de 

handelshuur, bedoeld in de in het geding zijnde bepaling, gestoeld is op het familierechtelijke begrip 

« verwantschap ». Zij doet gelden dat die beëindigingsmogelijkheid niet geldt voor kapitaalvennootschappen en 

dat die mogelijkheid voor die vennootschappen niet kan worden uitgebreid tot de betrekkingen tussen 

moeder- en dochtervennootschappen, vermits er in dat geval niet kan worden gesproken van een verwantschap in 

de familierechtelijke zin. 

 

 A.6.  De nv « Europabank » doet gelden dat er zich in de pachtwetgeving een vergelijkbare problematiek 

voordoet, vermits de verpachter de pachtovereenkomst kan beëindigen om het verpachte goed te laten 

exploiteren door één van de in de wet vermelde familieleden, terwijl een beëindiging niet mogelijk is om de 

exploitatie van het verpachte goed aan een vennootschap over te dragen, zelfs niet wanneer één van de in de wet 

vermelde familieleden zaakvoerder is van die vennootschap. Zij wijst erop dat het Hof bij zijn arrest 

nr. 164/2008 van 20 november 2008 heeft geoordeeld dat het voormelde door de pachtwetgeving in het leven 

geroepen verschil in behandeling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.7.1.  De nv « Europabank » wijst vervolgens erop dat artikel 17 van de Handelshuurwet, volgens hetwelk 

kapitaalvennootschappen de handelshuur slechts kunnen beëindigen om hun hoofdzetel naar het gehuurde goed 

over te brengen of om die zetel uit te breiden, in bepaalde rechtsleer wordt bekritiseerd, onder meer op grond van 

het gegeven dat een rechtspersoon principieel over een volledige rechtsbekwaamheid beschikt, zodat er geen 

reden zou zijn om rechtspersonen anders te behandelen dan natuurlijke personen, evenmin om 

personenvennootschappen anders te behandelen dan kapitaalvennootschappen. Zij doet daarbij gelden dat in die 

rechtsleer het criterium van de « vereenzelviging van belangen » wordt voorgesteld om te bepalen of een 

vennootschap de handelshuur kan opzeggen ten voordele van een andere vennootschap. Zij meent evenwel dat 

het voormelde criterium niet in de wet is terug te vinden. 

 

 A.7.2.  De nv « Europabank » verwijst in dit kader naar het arrest nr. 140/2012 van 14 november 2012, 

waaruit zij afleidt dat het door de Handelshuurwet in het leven geroepen verschil in behandeling, op het vlak van 

de beëindiging van de handelshuur, tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.8.  De nv « Europabank » besluit dat de leden van een feitelijke vereniging en die feitelijke vereniging 

zelf niet kunnen worden gelijkgesteld met de door de wet beoogde familiale verwanten van de verhuurder. Het in 

de prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling volgt volgens haar uit de verschillende juridische aard 

van de te vergelijken categorieën - natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen - en berust 

volgens haar bijgevolg op een objectief criterium. Zij meent dat dit verschil in behandeling eveneens pertinent is 

ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen en redelijk is verantwoord. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 12 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de 

handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk 

Wetboek (hierna : de Handelshuurwet), dat bepaalt : 

 

 « Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te 

zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder 
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bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 

3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na 

de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op 

straffe van verval. 

 

 Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de 

vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in 

gebruik heeft ». 

 

 B.1.2.  Artikel 16 van de Handelshuurwet, waarnaar de in het geding zijnde bepaling 

verwijst, bepaalt onder meer : 

 

 « I.  De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de volgende 

redenen : 

 

 1°  Zijn wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, of het 

op die wijze te doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen 

of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, 

bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen, of het te doen in gebruik nemen 

door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste 

drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, 

aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 12 van de Handelshuurwet bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat een natuurlijke persoon die een 

onroerend goed verkrijgt, de handelshuurder uit dat goed kan zetten om het in gebruik te laten 

nemen door één van de in artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet opgesomde personen, 

terwijl een rechtspersoon die een onroerend goed verkrijgt de handelshuurder niet uit dat goed 

kan zetten om het in gebruik te laten nemen door een andere rechtspersoon - die geen 

personenvennootschap is - of een feitelijke vereniging waarmee de verkrijgende 

rechtspersoon « nauwe banden » heeft. 

 

 B.3.1.  Zoals de Ministerraad opmerkt, is het antwoord op de gestelde prejudiciële vraag 

voor het oplossen van het geschil dat het verwijzende rechtscollege moet beslechten, 

klaarblijkelijk slechts nuttig in zoverre die vraag betrekking heeft op de situatie van een 

rechtspersoon die de handelshuurder uit een onroerend goed wenst te zetten om het in gebruik 

te laten nemen door een feitelijke vereniging waarmee die rechtspersoon « nauwe banden » 

heeft. De zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege betreft immers een 
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uitzetting door een rechtspersoon ten voordele van een feitelijke vereniging en dus niet ten 

voordele van een andere rechtspersoon. 

 

 B.3.2.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het verwijzende rechtscollege het bestaan 

van « nauwe banden » tussen de rechtspersoon en de desbetreffende feitelijke vereniging 

afleidt uit het feit dat de rechtspersoon is opgericht door de feitelijke vereniging, die eveneens 

instaat voor de financiering van de rechtspersoon, het feit dat het enige maatschappelijk doel 

van de rechtspersoon bestaat in het steunen van de feitelijke vereniging, het feit dat het 

lidmaatschap van de rechtspersoon het lidmaatschap van de feitelijke vereniging vereist, het 

feit dat beide entiteiten door dezelfde personen worden bestuurd en dezelfde btw-eenheid 

vormen, het feit dat het vermogen van de rechtspersoon bij ontbinding overgaat op de 

feitelijke vereniging en het feit dat beide entiteiten dezelfde maatschappelijke zetel en 

hetzelfde logo hebben. 

 

 B.3.3.  Het Hof beperkt zijn onderzoek van de prejudiciële vraag bijgevolg tot de situatie 

van een rechtspersoon die de handelshuurder uit een onroerend goed wenst te zetten ten 

voordele van een feitelijke vereniging met wie de rechtspersoon « nauwe banden » heeft zoals 

vermeld in B.3.2. 

 

 B.4.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, zijn de in de prejudiciële vraag 

vermelde categorieën van personen ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

voldoende vergelijkbaar, vermits het in beide gevallen gaat om personen die de lopende 

handelshuurovereenkomst wensen op te zeggen ten voordele van een persoon of een 

vereniging met wie of waarmee zij banden hebben die als nauw zouden kunnen worden 

omschreven. 

 

 B.5.1.  Krachtens de in het geding zijnde bepaling, in samenhang gelezen met artikel 16, 

I, 1°, van de Handelshuurwet, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende 

titel verkrijgt, de huurder uit dat goed zetten om het persoonlijk in gebruik te nemen of om het 

« te doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn 

bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, 

bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen, of het te doen in gebruik nemen 

door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste 
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drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, 

aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot ». 

 

 B.5.2.  Uit de voormelde opsomming kan worden afgeleid dat de wetgever de opzegging 

van de handelshuur mogelijk heeft willen maken wanneer er sprake is van een familiale 

verwantschap tussen de persoon die het onroerend goed verkrijgt of zijn echtgenoot en de 

persoon ten voordele van wie de huur wordt opgezegd. Ook wanneer het gaat om een 

opzegging van de handelshuur ten voordele van een personenvennootschap, is een familiale 

band van verwantschap bepalend, zij het dat in dat geval de verwantschap wordt beoordeeld 

ten aanzien van de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het 

kapitaal bezitten. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling laat een rechtspersoon die een onroerend goed 

verkrijgt evenwel niet toe de handelshuur op te zeggen ten voordele van een feitelijke 

vereniging waarmee die rechtspersoon nauwe banden heeft zoals vermeld in B.3.2. 

 

 B.7.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

meer bepaald het al dan niet bestaan van een band van verwantschap in de familierechtelijke 

betekenis van het woord tussen, enerzijds, de persoon die het onroerend goed verkrijgt of zijn 

echtgenoot en, anderzijds, de natuurlijke persoon of de vennoten van de 

personenvennootschap ten voordele van wie of waarvan de handelshuur wordt opgezegd. 

Bovendien bestaat er een objectief verschil tussen, enerzijds, natuurlijke personen en 

vennootschappen, en, anderzijds, feitelijke verenigingen, die niet beschikken over 

rechtspersoonlijkheid. 

 

 B.8.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de Handelshuurwet blijkt dat de wetgever 

de huurder van een handelszaak een zekere stabiliteit wilde verzekeren en tegelijkertijd een 

evenwicht wilde vinden tussen de belangen van de huurder en die van de verhuurder. 

 

 Er werd uiteengezet dat de opzet van de wet beantwoordde « aan het streven om de 

gewettigde economische en sociale belangen van de Middenstand te vrijwaren tegen de 

onvastheid en de aanleidingen tot misbruiken die gepaard gaan met het stelsel van de 

volledige vrijheid van de huurovereenkomsten » en dat het « [doel] drievoudig [was] : 1°  aan 

de handeldrijvende huurder waarborgen van duur en initiatief te verschaffen; 2°  hem de 
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hernieuwing van de huurovereenkomst te verzekeren wanneer de eigenaar geen gegronde 

redenen heeft om anders over de plaatsen te beschikken en, bij gelijk aanbod, de voorkeur ten 

opzichte van elk opbiedend[e] derde; 3°  te zijnen bate verschillende vergoedingen in te 

voeren als waarborg hetzij tegen ontduiking van de wet, hetzij tegen ongeoorloofde 

mededinging of toeëigening van cliëntele bij gelegenheid van het verstrijken van een 

huurovereenkomst, hetzij, ten slotte, tegen verrijking zonder oorzaak » (Parl. St., Kamer, 

1947-1948, nr. 20, pp. 2, 4 en 5). 

 

 Er werd onderstreept dat « een evenwicht gevonden [moest] worden tussen de 

bescherming van de handelszaak, in de ruime zin genomen, en de eerbiediging van de wettige 

belangen van de eigenaars » en dat het betaamde « de tegenover elkaar staande belangen te 

verzoenen » (Parl. St., Senaat, 1948-1949, nr. 384, pp. 2 en 3). 

 

 B.8.2.  De mogelijkheid voor de persoon die het verhuurde goed verkrijgt om de huurder 

uit dat goed te zetten met de bedoeling het persoonlijk in gebruik te nemen of het in gebruik te 

laten nemen door één van zijn verwanten of door een personenvennootschap waarvan de 

werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten 

verwant met hem zijn, werd tijdens de parlementaire voorbereiding omschreven als een 

« uitvloeisel van het eigendomsrecht » (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, p. 31). 

 

 B.8.3.  De parlementaire voorbereiding doet in het algemeen ervan blijken dat de 

wetgever, bij het zoeken naar een evenwicht tussen, enerzijds, de bescherming van de 

handelszaak en, anderzijds, de wettige belangen van de eigenaar, ervan is uitgegaan dat die 

laatste vanwege zijn eigendomsrecht in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid moet 

hebben om de handelshuur op te zeggen, maar eveneens dat die opzeggingsmogelijkheid, in 

het belang van de bescherming van de handelszaak, strikt dient te worden begrensd. Hij is 

daarbij uiteindelijk van oordeel geweest dat van de bescherming van de handelszaak kan 

worden afgeweken wanneer de verkrijger het onroerend goed zelf in gebruik wenst te nemen 

of dat goed in gebruik wenst te laten nemen door personen die - op de in artikel 16, I, 1°, van 

de Handelshuurwet omschreven wijze - met hem of met zijn echtgenoot verwant zijn in de 

familierechtelijke betekenis van het woord. 
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 B.9.1.  Ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen, en rekening 

houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover hij beschikt bij het tegen elkaar 

afwegen van de te dezen in het geding zijnde belangen, is het niet zonder redelijke 

verantwoording dat de verkrijger van een goed de lopende handelshuur met het oog op een 

ingebruikname door een andere persoon dan de huurder slechts kan opzeggen wanneer hij het 

goed zelf in gebruik wenst te nemen of wanneer hij het in gebruik wenst te laten nemen door 

personen met wie hij een bepaalde verwantschapsband in de familierechtelijke betekenis van 

het woord heeft. Het hanteren van het criterium van de familierechtelijke verwantschapsband 

laat overigens toe de personen ten voordele van wie de handelshuur kan worden opgezegd op 

een duidelijke en een beperkende wijze te omschrijven, wat bijdraagt tot het bereiken van de 

doelstelling betreffende de bescherming van de handelszaak. 

 

 B.9.2.  De wetgever vermocht redelijkerwijze ervan uit te gaan dat een 

opzeggingsmogelijkheid ten voordele van feitelijke verenigingen waarmee de verkrijger op 

één of andere manier een « nauwe band » zou hebben, aanleiding zou kunnen geven tot 

misbruiken - een feitelijke vereniging heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en kan te allen 

tijde op een informele wijze worden opgericht - en afbreuk zou kunnen doen aan de door hem 

nagestreefde doelstelling betreffende de bescherming van de handelszaak. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 12 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van 

boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5651 

 

 

Arrest nr. 54/2014 

van 27 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

(vóór en na de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010), gesteld door het Hof van 

Beroep te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 3 juni 2013 in zake de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 

Moeskroen tegen L.V en Y.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

6 juni 2013, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals geformuleerd vóór de 

wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010 en in samenhang gelezen met de 

artikelen 1017 en 1018 van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre het ertoe leidt een rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een beroep dat tegen hem is 

ingesteld op grond van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, terwijl de 

Belgische Staat niet kan worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding 

wanneer het openbaar ministerie een strafvordering instelt die eindigt met een 

buitenvervolgingstelling of een vrijspraak ? 

 

 In zoverre artikel 5 van de wet van 21 februari 2010 bepaalt dat het nieuwe achtste lid 

van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zal zijn op de zaken die 

hangende zijn op het ogenblik dat het in werking treedt, en in de veronderstelling dat het in 

werking treedt voordat de huidige bij het Hof van Beroep aanhangig gemaakte procedure is 

beëindigd, schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in de nieuwe formulering 

ervan, in samenhang gelezen met de artikelen 1017 en 1018 van hetzelfde Wetboek, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het ertoe zou leiden een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een beroep dat tegen hem is ingesteld op grond 

van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, terwijl geen enkele 

rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is ten laste van de Belgische Staat wanneer het 

openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke procedures tussenkomt 

overeenkomstig artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, of wanneer het 

arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten overeenkomstig 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Moeskroen; 

 

 -  L.V. en Y.M.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Moeskroen heeft ook een memorie 

van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Lavens loco Mr. E. Van Daele en Mr. B. Verzele, advocaten bij de balie te 

Doornik, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Moeskroen; 
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 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De verwijzende rechter bevestigt de beslissing van de eerste rechter volgens welke de weigering van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken ongegrond was. 

 

 De verwijzende rechter, die zich uitspreekt over de rechtsplegingsvergoedingen, wijst op de relevante 

rechtspraak van het Hof en op een wetsvoorstel dat op 30 september 2010 in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers is ingediend en dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt. 

 

 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De geïntimeerde partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat de wet van 21 februari 2010 

ertoe strekte het openbaar ministerie van de rechtsplegingsvergoeding vrij te stellen wanneer het bepaalde 

bijzondere functies uitoefent. In tegenstelling tot het openbaar ministerie is de ambtenaar van de burgerlijke 

stand evenwel geen magistraat van de rechterlijke orde, hetgeen volgens die partijen het verschil in behandeling 

verantwoordt. 

 

 Met name steunend op een arrest van het Hof met betrekking tot de begunstigden van de juridische 

bijstand, merken zij ook op dat de rechter in geval van een kennelijk onredelijke situatie kan afwijken van het 

door de Koning vastgestelde minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding. 

 

 A.2.  De Ministerraad is van mening dat de vraag onontvankelijk is in zoverre in de motivering van de 

verwijzingsbeslissing wordt verwezen naar het arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 van het Hof, dat betrekking 

heeft op een situatie die geenszins kan worden vergeleken met die welke in de onderhavige zaak in het geding is 

aangezien de ambtenaar van de burgerlijke stand niet bevoegd is om de strafvordering of een 

stedenbouwkundige herstelvordering in te stellen. Bovendien is de Ministerraad van mening dat de verwijzende 

rechter, door gewoon naar dat arrest te verwijzen, zonder aan te geven in welk opzicht het te dezen kon worden 

overgenomen, artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden. 

 

 Ten gronde gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof. 
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 A.3.1.  De appellante voor de verwijzende rechter is van mening dat de prejudiciële vraag ontvankelijk is. 

Volgens haar is het vermelden van het arrest nr. 43/2012 door de verwijzende rechter begrijpelijk in zoverre de 

door de ambtenaren van de burgerlijke stand beoogde verdediging van het algemeen belang en de eventuele 

discriminatie in hun nadeel ter sprake worden gebracht in de motivering van de verwijzingsbeslissing. 

Bovendien is zij van mening dat de verwijzende rechter de redenen heeft verklaard waarom hij meende dat dat 

arrest te dezen kon worden overgenomen. Diezelfde partij merkt op dat het Hof in dat arrest het idee heeft willen 

bevestigen dat de uitoefening van een opdracht van algemeen belang in volle onafhankelijkheid moet kunnen 

worden voortgezet. Voor het overige is zij van mening dat de bepalingen van de wet die het voorwerp van de 

prejudiciële vraag uitmaken, in de verwijzingsbeslissing worden aangegeven en dat de zogenaamd geschonden 

artikelen van de Grondwet erin worden gepreciseerd. 

 

 A.3.2.  De appellante voor de verwijzende rechter merkt ten gronde op dat de ambtenaar van de burgerlijke 

stand de openbare orde en het algemeen belang vrijwaart en pas weigert om een huwelijk te voltrekken na het 

advies van het openbaar ministerie te hebben ingewonnen. Zij is van mening dat haar opdracht zodoende kan 

worden vergeleken met die van het openbaar ministerie. 

 

 Diezelfde partij beklemtoont dat het wetsvoorstel van 30 september 2010 wordt ingegeven door het feit dat 

niets verantwoordt dat een ander lot wordt voorbehouden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand ten opzichte 

van het openbaar ministerie. Zij is eveneens van mening dat de kwestie van het bijzondere lot dat bij de wet is 

voorbehouden aan de rechtzoekenden die juridische bijstand genieten, irrelevant is in zoverre die de 

verwezenlijking van een particulier en geen algemeen belang nastreven. 

 

 Volledigheidshalve wijst die partij op de inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2013 « tot wijziging van 

het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire 

rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de 

strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen » en beklemtoont zij in haar memorie 

van antwoord het bestaan van het arrest nr. 132/2013 van 26 september 2013. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet 

van 21 februari 2010, bepaalde : 

 

 « De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 

erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 

 

 Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre 

des barreaux francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de 

rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de 

belangrijkheid van het geschil. 

 

 Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na 

ondervraging door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 

ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 

maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter 

rekening met :  
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 -  de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 

verminderen; 

 

 -  de complexiteit van de zaak; 

 

 -  de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 

 

 -  het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 

 

 Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, 

wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, 

tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder 

zijn beslissing op dat punt. 

 

 Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 

ongelijk gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 

maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 

vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 

verdeeld. 

 

 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken 

tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij ». 

 

 B.1.2.  Artikel 2 van de wet van 21 februari 2010 « tot wijziging van de artikelen 1022 

van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering » bepaalt : 

 

 « In artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 21 april 2007 

en gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 […] 

 

 3°  het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : 

 

 ‘ Wanneer het geding wordt afgesloten met een beslissing gewezen bij verstek en geen 

enkele in het ongelijk gestelde partij ooit is verschenen, of wanneer alle in het ongelijk 

gestelde partijen op de inleidende zitting zijn verschenen maar de rechtsvordering niet hebben 

betwist, of wanneer zij uitsluitend uitstel van betaling vragen, is het bedrag van de 

rechtsplegingsvergoeding dat van de minimumvergoeding. 

 

 Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat : 

 

 1°  wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke 

procedures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 

 

 2°  wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten 

overeenkomstig artikel 138bis, § 2. ’ ». 
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 B.1.3.  Artikel 5 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « De artikelen 2, 3 en 4 zijn van toepassing op de zaken die hangende zijn op het moment 

dat ze in werking treden ». 

 

 B.1.4.  Krachtens artikel 6 van die wet staat het aan de Koning de dag te bepalen waarop 

artikel 2 ervan in werking treedt. Een koninklijk besluit in die zin werd nog niet genomen. 

 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt het Hof twee prejudiciële vragen over de 

bestaanbaarheid van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie ervan vóór 

(eerste prejudiciële vraag) en na (tweede prejudiciële vraag) de wet van 21 februari 2010, met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt 

gesteld in een beroep op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek, dat is gericht 

tegen zijn weigering om een huwelijk te voltrekken, terwijl zulks niet het geval is wanneer het 

openbaar ministerie een strafvordering instelt die eindigt met een buitenvervolgingstelling of 

een vrijspraak. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, kan de omstandigheid dat in de 

motivering van de verwijzingsbeslissing het arrest nr. 43/2012 van het Hof van 8 maart 2012 

wordt vermeld, niet ertoe leiden dat de prejudiciële vragen onontvankelijk worden verklaard. 

Niets verbiedt een verwijzend rechtscollege immers de rechtspraak van het Hof die het 

relevant acht, te vermelden om zijn eigen beslissing te motiveren. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 met betrekking tot de beroepen 

tot vernietiging van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 

en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft het Hof geoordeeld dat de 
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fundamentele verschillen tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij kunnen 

verantwoorden dat de in de wet van 21 april 2007 bedoelde forfaitaire vergoedingsregeling 

niet wordt toegepast ten laste van de Staat. Door het openbaar ministerie en de burgerlijke 

partij verschillend te behandelen, heeft de wetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie bijgevolg niet geschonden. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 83/2011 van 18 mei 2011 heeft het Hof op een prejudiciële vraag 

geantwoord dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de 

wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer het 

arbeidsauditoraat in het ongelijk wordt gesteld bij zijn rechtsvordering ingesteld op grond van 

artikel 138bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Het Hof is met name van oordeel dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

vereist dat die rechtsvorderingen, die in naam van het algemeen belang en in alle 

onafhankelijkheid door een publiek orgaan zijn ingesteld, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de strafvorderingen. 

 

 Bij zijn arrest nr. 43/2012 van 8 maart 2012 heeft het Hof zich in soortgelijke 

bewoordingen uitgesproken over de herstelvordering die door de stedenbouwkundig 

inspecteur, op grond van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de 

burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 36/2013 van 7 maart 2013 is het Hof tot dezelfde conclusie gekomen 

wat de herstelvordering betreft die door de gemachtigde ambtenaar, op grond van artikel 157 

van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, 

voor de burgerlijke rechtbank wordt ingesteld. 

 

 Bij zijn arrest nr. 42/2013 van 21 maart 2013 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste 

van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer de procureur des Konings in het ongelijk 

wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering 

tot nietigverklaring van een huwelijk. 
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 Bij zijn arrest nr. 57/2013 van 25 april 2013 heeft het Hof geoordeeld dat, om soortgelijke 

redenen als die in het arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 en het voormelde arrest 

nr. 83/2011, aan de overheid die herstelmaatregelen inzake stedenbouw vordert, geen 

rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd, maar ook geen rechtsplegingsvergoeding kan 

worden toegekend. 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 februari 2010 blijkt dat de 

wetgever een aantal tekortkomingen van de voormelde wet van 21 april 2007, die aanleiding 

geven tot een aantal onbillijke situaties, heeft willen rechtzetten (Parl. St., Kamer, 2009-2010, 

DOC 52-2313/004, p. 4), en dat hij rekening heeft willen houden met het voormelde arrest 

nr. 182/2008. Hij heeft onder meer in twee nieuwe vrijstellingen voorzien « om het openbaar 

ministerie [en het arbeidsauditoraat] toe te staan [hun] rechtsvordering uit te oefenen in volle 

onafhankelijkheid, zonder rekening te houden met het financieel risico verbonden aan het 

proces » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2313/001, p. 6). 

 

 B.6.  Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand tot het besluit komt dat de 

huwelijkskandidaten een schijnhuwelijk pogen aan te gaan, dient hij op grond van artikel 167, 

eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de voltrekking van het huwelijk te weigeren, gelet op 

artikel 146bis van hetzelfde Wetboek. 

 

 Bij het nemen van die weigeringsbeslissing treedt de ambtenaar van de burgerlijke stand 

op in het kader van de uitoefening van zijn ambt en streeft hij geen enkel persoonlijk belang 

na, maar treedt hij uitsluitend op in het algemeen belang met het oog op het vrijwaren van de 

openbare orde.  

 

 Wanneer de huwelijkskandidaten op grond van artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bij de rechtbank van eerste aanleg beroep tegen de weigeringsbeslissing aantekenen, 

wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand daardoor partij in een gerechtelijke procedure.  

 

 Door zich te verweren tegen het beroep dat tegen zijn weigeringsbeslissing is ingesteld, 

verdedigt de ambtenaar van de burgerlijke stand evenwel steeds het algemeen belang en de 

vrijwaring van de openbare orde, zodat het niet is verantwoord dat hij in de 

rechtsplegingsvergoeding kan worden verwezen. 
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 B.7.  Het verschil in statuut van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de leden 

van het openbaar ministerie kan niet volstaan om het in het geding zijnde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 Zoals de leden van het openbaar ministerie hun vordering in volle onafhankelijkheid 

moeten kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met het financiële risico verbonden aan 

het proces, dienen de ambtenaren van de burgerlijke stand de beslissingen die zij uit hoofde 

van hun functie dienen te nemen, te kunnen nemen zonder rekening te houden met het 

financiële risico verbonden aan een procedure die tegen zulke beslissingen wordt ingesteld. 

 

 B.8.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.9.  Met zijn tweede vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof zich uit te spreken 

over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 2 van de 

voormelde wet van 21 februari 2010 tot wijziging van artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 

 B.10.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over een bepaling die hij van toepassing acht op het 

geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof de vraag 

onontvankelijk verklaren. 

 

 Te dezen noopt de tweede prejudiciële vraag het Hof tot een toetsing van de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van een wetsbepaling die, zoals 

in B.1.4 is opgemerkt, nog niet in werking is getreden. 
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 Aangezien de tweede prejudiciële vraag betrekking heeft op een wetsbepaling die de 

verwijzende rechter in de geldende stand van het recht niet kan toepassen, is zij niet relevant 

voor de oplossing van het bodemgeschil en bijgevolg onontvankelijk. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een 

rechtsplegingsvergoeding ten laste van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden 

gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld in een op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek ingesteld beroep tegen zijn weigeringsbeslissing om een huwelijk te 

voltrekken. 

 

 -  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5807 

 

 

Arrest nr. 55/2014 

van 27 maart 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 444 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 6 januari 2014 in zake Benoît Ligot tegen de Belgische Staat, en mede in 

zake Benoît Ligot en Sophie Petithan tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 15 januari 2014, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 

Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 444 van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in die bepaling 

bedoelde belastingverhogingen gepaard te laten gaan met een uitstel, terwijl de 

belastingplichtige wettelijke maatregelen tot individualisering van de straf (opschorting, 

uitstel, probatie) zou kunnen genieten wanneer hij zich voor de correctionele rechtbank 

blootstelt aan de in het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde straffen ? ». 

 

 

 Op 4 februari 2014 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest van onmiddellijk 

antwoord. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De verzoeker voor de feitenrechter, die voor verschillende fraudes met de belasting over de toegevoegde 

waarde (btw) wordt vervolgd, heeft bij een op 25 maart 2013 gewezen vonnis de geldigverklaring verkregen van 

een overeenkomst die met de Belgische Staat is gesloten met betrekking tot de verschuldigde hoofdsom, zowel 

wat de btw als wat de directe belastingen betreft. 

 

 Op verzoek van de partijen heeft de Rechtbank de uitspraak over de geldboeten, de verhogingen en de 

kosten evenwel aangehouden. 

 

 Het is over die punten dat het verwijzende rechtscollege zich moet uitspreken, aangezien de verzoeker het 

gebrek aan motivering van de geldboeten en het bedrag van de belastingverhogingen betwist. De verzoeker 

vraagt daarenboven om de straffen te verminderen. 

 

 Na te hebben vastgesteld dat bepaalde niet-gemotiveerde geldboeten nietig moesten worden verklaard en 

dat het beginsel « non bis in idem » niet was geschonden, merkt het verwijzende rechtscollege met betrekking 

tot de kwijtschelding van de verhogingen op dat het zinvol zou zijn een uitstel aan de verzoeker te verlenen 

maar dat de wetgeving, hoewel de toepassing van verhogingen een strafsanctie uitmaakt, niet in de mogelijkheid 

voorziet het uitstel ervan toe te kennen. 

 

 Na in herinnering te hebben gebracht dat het Hof met betrekking tot de administratieve geldboeten ter zake 

reeds had vastgesteld dat paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, van artikel 70 van het BTW-Wetboek 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, schonden, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik met betrekking tot de in 

artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) bedoelde belastingverhogingen de 

hiervoor weergegeven prejudiciële vraag gesteld. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 De rechters-verslaggevers waren van oordeel dat zij met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ertoe zouden kunnen worden gebracht het Hof voor te stellen de 

prejudiciële vraag te beantwoorden met een arrest van onmiddellijk antwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag luidt : 

 

 « Schendt artikel 444 van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in die bepaling 

bedoelde belastingverhogingen gepaard te laten gaan met een uitstel, terwijl de 

belastingplichtige wettelijke maatregelen tot individualisering van de straf (opschorting, 

uitstel, probatie) zou kunnen genieten wanneer hij zich voor de correctionele rechtbank 

blootstelt aan de in het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde straffen ? ». 

 

 B.2.  Artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 

bepaalt : 

 

 « Bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, worden de op het niet 

aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen vermeerderd met een 

belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, 

volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 

10 pct. tot 200 pct. van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde 

belastingen. 

 

 Bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van 10 pct. 

belastingverhoging. 

 

 Het totaal van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen 

en de belastingverhogingen mag niet hoger zijn dan het bedrag van de niet aangegeven 

inkomsten. 

 

 De verhoging wordt slechts toegepast wanneer de niet aangegeven inkomsten 620 EUR 

bereiken ». 
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 B.3.  Bij zijn arresten nrs. 157/2008 en 13/2013 heeft het Hof twee prejudiciële vragen 

betreffende, respectievelijk, paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, van artikel 70 

van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) 

bevestigend beantwoord. 

 

 In het laatstvermelde arrest heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.3.1.  De in artikel 70, § 2, eerste lid, van het BTW-Wetboek bedoelde fiscale 

geldboeten hebben tot doel de inbreuken begaan door alle belastingschuldigen, zonder enig 

onderscheid, die de bij dat Wetboek opgelegde verplichtingen niet naleven, te voorkomen en 

te bestraffen. Zij hebben derhalve een repressief karakter en zijn strafrechtelijk in de zin van 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.3.2.  In tegenstelling tot de persoon die wordt gedagvaard om voor de correctionele 

rechtbank te verschijnen, kan de persoon die voor de rechtbank van eerste aanleg opkomt 

tegen de beslissing waarbij hem een fiscale geldboete wordt opgelegd, evenwel geen uitstel, 

dat enkel door een strafgerecht kan worden bevolen, genieten. 

 

 B.3.3.  Onder voorbehoud dat hij geen maatregel mag nemen die kennelijk onredelijk is, 

vermag de democratisch gekozen wetgever het repressief beleid zelf vast te stellen en aldus 

de beoordelingsvrijheid van de rechter te beperken. 

 

 De wetgever heeft nochtans meermaals geopteerd voor de individualisering van straffen, 

met name door de rechter toe te staan maatregelen tot uitstel toe te kennen. 

 

 B.3.4.  Het staat aan de wetgever te oordelen of het wenselijk is de rechter te dwingen tot 

gestrengheid wanneer een inbreuk het algemeen belang schaadt, vooral in een aangelegenheid 

die, zoals te dezen, aanleiding geeft tot een aanzienlijke fraude. Die gestrengheid kan met 

name betrekking hebben op de maatregelen tot uitstel. 

 

 Het Hof zou een dergelijke keuze alleen kunnen afkeuren indien die kennelijk onredelijk 

zou zijn of indien de in het geding zijnde bepaling ertoe zou leiden aan een categorie van 

rechtsonderhorigen het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige 

instantie, zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, te ontzeggen. 

 

 B.4.1.  Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die 

inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken en de re-integratie van de 

veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Het kan worden bevolen met betrekking tot 

geldboeten. Bovendien blijkt uit artikel 157, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hersteld 

bij artikel 108 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende 

gezondheid, alsook uit artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971 betreffende de 

administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, 

ingevoegd bij artikel 145 van de programmawet van 27 december 2004, dat het uitstel door 

de wetgever niet onverenigbaar wordt geacht met een geldboete die wordt opgelegd door een 

andere overheid dan een strafgerecht. 
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 De in het geding zijnde regeling van de fiscale geldboeten kan allicht in diverse 

bestanddelen verschillen van de regeling van de in het BTW-Wetboek voorgeschreven 

strafrechtelijke sancties of van de regeling van de in andere aangelegenheden voorgeschreven 

administratieve sancties, ongeacht of het gaat om de verschillende formulering van de 

vereiste van het morele bestanddeel, om de mogelijkheid administratieve geldboeten samen te 

voegen, om de wijze van vaststelling van de straffen of om de toepassing van opdeciemen. 

Dergelijke verschillen kunnen weliswaar relevant zijn om de toepassing van specifieke regels 

op bepaalde gebieden te verantwoorden, maar ze zijn dat niet op het gebied dat het voorwerp 

uitmaakt van de prejudiciële vraag : ongeacht of het uitstel wordt verleend door de 

correctionele rechtbank of door een ander rechtscollege, zoals de rechtbank van eerste aanleg, 

kan het de veroordeelde ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de dreiging om, indien 

hij zou recidiveren, de veroordeling tot de betaling van een geldboete uit te voeren. 

 

 Indien de wet van 29 juni 1964 niet van toepassing is, komt het aan de wetgever toe ter 

zake te bepalen onder welke voorwaarden een uitstel, net zoals eventueel een probatie-uitstel, 

kan worden verleend en de voorwaarden en de rechtspleging volgens welke dat uitstel kan 

worden ingetrokken, vast te stellen. 

 

 B.4.2.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat artikel 70, § 2, eerste lid, van het 

BTW-Wetboek, in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt het 

voordeel van het uitstel te verlenen aan de eerste in B.2 bedoelde overtreder, niet bestaanbaar 

is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.4.3.  Die vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid heeft echter niet tot gevolg 

dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen 

worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen 

vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding 

en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die 

maatregel had voorzien. 

 

 B.5.1.  De prejudiciële vraag heeft eveneens betrekking op de onmogelijkheid, voor de 

rechtbank van eerste aanleg, om een maatregel tot opschorting van de uitspraak van de 

veroordeling toe te kennen. 

 

 B.5.2.  Een dergelijke maatregel is niet verzoenbaar met een rechtspleging die niet voor 

een strafgerecht wordt gevoerd. De door de rechtbank van eerste aanleg gewezen beslissing 

bestaat immers niet erin een veroordeling tot een geldboete uit te spreken, maar de 

administratieve beslissing waarbij de geldboete wordt opgelegd te controleren. 

 

 B.5.3.  Daaruit volgt dat, in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk 

maakt een maatregel tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen, 

artikel 70, § 2, eerste lid, van het BTW-Wetboek niet onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens ». 

 

 B.4.  Hieruit vloeit voort dat hetzelfde antwoord moet worden gegeven met betrekking 

tot de in artikel 444 van het WIB 1992 bedoelde belastingverhogingen. 
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 B.5.1.  In zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt het 

voordeel van het uitstel te verlenen, is artikel 444 van het WIB 1992 niet bestaanbaar met de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 B.5.2.  In zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt een 

maatregel tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen, is hetzelfde 

artikel niet onbestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt het voordeel van 

het uitstel te verlenen, schendt artikel 444 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 -  In zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt een maatregel tot 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen, schendt hetzelfde artikel niet 

de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5691 

 
 

Arrest nr. 56/2014 
van 27 maart 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 224.073 van 26 juni 2013 in zake de bvba « Pharmacie de Labuissière » 
tegen de Belgische Staat, tussenkomende partij : de nv « Universal Pharma », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juli 2013, heeft de Raad van State de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, door aan de 
Raad van State de bevoegdheid te verlenen zijn arresten, onder bepaalde voorwaarden, 
vergezeld te doen gaan van een dwangsom en zodoende zich uit te spreken over subjectieve 
rechten, niet de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 6 en 13 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het een verschil in behandeling instelt dat niet objectief en redelijk kan 
worden verantwoord en dat onevenredige gevolgen met zich meebrengt op het vlak van 
daadwerkelijke jurisdictionele bescherming tussen de rechtzoekenden die over hun 
subjectieve rechten uitspraak kunnen laten doen door rechtscolleges van de rechterlijke orde 
die een bevoegdheid van volle rechtsmacht bezitten en in beginsel aan de dubbele aanleg zijn 
onderworpen (artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek) en de rechtzoekenden die 
onderworpen zijn aan de dwangsommen uitgesproken door de Raad van State in het kader van 
een in eerste en laatste aanleg uitgeoefende strikte wettigheidstoetsing ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Pharmacie de Labuissière », met zetel te 6567 Labuissière, rue Ferrer 4; 
 
 -  de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid; 
 
 -  de nv « Universal Pharma », met zetel te 7080 Frameries, Zoning industriel, rue 
Montavaux 155; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Universal Pharma »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Dony loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
bvba « Pharmacie de Labuissière »; 
 
 .  Mr. J. Sohier, tevens loco Mr. P. Legros, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 
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 .  Mr. S. Bredael, tevens loco Mr. L. Misson, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
nv « Universal Pharma »; 
 
 .  Mr. N. Bonbled, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 16 april 2007 stelt de bvba « Pharmacie de la Buissière » bij de Raad van State een beroep tot 
nietigverklaring in tegen een beslissing van 30 januari 2007 waarbij de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid aan de nv « Universal Pharma » de toelating verleent om haar apotheek over te brengen. 
 
 Bij een arrest nr. 213.198 van 11 mei 2011 vernietigt de Raad van State de bestreden beslissing omdat niet 
meer kon worden beschouwd dat de over te brengen apotheek nog voor het publiek open was.  
 
 Op 29 augustus 2011 neemt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een nieuwe beslissing 
waarbij aan de nv « Universal Pharma » de toelating wordt verleend haar apotheek over te brengen. 
 
 De bvba « Pharmacie du Beffroi » stelt bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in tegen die 
tweede beslissing. De bvba « Pharmacie de la Buissière » verzoekt de Raad van State, bij een verzoekschrift van 
8 november 2011, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de betaling op te leggen van een 
dwangsom van 2 000 euro per dag bij ontstentenis van intrekking, binnen acht dagen na de kennisgeving van het 
te wijzen arrest, van die tweede beslissing. Bij het arrest nr. 217.402 van 20 januari 2012 betreffende dat verzoek 
tot intrekking onder dwangsom stelt de Raad van State aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag (zaak 
nr. 5295). 
 
 Op 20 juli 2012 beslist de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de beslissing van 29 augustus 
2011 in te trekken en een nieuwe, anders gemotiveerde toelating tot het overbrengen van de apotheek te verlenen 
aan de nv « Universal Pharma ». 
 
 De bvba « Pharmacie du Beffroi » stelt voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in tegen die 
derde beslissing. De bvba « Pharmacie de Labuissière » verzoekt de Raad van State, bij een verzoekschrift van 
15 januari 2013, om de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ertoe te verplichten een dwangsom van 
4 000 euro per dag te betalen bij ontstentenis van intrekking, binnen acht dagen na de kennisgeving van het te 
wijzen arrest, van de derde beslissing. 
 
 Gelet op de intrekking van de beslissing van 29 augustus 2011 maakt de in de zaak nr. 5295 aan het 
Grondwettelijk Hof gestelde prejudiciële vraag het voorwerp uit van het arrest nr. 69/2013, waarin het Hof 
beslist de zaak te verwijzen naar de verwijzende rechter. De Raad van State beslist bijgevolg, in het kader van 
het nieuwe verzoek tot intrekking onder dwangsom, aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te 
stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie zet de Ministerraad eerst de voorgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling 
uiteen. Vervolgens onderzoekt hij de bestaanbaarheid van die norm met de referentienormen. 
 
 Uit artikel 144 van de Grondwet zou blijken dat de kennisneming van een geschil dat een burgerlijk recht 
betreft, niet kan worden toevertrouwd aan een rechtscollege dat niet tot de rechterlijke orde behoort. Indien dat 
het geval zou zijn, zou daaruit een discriminatie volgen ten aanzien van de betrokken personen. 
 
 Uit artikel 145 van de Grondwet zou eveneens volgen dat de wetgever geschillen over een politiek recht 
kan toevertrouwen aan een administratief rechtscollege dat in het leven is geroepen met toepassing van 
artikel 146 van de Grondwet. 
 
 Opdat de artikelen 144 en 145 van de Grondwet kunnen worden toegepast, dient, volgens de Ministerraad, 
het bestaan te worden aangetoond van een geschil over een burgerlijk of een politiek recht. Die rechten worden 
vervolgens omschreven. 
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad zou de vraag berusten op het verkeerde uitgangspunt dat wanneer de Raad 
van State, overeenkomstig het in het geding zijnde artikel 36, zijn arresten vergezeld doet gaan van een 
dwangsom, hij zich uitspreekt over subjectieve rechten. De bevoegdheid om dwangsommen uit te spreken zou 
echter niet impliceren dat het bestaan van dergelijke subjectieve rechten wordt erkend. Die aan de Raad van 
State geboden mogelijkheid wijzigt immers niet de aard van het aan het hoge administratieve rechtscollege 
toevertrouwde annulatiecontentieux, dat een wettigheidscontentieux blijft naar aanleiding waarvan de Raad van 
State zich niet over subjectieve rechten uitspreekt. 
 
 De dwangsom bij de Raad van State is een publiekrechtelijk mechanisme dat ertoe strekt aan de 
annulatiearresten een grotere effectiviteit te verlenen. Het vormt dus een accessorium van de door het hoge 
administratieve rechtscollege uitgeoefende wettigheidstoetsing. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad legt de nadruk op het feit dat het mechanisme van de dwangsom, zoals opgevat 
door de wetgever, niet de uitdrukking is van een burgerlijk of een politiek recht op de vergoeding van schade ten 
aanzien van de adressaat van de nietig verklaarde handeling. De Raad van State, die beslist zijn arrest van 
nietigverklaring vergezeld te doen gaan van een dwangsom, kan dat slechts in dat arrest doen en niet in een 
daaropvolgend arrest. De opbrengst van de dwangsom komt niet ten goede aan de verzoeker, maar wordt gestort 
aan een fonds dat ijvert voor de modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak en het 
verzoekschrift moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden voorafgegaan door een ingebrekestelling van de 
overheid, terwijl een termijn van drie maanden moet zijn verlopen vanaf de kennisgeving van het 
vernietigingsarrest. De dwangsom bepaald in het in het geding zijnde artikel 36 zou derhalve geen enkel 
vergoedend karakter hebben. 
 
 Het mechanisme van de dwangsom bij de Raad van State zou gelijktijdig bestaan met het subjectieve recht 
voor elke bestuurde om, in voorkomend geval op straffe van dwangsom, vergoeding te verkrijgen voor de 
machtsoverschrijding die hij vanwege de administratie heeft ondergaan. Er zou derhalve geen afbreuk zijn 
gedaan aan de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 
 
 A.1.4.  Ten aanzien van de toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 6 en 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou het onbetwistbaar zijn dat de beroepen die ter kennis van de 
Raad van State zijn gebracht, binnen de werkingssfeer van dat artikel 6 vallen. 
 
 De Ministerraad haalt de rechtspraak van het Hof aan om te besluiten dat de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State wel degelijk voldoet aan de vereisten van artikel 6. Er zou in dat opzicht geen enkele 
discriminatie bestaan onder de rechtzoekenden naargelang zij zich dienen te schikken naar het oordeel van dat 
rechtscollege of naar het oordeel van de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Eenzelfde conclusie zou om 
dezelfde redenen geboden zijn wanneer de Raad van State bevoegd is om dwangsommen uit te spreken ten laste 
van een overheid die nalaat gevolg te geven aan een vernietigingsarrest. 
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 De Ministerraad wijst vervolgens erop dat noch artikel 6 noch artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens de rechtzoekenden een dubbele aanleg waarborgen. Uit die overwegingen zou volgen dat in 
zoverre zij de artikelen 6 en 13 van het Verdrag beoogt, de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.5.  Ten aanzien van de toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet zou uit talrijke door het Hof gewezen arresten blijken dat het verschil in behandeling onder 
categorieën van rechtzoekenden naargelang hun geschil tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde of van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, behoort, niet discriminerend is. 
Eveneens zou herhaaldelijk zijn geoordeeld dat een normatieve bepaling die niet in een dubbele aanleg voorziet, 
niet discriminerend is ten aanzien van andere categorieën van rechtzoekenden die het voordeel van die 
mogelijkheid genieten. 
 
 A.1.6.  De Ministerraad legt voorts de nadruk op het feit dat de schuldenaar van dwangsommen steeds een 
beroep kan instellen en kan vorderen de dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten gedurende een 
te bepalen termijn of de dwangsom te verminderen in geval van blijvende, tijdelijke of gedeeltelijke 
onmogelijkheid voor de veroordeelde overheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Daaruit zou volgen dat 
artikel 36 van de wetten op de Raad van State niet discriminerend is.  
 
 A.1.7.  Ten slotte, in de veronderstelling dat het Hof de vraag bevestigend beantwoordt, zou de Raad van 
State geen dwangsom meer kunnen uitspreken en zou de jurisdictionele bescherming van de rechtzoekenden 
daardoor afnemen, terwijl het recht op een daadwerkelijke uitvoering van de gerechtelijke beslissingen een 
fundamenteel bestanddeel van een rechtsstaat is. 
 
 A.2.1.  De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
verwerende partij voor de verwijzende rechter, dient bij het Hof een memorie in waarin hij eerst de feiten van het 
aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil en de oorsprong van de in het geding zijnde bepaling in 
herinnering brengt.  
 
 A.2.2.  Hij onderzoekt vervolgens het verschil in behandeling dat aan de toetsing van het Hof is 
voorgelegd. Wat de vergeleken categorieën betreft, stelt hij vast dat in het geval dat een vordering tot 
veroordeling van een administratieve overheid tot betaling van een dwangsom voor de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde wordt geformuleerd, de partijen bij het geschil normaal gezien het voordeel van een dubbele 
aanleg genieten, wat niet het geval is wanneer de vordering bij de Raad van State wordt ingesteld. 
 
 Volgens de Belgische Staat zouden de situaties waarin het mogelijk is dat een administratieve overheid zich 
dient te verantwoorden ingevolge een vordering tot veroordeling van een dwangsom voor de rechtbanken van de 
rechtelijke orde, enerzijds, en voor de Raad van State, anderzijds, voldoende vergelijkbaar zijn. 
 
 Ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling zou uit de memorie van toelichting van de 
wet die artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State invoegt, blijken dat die doelstelling erin 
bestond de doeltreffendheid van de arresten van de Raad van State te verhogen. De dwangsom zou dus een 
middel blijven dat het mogelijk maakt te dezen bij een administratieve overheid de uitvoering van een rechterlijk 
bevel te verkrijgen. 
 
 A.2.3.  De Belgische Staat ziet niet in in welk opzicht het streven naar een toegenomen doeltreffendheid 
van de door de Raad van State uitgesproken arresten het vastgestelde verschil in behandeling zou 
verantwoorden, met name het feit dat partijen zich niet kunnen verdedigen in een contentieux van volle 
rechtsmacht en niet het voordeel van een dubbele aanleg kunnen genieten. Hoewel de dubbele aanleg geen 
algemeen rechtsbeginsel is, zou uit het arrest van het Hof nr. 82/93 van 1 december 1993 blijken dat wanneer de 
wetgever in het rechtsmiddel van het hoger beroep voorziet, hij geen discriminerende voorwaarden mag 
opleggen. Te dezen zou tot het bestaan van een discriminatie dienen te worden besloten, aangezien in de 
aangeklaagde situatie zowel de Raad van State als de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitspraak doen over 
de subjectieve rechten.  
 
 A.3.1.  Na de feiten van de zaak in herinnering te hebben gebracht, zet ook de verzoekende partij voor de 
Raad van State de oorsprong van artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uiteen. Zij 
antwoordt vervolgens ten gronde, waarbij zij eerst het arrest van het Hof nr. 14/97 van 18 maart 1997 aanhaalt, 
dat een verband zou leggen tussen het begrip politiek recht en het feit dat een overheid optreedt in de uitoefening 
van een functie die inherent is aan de prerogatieven van het openbaar gezag van de Staat. Verscheidene andere 
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arresten van het Hof worden aangehaald waarin het Hof het politieke karakter van de in het geding zijnde 
rechten zou hebben erkend. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter wijst vervolgens erop dat de Raad van State ten 
aanzien van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet bevoegd is om het bestaan vast te stellen van een 
objectieve juridische verplichting ten laste van de administratie. Krachtens dezelfde bepalingen kan hem bij de 
wet de bevoegdheid worden toegewezen een dwangsom uit te spreken om de goede uitvoering van de 
vastgestelde juridische verplichting te verzekeren. 
 
 Naar de mening van de verzoekende partij zou het subjectieve recht op het herstel van de wettigheid van 
politieke aard zijn. Uit het arrest van het Hof nr. 14/97 zou blijken dat de wetgever dat soort van contentieux 
vermag toe te vertrouwen aan een administratief rechtscollege dat ter zake over volle rechtsmacht beschikt. In 
verscheidene arresten van het Hof zou in dat opzicht worden vastgesteld dat de Raad van State een toetsing van 
volle rechtsmacht uitvoert wanneer een beroep bij hem aanhangig wordt gemaakt. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter besluit met erop te wijzen dat er geen algemeen 
beginsel bestaat dat het voorhanden zijn van een dubbele aanleg oplegt en dat te dezen er geen onevenredig 
gevolg zou zijn op het vlak van daadwerkelijke jurisdictionele bescherming door het mechanisme dat is ingesteld 
door de in het geding zijnde bepaling. 
 
 A.4.1.  De nv « Universal Pharma », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter, betoogt dat uit de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de dwangsom het erkennen van subjectieve rechten die werden 
geschonden impliceert en dat de bevoegdheid daarvoor uitsluitend aan de rechterlijke macht toebehoort. 
Wanneer hij de administratie aanmaant de wettigheid te herstellen ten voordele van de verzoeker, spreekt de 
Raad van State zich bijgevolg in werkelijkheid uit over subjectieve rechten van burgerlijke aard en overschrijdt 
hij zijn bevoegdheden. Dat zou de lering zijn van het op 23 maart 1984 door het Hof van Cassatie gewezen arrest 
waarin uitspraak wordt gedaan in het kader van een conflict van attributie. 
 
 A.4.2.  Het Benelux-Gerechtshof, dat werd ondervraagd over de interpretatie van artikel 1 van de 
eenvormige wet, zou de onbevoegdheid van de Raad van State om zijn beslissingen vergezeld te doen gaan van 
een dwangsom, hebben bevestigd. 
 
 De bevoegdheid om een beslissing vergezeld te doen gaan van een dwangsom zou immers de 
tenuitvoerlegging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek vormen, tegenover een foutieve houding van de 
overheid, en alleen de justitiële rechter zou bevoegd zijn om de vergoeding te gelasten van onrechtmatig door de 
administratie veroorzaakte schade. Aangezien dat recht op vergoeding van burgerlijke aard is, zou het, krachtens 
artikel 144 van de Grondwet, tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren en zou het niet 
aan de Raad van State kunnen worden toegewezen. 
 
 Door het in het geding zijnde artikel 36 aan te nemen, zou de wetgever dus op het vlak van de 
jurisdictionele bescherming van de burgerlijke subjectieve rechten een onverantwoord verschil in behandeling 
hebben ingesteld, dat ipso facto onevenredig zou lijken. De rechtzoekenden die over hun subjectieve rechten 
uitspraak kunnen laten doen door de justitiële rechtscolleges zouden het voordeel van rechtscolleges met volle 
rechtsmacht genieten en zouden over door het Gerechtelijk Wetboek georganiseerde gewone en buitengewone 
rechtsmiddelen beschikken, terwijl de rechtzoekenden wier rechten in eerste en laatste aanleg zouden worden 
beoordeeld door de rechter inzake machtsoverschrijding over geen enkel beroep tegen de arresten van de Raad 
van State zouden beschikken. 
 
 Evenzo, terwijl de justitiële rechter, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, het bestaan kan 
beoordelen van schuld, schade en een oorzakelijk verband en bijgevolg een vordering tot vergoeding in natura, 
alsook de bijkomende vordering die noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een dwangsom kan verwerpen om 
reden dat er geen schuld is of dat er rechtsmisbruik zou zijn, is dat niet het geval voor de Raad van State, die 
beperkt is tot een rol van authentieke interpretatie van het arrest dat hij heeft gewezen en die hoogstens het 
bedrag van de dwangsom kan beoordelen, haar kan opheffen, opschorten of verminderen in de gevallen waarin 
de administratie zich in de onmogelijkheid bevindt het arrest uit te voeren. 
 
 A.4.3.  De tussenkomende partij betoogt voorts dat haar voor de Raad van State elk middel van verdediging 
wordt ontzegd, terwijl zij zich voor de justitiële rechter zou kunnen verzetten tegen het absolute gezag van 
gewijsde van het vernietigingsarrest of een misbruik van recht zou kunnen aanvoeren ten aanzien van de 
vergoeding in natura. 
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 A.4.4.  De tussenkomende partij haalt het arrest van de Raad van State nr. 216.632 van 1 december 2011 
aan, waarin is geoordeeld dat een vergunning voor de overbrenging van een apotheek verleend na het verstrijken 
van de beslissing tot behoud van de vergunning geoorloofd is. Dat arrest zou des te meer doen blijken dat de in 
het arrest nr. 217.402 van 20 januari 2012 vermelde onthoudingsverplichting ten zeerste betwistbaar is. 
 
 A.4.5.  Voorts wordt eraan toegevoegd dat aangezien hij rechter en partij is, de Raad van State, behoudens 
verwijzing van de zaak naar de algemene vergadering van zijn afdeling bestuursrechtspraak, geen onafhankelijk 
en onpartijdig rechtscollege in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens kan 
zijn, terwijl het erom gaat uitspraak te doen over rechten en verplichtingen van burgerlijke aard wanneer hij zich 
uitspreekt over een dwangsom. 
 
 A.4.6.  De tussenkomende partij onderstreept overigens dat de Raad van State, in het arrest nr. 223.441 van 
8 mei 2013, die verwijzing naar de algemene vergadering uitdrukkelijk heeft geweigerd en het verzoek tot 
intrekking in beginsel reeds gegrond heeft verklaard ondanks het beginsel van wettigheid en van rechtszekerheid 
vervat in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat 
een verduidelijking van de draagwijdte van de in het geding zijnde norm in het licht van de patrimoniale 
gevolgen ervan zou vereisen. 
 
 Ten slotte zou het tijdschema voor de procedure inzake het verzoek tot het opleggen van een dwangsom 
voor de burgerlijke rechter, dat noodzakelijkerwijs tegelijk met de hoofdvordering wordt ingediend, de 
uitoefening van de rechten van verweer en de naleving van de tegenspraak op meer daadwerkelijke wijze 
waarborgen dan de versnelde procedure voor de Raad van State, die wordt gekenmerkt door uiterst korte 
termijnen en een beperkt aantal proceduregeschriften.  
 
 A.5.  In zijn memorie van antwoord verwijst de Ministerraad integraal naar de inhoud van zijn vorige 
memorie en voegt hij eraan toe dat, hoewel het recht op een dubbele aanleg wordt gewaarborgd door artikel 14 
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en door artikel 2 van het Zevende 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die bepalingen dat recht alleen in 
strafzaken waarborgen. 
 
 A.6.  De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter herhaalt in haar memorie van antwoord 
eveneens de argumenten die werden uiteengezet ter gelegenheid van de indiening van haar memorie bij het Hof. 
Zij voegt eraan toe dat, in de veronderstelling, quod non, dat de in het geding zijnde rechten politieke rechten 
zijn, de zorg om de objectieve wettigheid te herstellen, het niet mogelijk maakt een onevenredige beperking van 
de rechten van de partijen te verantwoorden, terwijl de twee dwangsommechanismen vergelijkbaar zijn en niet is 
aangetoond dat de dwangsom voor de burgerlijke rechter het daadwerkelijke karakter van de 
vernietigingsarresten van de Raad van State niet zou waarborgen; de justitiële rechter kan immers, zo nodig 
onder dwangsom, een herstel in natura aan de administratie bevelen. 
 
 Voor de Raad van State, die ten aanzien van de dwangsom een strikte wettigheidscontrole in eerste en 
laatste aanleg uitoefent, kunnen de partijen de argumenten niet aanvoeren die zij hadden kunnen aanvoeren voor 
de justitiële rechter en kunnen zij met name geen nieuwe beoordeling aanvragen die, zoals te dezen, steunt op 
een ontwikkeling van de rechtspraak na het vernietigingsarrest dat de administratie zou hebben geschonden door 
de vernietigde handeling te herstellen. 
 
 Hieruit vloeit een verschil in behandeling voort dat niet te verantwoorden is in het licht van de rechten van 
de verdediging en van een daadwerkelijke jurisdictionele bescherming. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 36 van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de 

wet van 19 januari 2014, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
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de artikelen 144 en 145 ervan alsook met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 B.1.2.  In de versie ervan die van toepassing is op het geschil voor de verwijzende rechter 

bepaalde het voormelde artikel 36 : 

 

 « § 1.  Wanneer het herstel van de wettigheid inhoudt dat de vernietiging van een 
rechtshandeling als bedoeld in artikel 14 gevolgd moet worden door een nieuwe 
overheidsbeslissing of overheidshandeling kan, bij ingebreke blijven van de overheid, de 
persoon op wiens verzoek de nietigverklaring is uitgesproken, de Raad van State verzoeken 
aan de betrokken overheid een dwangsom op te leggen. Wanneer uit een vernietigingsarrest 
voor de administratieve overheid een onthoudingsplicht ten aanzien van bepaalde beslissingen 
volgt, kan de persoon op wiens verzoek de vernietiging is uitgesproken, de Raad van State 
vragen de overheid het bevel te geven, op verbeurte van een dwangsom, de beslissingen in te 
trekken die ze zou hebben genomen met schending van de uit het annulatiearrest volgende 
onthoudingsverplichting. 
 
 Het verzoek is slechts ontvankelijk wanneer verzoeker de overheid bij een ter post 
aangetekende brief tot het nemen van een nieuwe beslissing heeft aangemaand en ten minste 
drie maanden vanaf de kennisgeving van het vernietigingsarrest verlopen zijn. De dwangsom 
kan niet worden verbeurd alvorens het arrest waarbij zij is vastgesteld, wordt betekend. 
 
 § 2.  De Raad kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per 
tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de Raad eveneens 
een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt. 
 
 § 3.  De kamer die de dwangsom heeft opgelegd kan op vordering van de veroordeelde 
overheid de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende een door haar te 
bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde overheid om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de 
kamer haar niet opheffen of verminderen. 
 
 § 4.  De bepalingen van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek die op het beslag en 
de tenuitvoerlegging betrekking hebben, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tenuitvoerlegging van het arrest waarbij een dwangsom is opgelegd. 
 
 § 5.  De dwangsom bedoeld in § 1 wordt ten uitvoer gelegd op vraag van de verzoeker en 
met tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken. Zij wordt toegewezen aan een 
begrotingsfonds in de zin van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting 
van begrotingsfondsen. Dit fonds wordt genoemd ‘ Fonds voor het beheer van de 
dwangsommen ’. 
 
 De middelen die aan dit fonds worden toegewezen, worden gebruikt voor de 
modernisering van de organisatie van de administratieve rechtspraak en worden aangewend 
bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit ». 
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 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over het bestaan van twee verschillen in behandeling ten 

aanzien van de rechtzoekenden die met toepassing van artikel 36 van de gecoördineerde wetten 

zijn onderworpen aan een door de Raad van State uitgesproken dwangsom. Een eerste verschil in 

behandeling zou het gevolg zijn van het feit dat die rechtzoekenden geen gelijkwaardige 

jurisdictionele bescherming van hun subjectieve rechten zouden genieten ten opzichte van 

diegenen die zijn onderworpen aan een dwangsom uitgesproken door de rechtscolleges van de 

rechterlijke orde, die over volle rechtsmacht beschikken en in beginsel aan rechtspraak in twee 

instanties zijn onderworpen. Een tweede verschil in behandeling zou het gevolg zijn van het feit 

dat de rechtzoekenden die zijn onderworpen aan de door de Raad van State uitgesproken 

dwangsommen zouden worden gediscrimineerd door het feit dat de Raad van State een 

bevoegdheid toegewezen krijgt die in beginsel, krachtens de artikelen 144 en 145 van de 

Grondwet, alleen aan de rechtscolleges van de rechterlijke orde zou toebehoren. 

 

 B.3.  Artikel 160 van de Grondwet bepaalt dat er « een Raad van State [is] waarvan de 

samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald ». Door die bepaling 

beoogde de Grondwetgever de objectieve wettigheidstoetsing van de administratieve 

handelingen te verankeren. 

 

 B.4.1.  De bepaling die aan het onderzoek van het Hof is onderworpen, vindt haar oorsprong 

in artikel 5 van de wet van 17 oktober 1990 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, en van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de 

ambtsdragers bij de Raad van State ». De wetgever beoogde een efficiënte uitvoering van de 

door het hoge administratieve rechtscollege gewezen vernietigingsarresten te verzekeren. 

 

 Luidens de memorie van toelichting : 

 

 « [dringt] het invoeren van een dwangsom in dit contentieux […] zich op daar uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de effectiviteit van het beroep bij de Raad van State 
meer en meer in het gedrang begint te komen aangezien een aantal arresten door de overheid 
niet worden uitgevoerd. Het beginsel zelf van de administratieve rechter wordt aldus 
genegeerd, indien het bestuur - voor wettig houdend wat de administratieve rechter onwettig 
heeft geacht - zich aan het arrest niet stoort (Raad van State van 18 oktober 1978, 
Van Vuchelen, nr. 19.197) » (Parl. St., Senaat, 1989-1990, nr. 984-1, p. 8). 
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 B.4.2.  Voor de toepassing van het in het geding zijnde artikel 36 is vereist dat de Raad 

van State voorafgaandelijk een vernietigingsarrest heeft gewezen. Enkel in de gevallen 

waarbij het herstel van de wettigheid inhoudt dat de vernietiging van een rechtshandeling als 

bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State moet worden 

gevolgd door een nieuwe overheidsbeslissing of een overheidshandeling of waarbij uit een 

vernietigingsarrest voor de administratieve overheid een onthoudingsplicht ten aanzien van 

bepaalde beslissingen volgt, kan een dwangsom worden opgelegd. 

 

 De Raad van State kan slechts beslissen een dwangsom op te leggen op verzoek van de 

persoon op wiens verzoek de nietigverklaring is uitgesproken en nadat een afzonderlijke 

procedure is doorlopen. 

 

 Anders dan in het gemeen recht het geval is (artikel 1385quater van het Gerechtelijk 

Wetboek), komt de dwangsom niet toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen, maar 

wordt zij toegewezen aan een speciaal daartoe opgericht begrotingsfonds. 

 

 B.5.  De dwangsom is een dwangmiddel om de uitvoering van een rechterlijke uitspraak 

die bestaat in een verplichting om te doen, niet te doen of om een zaak te geven, te verkrijgen. 

 

 Het recht op een daadwerkelijke uitvoering van rechterlijke uitspraken behoort tot de 

fundamentele grondslagen waarop een rechtsstaat is gebaseerd. 

 

 De uitvoering van een rechterlijke uitspraak is inzonderheid van belang in het 

administratief contentieux. Door het instellen van een beroep tot nietigverklaring beoogt de 

verzoeker niet alleen de vernietiging van de bestreden bestuurshandeling maar ook de 

opheffing van de gevolgen ervan. Een effectieve rechtsbescherming en het herstel van de 

wettigheid vereisen dat de administratie zich neerlegt bij de uitspraak van de rechter. De 

verplichting tot uitvoering is niet beperkt tot het beschikkend gedeelte; ook de grond van de 

uitspraak moet worden nageleefd en toegepast. Wanneer het bestuur weigert of nalaat uit te 

voeren of talmt met de uitvoering, verliezen de waarborgen die de rechtsonderhorige tijdens 

het verloop van de procedure geniet elke betekenis (zie bijvoorbeeld EHRM, 19 maart 1997, 

Hornsby t. Griekenland, § 41; 18 november 2004, Zazanis t. Griekenland, § 37; 9 juni 2009, 

Nicola Silvestre t. Italië, § 59; 23 oktober 2012, Süzer en Eksen Holding A.S. t. Turkije, § 115; 

24 oktober 2013, Bousiou t. Griekenland, § 33). 
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 De mogelijkheid, voor de Raad van State, tot het opleggen van een dwangsom werd aldus 

noodzakelijk geacht om het herstel van de wettigheid alsook een effectieve rechtsbescherming 

te waarborgen. 

 

 B.6.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn 

indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedureregels 

een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou 

meebrengen. 

 

 B.7.1.  Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat die laatste een grondige 

jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. De 

Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde overheidsbeslissing de 

vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van de correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is. Opgevat als een noodzakelijk 

instrument om de uitvoering van zijn beslissingen te waarborgen, kan de dwangsom immers 

het hoge administratieve rechtscollege niet enig deel van zijn bevoegdheden inzake toetsing, 

die een grondige jurisdictionele toetsing blijft, ontnemen. Er wordt niet op onevenredige wijze 

afbreuk gedaan aan de rechten van de betrokken rechtzoekenden door de omstandigheid 

alleen dat de procedure aan het eind waarvan door de Raad van State een dwangsom wordt 

uitgesproken, verschilt van die welke van toepassing is voor de rechtscolleges van de 

rechterlijke orde. 

 

 B.7.2.  Uit het feit dat de toetsing door de Raad van State in eerste en laatste aanleg wordt 

uitgeoefend, volgt evenmin een onevenredige afbreuk aan de in het geding zijnde rechten van 

de rechtzoekenden in zoverre er, behalve in strafzaken, geen algemeen beginsel bestaat dat het 

bestaan van een rechtspraak in twee instanties oplegt en in zoverre, zoals het Hof zonet heeft 

onderstreept, de Raad van State een grondige jurisdictionele toetsing uitoefent. 

 

 B.8.  In zoverre zij het verschil in behandeling beoogt dat bestaat tussen de 

rechtzoekenden die aan een door de Raad van State uitgesproken dwangsom zijn 

onderworpen en diegenen die een door de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken 
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dwangsom zijn verschuldigd, dient de prejudiciële vraag derhalve ontkennend te worden 

beantwoord. 

 

 De toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, leidt niet tot een 

ander besluit (vgl. EHRM, 7 november 2000, grote kamer, 28 mei 2002, Kingsley t. Verenigd 

Koninkrijk). 

 

 B.9.  Het Hof dient voorts de bestaanbaarheid te onderzoeken van het in het geding zijnde 

artikel 36 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 144 en 145 ervan. Uit de memories blijkt immers dat, volgens de tussenkomende 

partij, die aan de oorsprong ligt van de gestelde vraag, aangezien de dwangsom de erkenning 

impliceert dat subjectieve rechten zijn geschonden, de bevoegdheid daarvoor immers 

uitsluitend aan de rechterlijke macht zou toekomen. 

 

 B.10.  Geschillen over burgerlijke rechten behoren, krachtens artikel 144 van de 

Grondwet, bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. 

 

 Krachtens artikel 145 van de Grondwet, behoren geschillen over politieke rechten tot de 

bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. 

 

 B.11.  Net zoals de dwangsom uitgesproken door de rechtscolleges van de rechterlijke 

orde heeft de door de Raad van State opgelegde dwangsom tot doel de inachtneming te 

waarborgen van het gezag van gewijsde van de arresten die hij uitspreekt. In tegenstelling met 

wat de tussenkomende partij voor de verwijzende rechter beweert, gaat het, wanneer een 

dergelijke beslissing wordt genomen, niet erom te erkennen dat subjectieve rechten zijn 

geschonden. 

 

 Immers, zoals het Hof in B.4.2 heeft vermeld, kan geen enkele dwangsom worden 

uitgesproken indien zij niet wordt voorafgegaan door een vernietigingsarrest uitgesproken 

door de Raad van State. Het is dus met de aard van het aldus door de Grondwetgever aan de 

bevoegdheid van de Raad van State toevertrouwde vernietigingscontentieux alsook met de 

draagwijdte van de arresten die hij wijst, dat rekening dient te worden gehouden om de aard te 
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bepalen van de dwangsom, opgevat als een instrument dat noodzakelijk is voor de effectiviteit 

van dergelijke arresten. 

 

 Zoals het Hof in B.5 heeft vermeld, beoogt de mogelijkheid die aan de Raad van State is 

verleend om een dwangsom op te leggen, het herstel van de wettigheid en een daadwerkelijke 

jurisdictionele bescherming te waarborgen, los van elke beoordeling in verband met het 

bestaan van eventuele schuld of schade. 

 

 De dwangsom uitgesproken door de Raad van State belet overigens niet dat, krachtens de 

bevoegdheden die hun bij de artikelen 144 en 145 van de Grondwet zijn toegewezen, een 

vordering tot dwangsom die een vergoedend karakter heeft, kan worden ingesteld bij de 

rechtscolleges van de rechterlijke orde zelf. 

 

 B.12.  Daaruit volgt dat, in zoverre het aan de Raad van State de bevoegdheid verleent 

zijn arresten vergezeld te doen gaan van dwangsommen onder de voorwaarden die het 

bepaalt, het in het geding zijnde artikel 36 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, niet schendt. Ook onder dit 

oogpunt, dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vóór de 

wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 19 januari 2014, schendt niet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 ervan alsook met de 

artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

27 maart 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5585 

 

 

Arrest nr. 57/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende 

wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de 

gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 

provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 

provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde « pacificatiewet ») en van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van 

de randgemeenten betreft, ingesteld door Bart Laeremans en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 

9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het 

Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 

van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde 

« pacificatiewet ») en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012) door Bart Laeremans, 

wonende te 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, Joris Van Hauthem, wonende te 

1750 Lennik, Scheestraat 21, Philip Claeys, wonende te 3090 Overijse, Kruiskruidlaan 11, en 

Marleen Fannes, wonende te 1910 Kampenhout, Sint-Servaesstraat 209. 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 

memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. De Roo, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. P. Peeters, Mr. F. Tulkens en Mr. H. Bortels, advocaten bij de balie te Brussel, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 A.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen. De bestreden bepaling betreft de 

procedure inzake de benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten, maar geen van de verzoekende 

partijen woont in één van die gemeenten. Zij kunnen er niet als kiezer of als gemeentemandataris optreden, 
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zodat zij niet onder het toepassingsgebied van de bestreden bepaling vallen en er bijgevolg niet rechtstreeks 

door worden geraakt. 

 

 A.2.  De verzoekende partijen menen als kiesgerechtigd en politiek actief inwoner van hun gemeente een 

persoonlijk en rechtstreeks belang te hebben bij de vernietiging van de bestreden wet, die hen als kandidaat bij 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou benadelen. Ook personen die niet onder het toepassingsgebied van 

de wet vallen, kunnen ertegen opkomen wanneer het duidelijk is dat de wet een ongunstige weerslag kan hebben 

op hun situatie. De ongunstige weerslag zou met name kunnen bestaan in het verstoken blijven van een voordeel 

dat aan anderen wordt toegekend. Ook voor de verzoekende partijen bestaat immers de mogelijkheid dat hun 

eventuele voordracht tot burgemeester niet door de Vlaamse Regering zou worden bekrachtigd, zonder dat zij 

dan het statuut van « aangewezen-burgemeester » zouden kunnen genieten en zonder dat zij op de buitengewone 

procedure voor de Raad van State aanspraak zouden kunnen maken. Bovendien zouden zij als inwoners van de 

rand worden geconfronteerd met een categorie van burgemeesters die zijn benoemd bij een besluit waarvan de 

controle aan de Nederlandstalige kamer van de Raad van State is onttrokken. 

 

 A.3.  Volgens de Ministerraad kan de bestreden bepaling, die ertoe strekt een bijzondere waarborg te 

bieden aan de Franstaligen in de randgemeenten, geen negatieve weerslag hebben op de situatie van de 

verzoekende partijen als Nederlandstalige kiezer of gemeentemandataris in een andere randgemeente zonder 

taalfaciliteiten. Er zou geen enkele noodzaak bestaan om in die gemeenten in een soortgelijke waarborg te 

voorzien, laat staan dat een dergelijke waarborg enig voordeel zou bieden aan de verzoekende partijen. De 

stelling van de verzoekende partijen dat ook hun eventuele voordracht tot burgemeester niet zou worden 

bekrachtigd, is volgens de Ministerraad louter hypothetisch en komt niet in aanmerking ter staving van het 

vereiste belang. In zoverre de verzoekende partijen in rechte treden als kiesgerechtigd en politiek actief inwoner 

van een randgemeente of het arrondissement Halle-Vilvoorde, zou hun belang niet kunnen worden 

onderscheiden van het belang dat iedere persoon erbij heeft dat de wettigheid in alle aangelegenheden in acht 

wordt genomen. 

 

 

 Ten aanzien van het middel 

 

 A.4.1.  Het enige middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de 

artikelen 3, 13, 33 en 160 van de Grondwet en met het grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten. 

 

 Het middel bevat twee onderdelen, maar voorafgaand aan de uiteenzetting daarvan wijzen de verzoekende 

partijen erop dat de nauwe band tussen de bestreden wet en het voorstel tot herziening van artikel 160 van de 

Grondwet niet tot gevolg heeft dat de bestreden wet zelf grondwettelijke kracht zou hebben en aan de 

bevoegdheid van het Hof zou ontsnappen. 

 

 A.4.2.  In het eerste onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden wet een 

verschil in behandeling doet ontstaan tussen de kandidaat-burgemeesters in de randgemeenten en de kandidaat-

burgemeesters in elke andere gemeente van het Nederlandse taalgebied. Voor de eerstgenoemde categorie wordt 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als het verlengde van een administratieve 

benoemingsprocedure beschouwd, terwijl enkel de partijen die ter zake een rechtens vereist belang vertonen de 

rechtscontrole in werking zouden mogen stellen. Hierdoor zou het grondbeginsel van de scheiding der machten 

in het gedrang komen, zou afbreuk worden gedaan aan de grondwettelijke opdracht van de Raad van State zoals 

neergelegd in artikel 160 van de Grondwet en zou artikel 13 van de Grondwet worden geschonden, dat aan alle 

personen die zich in dezelfde toestand bevinden, waarborgt om volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid en 

rechtspleging te worden berecht. 

 

 Door het invoeren van een systematisch bestuurlijk toezicht op de Vlaamse Regering in geval van 

weigering van benoeming, zou de maatregel volgens de verzoekende partijen verder gaan dan noodzakelijk is 

om het doel ervan te bereiken. Een dergelijke weigering mag immers worden geacht op objectieve en 

rechtmatige criteria te steunen. Bovendien kan elke benadeelde zich tot de Raad van State wenden teneinde een 

onwettige, willekeurige of ongemotiveerde beslissing te laten vernietigen. In geval van tegenspraak tussen de 

rechtspraak van de Franstalige en die van de Nederlandstalige kamers van de Raad van State kan reeds de 

voorlegging van de zaak aan de algemene vergadering van de Raad van State worden gevraagd. Het automatisch 

bevoegd maken van die algemene vergadering zou kennelijk onevenredig zijn aangezien de Nederlandstalige 

kamers voldoende waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid vertonen. 
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 A.4.3.  In het tweede onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden wet de 

kandidaat-burgemeesters in de andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied dan de randgemeenten 

benadeelt doordat zij niet kunnen beschikken over de mogelijkheid om te worden benoemd ingevolge een arrest 

van de Raad van State na een weigeringsbeslissing van de Vlaamse Regering. Die mogelijkheid, die enkel voor 

de kandidaat-burgemeesters in de randgemeenten bestaat, zou het grondwettelijke beginsel van de scheiding der 

machten schenden doordat een vernietigingsbeslissing van de algemene vergadering van de Raad van State in de 

plaats treedt van een weigeringsbeslissing van de Vlaamse Regering, waaraan aldus het recht wordt ontnomen 

tot heroverweging over te gaan. De rechter is weliswaar bevoegd om een door het bestuur bij zijn niet-gebonden 

bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van het recht zowel te voorkomen als te herstellen, maar hij mag 

zich hierbij niet in de plaats van het bestuur stellen, hetgeen precies door de bestreden wet wordt opgelegd. 

 

 De verzoekende partijen wijzen erop dat voor de kandidaat-burgemeesters in de andere gemeenten van het 

Vlaamse Gewest een dergelijke benoeming ingevolge een vernietigingsarrest van de Raad van State uitgesloten 

is. In zoverre zij zich zelf tot de Raad van State zouden wenden na een weigeringsbeslissing van de Vlaamse 

Regering, zou een vernietigingsarrest enkel nopen tot een heroverweging en niet tot een benoeming. Dat zou 

leiden tot een disproportioneel verschil in rechtsbescherming van de betrokken categorieën van kandidaat-

burgemeesters, waarbij een louter formele onwettigheid zoals een formeel motiveringsgebrek in het ene geval 

aanleiding zal geven tot een benoeming en in het andere geval tot een heroverweging met een aangepaste 

motivering. 

 

 A.5.1.  De Ministerraad voert om te beginnen aan dat de verzoekende partijen niet aangeven in welk 

opzicht artikel 3 van de Grondwet wordt geschonden en dat het middel in die mate onontvankelijk is. Hij merkt 

tevens op dat enkel grieven worden aangevoerd tegen artikel 4 van de bestreden wet. 

 

 Wat de band van die wet met het herziene artikel 160 van de Grondwet betreft, preciseert de Ministerraad 

dat beide teksten uitgaan van dezelfde doelstelling, die erin bestaat de communautaire vrede in de 

randgemeenten te verwezenlijken. Zij zouden derhalve in samenhang moeten worden gelezen. Het nieuwe derde 

lid van artikel 160 van de Grondwet strekt meer bepaald tot bekrachtiging en consolidatie van de nieuwe regels 

betreffende de bevoegdheid en de beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de randgemeenten. De Grondwetgever zou aldus zelf hebben 

geoordeeld dat die nieuwe regels in overeenstemming zijn met de Grondwet, met inbegrip van de artikelen 10 

en 11 ervan. Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat wanneer de wetgever zich 

aansluit bij keuzes die de Grondwetgever zelf heeft gemaakt, het Hof niet bevoegd is om die keuzes in twijfel te 

trekken, en dat dit niet alleen geldt wanneer die keuzes uitdrukkelijk blijken uit de bewoordingen van de 

grondwetsbepalingen, maar ook wanneer ze blijken uit de parlementaire voorbereiding. De Ministerraad 

verwijst in dat verband ook naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

 

 De Ministerraad is overigens van mening dat de bestreden regeling grondwettig is, rekening houdend met 

het geheel van de hervorming van de Staat die gestoeld is op een complex geheel van regels waarbij een zeker 

evenwicht binnen de federale Staat wordt nagestreefd, steunend op een ruime consensus tussen de 

gemeenschappen van het land. 

 

 A.5.2.  Wat de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel betreft, merkt de Ministerraad allereerst 

op dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de kandidaat-burgemeesters van de zes randgemeenten en de 

kandidaat-burgemeesters van de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied, meer bepaald omdat het 

bijzondere statuut van de randgemeenten een fundamenteel element vormt van het institutionele evenwicht 

binnen de Belgische Staat. Aangezien het geschil dat tot de bestreden bepaling heeft geleid de interpretatie van 

de faciliteiten zoals bepaald in de taalwetgeving betreft, kan dat geschil zich enkel voordoen in de 

faciliteitengemeenten en niet in de andere gemeenten in het Nederlandse taalgebied. Bovendien zouden zulke 

geschillen zich de facto enkel voordoen in de randgemeenten, zodat enkel voor die gemeenten in een bijzondere 

procedure is voorzien. 

 

 Indien de betrokken categorieën van personen toch vergelijkbaar zouden worden geacht, meent de 

Ministerraad dat het verschil in behandeling op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord. Hij 

preciseert in dat verband dat, in weerwil van wat de verzoekende partijen aanvoeren, enkel de aangewezen-

burgemeester, die klaarblijkelijk het rechtens vereiste belang heeft om een weigeringsbeslissing aan te vechten, 

het geschil bij de Raad van State aanhangig kan maken door een memorie neer te leggen ter griffie. Pas op het 

ogenblik dat een dergelijke memorie wordt ingediend, wordt de zaak ingeschreven op de algemene rol en zal de 

Raad van State uitspraak kunnen doen. Voorts is de Ministerraad van oordeel dat het toezicht door de Raad van 

State geen bestuurlijk maar een jurisdictioneel toezicht is, dat enkel de wettigheid van de weigeringsbeslissing 
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betreft. Het is de bijzondere wet die aan het arrest van de Raad van State het gevolg verbindt dat de 

aangewezen-burgemeester definitief zal worden benoemd. De Ministerraad benadrukt ten slotte dat de bestreden 

bepaling haar verantwoording vindt in de doelstelling om het evenwicht en de vrede tussen de gemeenschappen 

en de gewesten te bewerkstelligen. Hij verwijst in dat verband inzonderheid naar het arrest nr. 18/90 van 23 mei 

1990. 

 

 A.5.3.  Uit hetgeen voorafgaat, leidt de Ministerraad af dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet zijn 

geschonden, in samenhang gelezen met het beginsel van de scheiding der machten, zoals neergelegd in 

artikel 33 van de Grondwet, en met artikel 160 van de Grondwet. Evenmin zou er sprake zijn van een schending 

van artikel 13 van de Grondwet. Die bepaling waarborgt weliswaar het recht aan alle personen die zich in 

dezelfde situatie bevinden om volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid en rechtspleging te worden berecht, 

maar dat recht is niet absoluut. Een verschil in behandeling kan derhalve - zoals in het voorliggende 

geval - redelijk worden verantwoord. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De bijzondere wet van 19 juli 2012 « houdende wijziging van de wet van 

9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het 

Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 

van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde 

‘ pacificatiewet ’) en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft » heeft 

een nieuwe procedure ingesteld voor de benoeming van de burgemeesters van de 

randgemeenten, waarbij de betwisting van de weigering van een benoeming door de 

algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt 

beslecht. 

 

 Artikel 4 van die bijzondere wet heeft de nieuwe procedure ingeschreven in de 

pacificatiewet, die ze op haar beurt invoegt in de Nieuwe Gemeentewet. 

 

 Het aldus in de Nieuwe Gemeentewet ingevoegde artikel 13bis bepaalt : 

 

 « § 1.  In de randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt de voordrachtsakte van de 

burgemeester bevestigd door een stemming van de gemeenteraad en aan de Vlaamse 

Regering bezorgd. Vanaf die stemming is de kandidaat-burgemeester aangewezen-

burgemeester, draagt hij de titel van ‘ aangewezen-burgemeester ’ en oefent hij alle functies 
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uit die aan de burgemeester worden toevertrouwd. Hij wordt evenwel niet als schepen 

vervangen, indien hij als schepen werd verkozen. 

 

 § 2.  Zodra de Vlaamse Regering deze voordrachtsakte die werd bevestigd door een 

stemming van de gemeenteraad ontvangt, beschikt zij over een termijn van zestig dagen om 

over te gaan tot de benoeming van de aangewezen-burgemeester of tot de mededeling van 

een beslissing tot weigering van de benoeming overeenkomstig § 4. 

 

 § 3.  Indien de Vlaamse Regering de aangewezen-burgemeester benoemt of indien zij 

geen beslissing meedeelt binnen de haar toegewezen termijn, is de aangewezen-burgemeester 

definitief benoemd en wordt hij als schepen vervangen overeenkomstig de procedure bepaald 

in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. 

 

 § 4.  Indien de Vlaamse Regering de definitieve benoeming van de betrokkene weigert, 

deelt zij deze beslissing tot weigering mee aan de aangewezen-burgemeester, aan de 

gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de 

gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De mededeling aan de aangewezen-

burgemeester vermeldt eveneens waar het administratief dossier kan worden geraadpleegd. 

 

 § 5.  De aangewezen-burgemeester beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de 

ontvangst van de mededeling bedoeld in § 4 om een memorie in te dienen bij de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 De algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak spreekt zich uit binnen de 

negentig dagen na de indiening van deze memorie. 

 

 De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats op het ogenblik 

dat de memorie wordt ingediend. 

 

 De memorie wordt gedagtekend en bevat : 

 

 1°  het opschrift ‘ memorie met betrekking tot een beslissing over de definitieve 

benoeming van een burgemeester van een randgemeente ’; 

 

 2°  de naam en de woonplaats van de aangewezen-burgemeester en de gekozen 

woonplaats; 

 

 3°  een uiteenzetting van de feiten en de middelen. 

 

 De memorie wordt niet op de rol ingeschreven indien : 

 

 1°  ze niet is ondertekend of niet vergezeld gaat van vier door de ondertekenaar voor 

eensluidend verklaarde afschriften; 

 

 2°  er geen inventaris is bijgevoegd van de stukken, die alle overeenkomstig die 

inventaris genummerd moeten zijn. 
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 In geval van toepassing van het vijfde lid, richt de hoofdgriffier aan de aangewezen-

burgemeester een brief waarin meegedeeld wordt waarom de memorie niet is ingeschreven 

op de rol en waarbij de aangewezen-burgemeester verzocht wordt binnen vijftien dagen zijn 

memorie te regulariseren. 

 

 De aangewezen-burgemeester die zijn memorie regulariseert binnen de vijftien dagen na 

de ontvangst van het verzoek bedoeld in het zesde lid, wordt geacht het te hebben ingediend 

op de datum van de eerste verzending ervan. 

 

 Een memorie die niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn 

ingediend. 

 

 Op hetzelfde ogenblik waarop hij zijn memorie indient, stuurt de aangewezen-

burgemeester een kopie daarvan ter informatie aan de Vlaamse Regering. Deze verzending 

stelt de termijnen niet in werking die de Vlaamse Regering in acht moet nemen. 

 

 De hoofdgriffier zendt onverwijld een afschrift van de memorie aan de Vlaamse 

Regering, aan de auditeur-generaal en aan de adjunct-auditeur-generaal over. 

 

 De Vlaamse Regering zendt hem binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de 

memorie door de hoofdgriffier het volledige administratief dossier over, waarbij zij een nota 

met opmerkingen kan voegen. 

 

 Eén van de exemplaren van de nota wordt door de hoofdgriffier gezonden aan de 

aangewezen-burgemeester en aan de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

 Een te laat ingediende nota met opmerkingen wordt uit de debatten geweerd. 

 

 De leden van het auditoraat maken binnen vijftien dagen na ontvangst van het dossier 

een verslag op overeenkomstig artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. In voorkomend geval verzoeken zij de partijen nadere 

uitleg te verstrekken over de punten die zij aangeven. 

 

 De eerste voorzitter of de voorzitter bepaalt na kennisneming van het verslag, bij 

beschikking de dag van de terechtzitting waarop de zaak wordt behandeld door de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 De hoofdgriffier geeft onverwijld kennis van de beschikking waarbij de rechtsdag wordt 

bepaald aan : 

 

 1°  de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

 2°  de Vlaamse Regering; 

 

 3°  de aangewezen-burgemeester. 
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 Het verslag wordt bij de oproeping gevoegd. De partijen en hun advocaat kunnen 

gedurende de in de beschikking van de eerste voorzitter of de voorzitter bepaalde tijd ter 

griffie inzage nemen van het dossier. 

 

 De artikelen 93, § 5, eerste lid, 95, §§ 2 tot 4, en 97, derde lid, van de wetten op de Raad 

van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zijn van toepassing op de procedure die wordt 

ingesteld door dit artikel. De artikelen 21, zesde lid, 21bis en 30, § 3, van dezelfde 

gecoördineerde wetten zijn niet van toepassing. 

 

 § 6.  Indien de aangewezen-burgemeester geen memorie indient binnen de termijn van 

dertig dagen bedoeld in § 5, eerste lid, of indien de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot weigering bevestigt, wordt deze 

definitief. De gemeenteraad beschikt over dertig dagen vanaf de datum waarop de beslissing 

tot weigering definitief is geworden om door een stemming een nieuwe voordrachtsakte te 

bevestigen. 

 

 § 7.  Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State de beslissing van weigering tot benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de 

definitieve benoeming van de aangewezen-burgemeester en tot zijn vervanging als schepen 

overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. 

 

 § 8.  Voor alles wat niet geregeld is bij dit artikel zijn de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973 en het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 

regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

van toepassing ». 

 

 De bijzondere wet van 19 juli 2012 is op 14 oktober 2012 in werking getreden. 

 

 B.1.2.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de aangehaalde bepaling. Tegen de andere 

bepalingen van de bijzondere wet worden geen grieven gericht. 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de 

vernietiging van de bestreden bepaling aangezien zij niet in de betrokken randgemeenten 

wonen en derhalve niet onder het toepassingsgebied van die bepaling vallen. 

 

 B.2.2.  Wanneer een bepaling de situatie van een categorie van personen regelt, kunnen 

degenen die ten aanzien van die categorie van het voordeel van die bepaling verstoken 

blijven, daarin een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om de bepaling aan te 

vechten. 
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 B.2.3.  Volgens de verzoekende partijen bestaat hun belang erin dat zij, als kandidaten bij 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen, verstoken blijven van het voordeel van het 

bijzondere statuut van « aangewezen-burgemeester » en van de buitengewone procedure voor 

de Raad van State dat de bestreden bepaling aan kandidaten in de randgemeenten verleent. 

 

 Volgens de Ministerraad strekt de bestreden bepaling ertoe een bijzondere waarborg te 

bieden aan de Franstaligen in de randgemeenten en zou er geen enkele noodzaak bestaan om 

in de overige gemeenten in een soortgelijke waarborg te voorzien, laat staan dat dergelijke 

waarborg enig voordeel zou bieden aan de verzoekende partijen. 

 

 B.2.4.  Aangezien het belang van de verzoekende partijen afhankelijk is van de 

draagwijdte van de bestreden bepaling, valt het onderzoek ervan samen met dat van de grond 

van de zaak. 

 

 

 Ten aanzien van het enige middel 

 

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

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met de artikelen 3, 13, 33 en 160 van de Grondwet en met het 

grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden bepaling een verschil in behandeling 

doen ontstaan, wat de procedure van benoeming tot burgemeester betreft, tussen de 

kandidaten in de randgemeenten en de kandidaten in de overige gemeenten van het 

Nederlandse taalgebied, doordat zij voor de eerste categorie in een afwijkende procedure 

voorziet volgens welke de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State bevoegd is om uitspraak te doen over een weigering van benoeming tot 

burgemeester in de randgemeenten (eerste onderdeel) en volgens welke een arrest van die 

algemene vergadering dat de beslissing van weigering tot benoeming tenietdoet tot de 

definitieve benoeming van de burgemeester leidt (tweede onderdeel). 
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 B.4.1.  Volgens de Ministerraad zijn de aangevoerde categorieën van personen niet 

vergelijkbaar omdat de randgemeenten aan een bijzondere taalregeling zijn onderworpen die 

afwijkt van de regeling in de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied. 

 

 B.4.2.  Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen evenwel niet worden verward. De 

specifieke taalregeling waaraan de gemeenten zijn onderworpen, kan weliswaar een element 

zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar zij kan niet volstaan om tot de 

niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan. 

 

 B.5.  Volgens de Ministerraad zou, gelet op artikel 160 van de Grondwet, de bestreden 

bepaling in overeenstemming zijn met de Grondwet en zou het niet aan het Hof toekomen die 

beoordeling door de Grondwetgever tegen te spreken. 

 

 B.6.1.  Artikel 160 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de 

bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning 

de macht toekennen de rechtspleging te regelen overeenkomstig de beginselen die zij 

vaststelt. 

 

 De Raad van State doet bij wege van arrest uitspraak als administratief rechtscollege en 

geeft advies in de door de wet bepaalde gevallen. 

 

 Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, 

kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, 

laatste lid, bepaalde meerderheid ». 

 

 B.6.2.  Het laatste lid van de voormelde grondwetsbepaling werd toegevoegd bij de 

« herziening van artikel 160 van de Grondwet » van 19 juli 2012. Het is op 14 oktober 2012 

in werking getreden. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die herziening blijkt dat de Grondwetgever niet 

enkel beoogde voor te schrijven dat de wijziging van de bepalingen betreffende de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toekomst bij 

bijzonderemeerderheidswet dient te geschieden, maar dat hij zich tevens de keuzes die 
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voortvloeien uit die bepalingen, eigen heeft gemaakt. In de toelichting bij het voormelde 

voorstel werd hieromtrent het volgende vermeld : 

 

 « Dit voorstel tot herziening van de Grondwet strekt ertoe om erin te voorzien dat de 

bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde grondwetsbepaling in werking 

treden, in de toekomst slechts gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is aangenomen 

met de bijzondere meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid. 

 

 Deze bepalingen maken het voorwerp uit van een wetsvoorstel dat tegelijk met de 

voorgestelde grondwettelijke bepaling zal worden bekrachtigd en afgekondigd (stuk Senaat, 

nr. 5-1563/1 - 2011/2012). 

 

 Het onderhavig voorstel tot herziening van de Grondwet moet dus worden samengelezen 

met dit wetsvoorstel. Deze twee voorstellen gaan namelijk uit van eenzelfde intentie. De wet 

die uit dit voorstel zal voortvloeien, wordt op die manier geconsolideerd door de voorgestelde 

nieuwe grondwetsbepaling. Zij zal in de toekomst slechts gewijzigd kunnen worden bij een 

wet die is aangenomen met een bijzondere meerderheid. 

 

 Door te verwijzen naar de wet die de nieuwe bevoegdheden en beraadslagingswijzen van 

de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt 

voor de geschillen betreffende de randgemeenten en door erin te voorzien dat de bepalingen 

terzake in de toekomst alleen nog gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is 

aangenomen met een bijzondere meerderheid, heeft de voorgestelde grondwetstekst tot 

gevolg dat de grondwetgever zich akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte 

keuzes en dat de andere grondwettelijke beginselen deze keuzes niet in de weg staan (verg. 

Arbitragehof, arrest nr. 2004/201, overw. B.7.2 tot en met B.8.3). 

 

 De vaststelling dat deze hervorming raakt aan de kern van de grote evenwichten die 

bijdragen aan de communautaire vrede rechtvaardigt - naar analogie met wat voorzien is in de 

andere bepalingen van de Grondwet die betrekking hebben op die grote evenwichten (zie 

bijvoorbeeld artikel 129, § 2) - dat de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde 

grondwetsbepaling in werking treden, in de toekomst slechts kunnen worden gewijzigd bij de 

bijzondere meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1564/1, pp. 1-2). 

 

 B.6.3.  Er dient overigens te worden vastgesteld dat het verslag over het voorstel tot 

herziening van artikel 160 van de Grondwet een gemeenschappelijk verslag was dat eveneens 

betrekking had op het wetsvoorstel « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973 », op het voorstel van bijzondere wet « houdende wijziging 

van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

Instellingen » en op het wetsvoorstel dat de bestreden wet is geworden. 
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 In dat verslag werd uitgelegd dat die voorstellen « thematisch met elkaar [zijn] 

verbonden doordat ze allemaal de randgemeenten behelzen, inzonderheid de administratieve 

geschillen met betrekking tot die gemeenten, de benoeming van hun burgemeesters en het 

optreden van de Raad van State dienaangaande » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, 

p. 3). 

 

 De « onderlinge samenhang » van die wetsvoorstellen en van het voorstel tot herziening 

van artikel 160 van de Grondwet (ibid.) werd onderstreept : 

 

 « Grondwet en wet moeten in hetzelfde perspectief worden gelezen. Om die reden zullen 

ook de grondwettelijke en wettelijke regels op dezelfde dag in werking treden » (ibid., p. 6). 

 

 In dat verslag wordt voorts uiteengezet dat de wetsvoorstellen, waaronder de wijziging 

van de pacificatiewet, en de herziening van artikel 160 van de Grondwet « inderdaad 

[uitgaan] van eenzelfde intentie » (ibid., p. 10). 

 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft eveneens, in haar advies over de 

bestreden bepaling, de « zeer nauwe band » bevestigd die bestaat tussen het wetsvoorstel tot 

invoering van een nieuwe procedure voor de benoeming van de burgemeesters van de 

randgemeenten, en het voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Parl. St., 

Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/2, p. 5). 

 

 B.6.4.  De herziening van artikel 160 van de Grondwet van 19 juli 2012, in werking 

getreden op 14 oktober 2012, moet dus in samenhang worden gelezen met de wet van 19 juli 

2012 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten », met de 

bijzondere wet van 19 juli 2012 « houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet 

van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen » en met de bestreden 

bepaling, eveneens in werking getreden op 14 oktober 2012. 

 

 B.6.5.  De bestreden bepaling geeft concreet vorm aan een van de punten van het 

Institutioneel Akkoord « voor de zesde Staatshervorming » van 11 oktober 2011 (Parl. St., 
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Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7); punt 2.4 van dat akkoord detailleerde overigens de 

procedure die wordt gevolgd voor de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij uitdrukkelijk erin is voorzien dat, wanneer 

de algemene vergadering de weigering tot benoeming tenietdoet, de burgemeester definitief 

wordt benoemd, zodat het arrest dus geldt als een benoeming. 

 

 Die nieuwe procedure strekt ertoe een einde te maken aan de herhaalde betwistingen in 

de loop van de laatste jaren met betrekking tot de weigeringen tot benoeming van 

burgemeesters van de randgemeenten, door die betwistingen toe te vertrouwen aan een op 

taalvlak paritair samengesteld rechtscollege. 

 

 B.6.6.  In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de herziening van 

artikel 160 van de Grondwet wordt aangegeven dat « deze hervorming raakt aan de kern van 

de grote evenwichten die bijdragen aan de communautaire vrede » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1564/1, p. 2). 

 

 In dezelfde lijn werd tijdens de totstandkoming van de bestreden bepaling benadrukt dat 

de nieuwe procedure voortvloeit « uit het zoeken naar een noodzakelijk evenwicht tussen de 

belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische Staat en 

[…] tot doel [heeft] nieuwe communautaire conflicten te vermijden » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 1). 

 

 De bijzondere wetgever beoogde daarbij de nieuwe procedure uitdrukkelijk tot de zes 

randgemeenten te beperken : 

 

 « De bijzondere situatie van die randgemeenten, de plaats die ze innemen in het federale 

evenwicht en de zorg om de communautaire vrede te behouden of te verzekeren, wettigen die 

specifieke regeling » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7). 

 

 Zoals in B.1 is uiteengezet, werd de nieuwe procedure ingevoegd in de pacificatiewet 

van 9 augustus 1988. Die wet heeft als algemeen doel de pacificatie tussen de 

gemeenschappen te verzekeren. Dat doel wordt nagestreefd door het uitvaardigen van 

bepalingen op het vlak van het gemeentebestuur en de verkiezingen die van dien aard zijn dat 

zij het bestuur van de gemeenten met een speciaal taalstatuut vergemakkelijken, 

tegenstellingen tussen de gemeenschappen vermijden, een harmonieuze deelneming van de 
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taalmeerderheden en -minderheden aan het beheer van de gemeente toelaten en aan bepaalde 

bekommernissen van taalminderheden tegemoetkomen (zie arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, 

B.9.1-B.9.2, en arrest nr. 35/2003 van 25 maart 2003, B.13.3). 

 

 De wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 

tot de Brusselse Instellingen, door een « bijwerking » op 14 oktober 2012 van de 

« standstill »-clausule in die bepalingen (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 10), 

bevestigt overigens dat de specifieke procedure voor de benoeming van de burgemeesters van 

de zes randgemeenten - met inbegrip van de bevoegdheid van de algemene vergadering van 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de betwistingen met betrekking 

tot een weigering tot benoeming - is opgevat als een « waarborg » ten behoeve van de 

Franstaligen in de randgemeenten. In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de 

bestreden bepaling wordt ook uitgelegd dat de nieuwe benoemingsprocedure « een garantie 

uitmaakt in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 2; zie ook Parl. 

St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 30). 

 

 B.7.1.  Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over een verschil in behandeling 

of een beperking van een grondrecht voortvloeiende uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 Hoewel die keuze in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken, kan de 

parlementaire voorbereiding ervan te dezen volstaan om duidelijkheid te hebben over die 

keuze, nu uit de voormelde toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent tegenspraak 

bestond, blijkt dat de Grondwetgever niet alleen kennis had van de bepalingen betreffende de 

algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in werking 

getreden op dezelfde dag als de herziening van artikel 160 van de Grondwet, maar zich 

tevens de keuzes die eruit voortvloeien, eigen heeft gemaakt. 

 

 B.7.2.  Die vaststelling houdt evenwel niet in dat de bestreden bepaling in haar geheel 

aan de toetsingsbevoegdheid van het Hof ontsnapt. Uit de in het laatste lid van artikel 160 

van de Grondwet vervatte verwijzing blijkt immers dat de Grondwetgever zich enkel akkoord 

verklaart met de door de wetgever gemaakte keuzes ten aanzien van « de bepalingen 
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betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State »; die bepalingen beogen, zoals in de in B.6.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding 

wordt uiteengezet, zowel de nieuwe bevoegdheden als de beraadslagingswijzen van de 

algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 In zoverre de bevoegdheid van het Hof erdoor wordt beperkt, dient de keuze van de 

Grondwetgever beperkend te worden geïnterpreteerd. Het Hof dient derhalve ten aanzien van 

elk onderdeel van het middel na te gaan of het bepalingen beoogt waarvan de Grondwetgever 

zich de keuzes eigen heeft gemaakt. 

 

 B.8.  De door de bestreden bepaling ingevoerde procedure heeft betrekking op de 

benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten. 

 

 Zoals in de andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied, wordt een kandidaat voor 

benoeming tot burgemeester voorgedragen door de gemeenteraadsleden. Overeenkomstig de 

nieuwe procedure wordt die voordrachtsakte in de randgemeenten bevestigd door een 

stemming van de gemeenteraad. Vanaf die stemming draagt de kandidaat-burgemeester de 

titel van « aangewezen-burgemeester » en oefent hij alle functies uit die aan de burgemeester 

worden toevertrouwd (artikel 13bis, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van zestig dagen, zodra zij de door de 

gemeenteraad bevestigde voordrachtsakte ontvangt, om de aangewezen-burgemeester al dan 

niet te benoemen (artikel 13bis, § 2). Indien de Vlaamse Regering overgaat tot de benoeming 

of indien zij geen beslissing meedeelt binnen de voormelde termijn, is de aangewezen-

burgemeester definitief benoemd (artikel 13bis, § 3). Indien de Vlaamse Regering 

daarentegen de benoeming weigert, deelt zij de beslissing tot weigering mee aan de 

aangewezen-burgemeester, aan de gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant, aan de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 13bis, § 4). 

 

 Vervolgens beschikt de aangewezen-burgemeester over een termijn van dertig dagen om 

een memorie in te dienen bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats 

op het ogenblik dat de memorie wordt ingediend. De algemene vergadering dient binnen 
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negentig dagen na het indienen van die memorie uitspraak te doen, nadat de partijen hun 

standpunt hebben uiteengezet. Twee auditeurs die tot een verschillende taalrol behoren, 

stellen samen een verslag op en geven elk hun advies tijdens de openbare zitting op het einde 

van de debatten. De algemene vergadering wordt afwisselend voorgezeten door de eerste 

voorzitter en door de voorzitter, naar gelang van de inschrijving op de rol. In geval van 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend 

(artikel 13bis, § 5). 

 

 Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State de beslissing tot weigering van de benoeming bevestigt, alsook indien de aangewezen-

burgemeester nalaat om tijdig een memorie in te dienen, wordt de weigering om te benoemen 

definitief. De gemeenteraad beschikt dan over een termijn van dertig dagen om door een 

stemming een nieuwe voordrachtsakte te bevestigen (artikel 13bis, § 6). Indien de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot 

weigering van de benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de definitieve benoeming van de 

aangewezen-burgemeester (artikel 13bis, § 7). 

 

 B.9.1.  Het eerste onderdeel van het middel betreft de bestreden bepaling in zoverre zij 

de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd 

maakt om uitspraak te doen over een weigering van benoeming tot burgemeester in de 

randgemeenten (artikel 13bis, § 5, van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 Uit het verloop van de procedure (B.8) blijkt dat de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen bestuurlijk toezicht uitoefent over 

een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, zoals de verzoekende 

partijen aanvoeren, maar een rechterlijk toezicht, dat slechts wordt geactiveerd wanneer de 

aangewezen-burgemeester wiens benoeming is geweigerd, een memorie indient. 

 

 B.9.2.  Nu de bestreden bepaling een nieuwe bevoegdheid van de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State invoert, heeft zij klaarblijkelijk 

betrekking op « de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State », bedoeld in artikel 160, laatste lid, van de 

Grondwet en berust zij op een keuze van de Grondwetgever; het staat dus niet aan het Hof 

om die bepaling aan de Grondwet te toetsen. 
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 Vermits de Grondwetgever uitdrukkelijk van oordeel is geweest dat de andere 

grondwettelijke principes niet eraan in de weg staan dat de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te 

doen over een weigering van benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, kan het 

toekennen van die bevoegdheid niet strijdig worden bevonden met de in het middel 

aangevoerde bepalingen en beginselen. 

 

 B.9.3.  Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 B.10.1.  Het tweede onderdeel van het middel betreft de bestreden bepaling in zoverre zij 

ertoe strekt dat een arrest van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State waarbij een beslissing van weigering tot benoeming wordt 

tenietgedaan, tot de definitieve benoeming van de burgemeester in de randgemeente leidt 

(artikel 13bis, § 7, van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 B.10.2.  Het gevolg dat is verleend aan het arrest waarbij de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing van weigering tot benoeming 

van een burgemeester van een randgemeente tenietdoet, valt klaarblijkelijk onder « de 

bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State » bedoeld in artikel 160, laatste lid, van de Grondwet. 

 

 De wordingsgeschiedenis van de bestreden bepaling toont voldoende aan dat het feit dat het 

arrest van de algemene vergadering leidt tot een definitieve benoeming, een element vormt dat 

inherent is aan de nieuwe bevoegdheid die aan de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State is toevertrouwd vanuit de zorg om de herhaalde 

betwistingen over weigeringen tot benoeming van burgemeesters in de randgemeenten effectief 

te beëindigen. 

 

 Gelet op het feit dat de Grondwetgever uitdrukkelijk van mening is geweest dat de andere 

grondwettelijke beginselen zich niet ertegen verzetten dat de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ertoe gemachtigd is uitspraak te doen over 

een weigering van een benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, kan het verlenen van 
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die bevoegdheid en van de gevolgen ervan niet met de aangevoerde grondwetsbepalingen 

strijdig worden geacht. 

 

 Aangezien de bestreden bepaling op dat punt op een keuze van de Grondwetgever berust, 

staat het niet aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te toetsen. 

 

 B.10.3.  Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5640, 5641 en 5642 

 

 

Arrest nr. 58/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 13bis van de Nieuwe Gemeentewet, 

ingevoegd bij artikel 10/1 van de wet van 9 augustus 1988 « tot wijziging van de 

gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 

provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 

provincieraadsverkiezingen », zelf ingevoegd bij artikel 4 van de bijzondere wet van 19 juli 

2012 « houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 

gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 

provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 

provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ‘ pacificatiewet ’) en van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van 

de randgemeenten betreft » en betreffende artikel 7 van de voormelde bijzondere wet van 

19 juli 2012, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arresten nrs. 223.593, 223.594 en 223.592 van 24 mei 2013 in zake respectievelijk 

Damien Thiery, François van Hoobrouck d’Aspre en Véronique Caprasse tegen het Vlaamse 

Gewest, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 28 mei 2013, heeft 

de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Worden de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie en de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet geschonden, al dan niet samen gelezen met artikel 4 van de Grondwet, door 

artikel 13bis van de nieuwe gemeentewet, zoals ingevoegd bij artikel 10/1 van de wet van 

9 augustus 1988 ‘ tot wijziging van de gemeentewet, de nieuwe gemeentewet, de 

gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 

provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 

provincieraadsverkiezingen ’, ingevoegd bij artikel 4 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 

‘ houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de 

gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 

provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 

provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde “ pacificatiewet ”) en van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van 

de randgemeenten betreft ’, in zoverre daarbij de benoeming, door de Vlaamse regering, van 

de burgemeesters van de randgemeenten en de bescherming die de Vlaamse regering aan de 

inwoners van de randgemeenten kan bieden, alsmede de betwisting van die benoeming, 

anders worden geregeld dan de benoeming, door de betrokken gewestregering, van de 

burgemeesters van de andere gemeenten in het algemeen, van de andere gemeenten met een 

bijzondere taalregeling in het bijzonder en van de taalgrensgemeenten meer in het bijzonder, 

minstens in zoverre het arrest van de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij de weigering tot benoeming wordt 

tenietgedaan, daarbij leidt tot de definitieve benoeming van de aangewezen burgemeester en 

tot zijn vervanging als schepen, indien hij als schepen werd verkozen, en dit eveneens het 

geval is indien de weigering tot benoeming wordt tenietgedaan wegens een externe illegaliteit 

in het algemeen of een vormgebrek in het bijzonder ? ». 

 

 Bij de voormelde arresten nrs. 223.593 en 223.594 werd bovendien de volgende tweede 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Worden de artikelen 4, 10 en 11 van de Grondwet geschonden door artikel 7 van de 

bijzondere wet van 19 juli 2012 ‘ houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot 

wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot 

regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige 

parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde “ pacificatiewet ”) en van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de 

burgemeesters van de randgemeenten betreft ’, in zoverre die bepaling moet worden 

geïnterpreteerd in die zin dat bij de niet-benoeming van een burgemeester in één van de 

randgemeenten géén rekening mag gehouden worden met het gedrag van de kandidaat in de 

periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van die bijzondere wet, ook al is dat gedrag nog 

steeds actueel en relevant wanneer er expliciet in volhard wordt, terwijl voor de benoeming 
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van burgemeesters buiten de randgemeenten wel degelijk rekening mag worden gehouden met 

hun gedrag voorafgaand aan datzelfde ogenblik ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5640, 5641 en 5642 van de rol van het Hof, 

werden samengevoegd. 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Damien Thiery, wonende te 1630 Linkebeek, Bloemhof 52; 

 

 -  François van Hoobrouck d’Aspre, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, 

Wezellaan 11; 

 

 -  Véronique Caprasse, wonende te 1950 Kraainem, Esseveldstraat 14; 

 

 -  de Vlaamse Regering; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. F. Gosselin, advocaat bij de balie te Brussel, voor Damien Thiery en François 

van Hoobrouck d’Aspre; 

 

 .  Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel, voor Véronique Caprasse; 

 

 .  Mr. B. Staelens, advocaat bij de balie te Brugge, en Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij 

de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 

 

 .  Mr. P. Peeters, Mr. F. Tulkens en Mr. H. Bortels, advocaten bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 Damien Thiery (zaak nr. 5640), François van Hoobrouck d’Aspre (zaak nr. 5641) en Véronique Caprasse 

(zaak nr. 5642) werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 verkozen tot gemeenteraadslid en 

rechtstreeks verkozen tot schepen in respectievelijk de gemeente Linkebeek, de gemeente Wezembeek-Oppem 

en de gemeente Kraainem. Zij hebben elk bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van 
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de Raad van State een memorie ingediend met betrekking tot de besluiten van de bevoegde Vlaamse minister 

van 25 februari 2013 houdende hun niet-benoeming tot burgemeester. Alvorens over de aldus aanhangig 

gemaakte beroepen uitspraak te doen, stelt de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op verzoek van de verwerende partij, de hiervoor aangehaalde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Volgens D. Thiery (zaak nr. 5640) en F. van Hoobrouck d’Aspre (zaak nr. 5641) kan een weigering 

tot benoeming niet worden uitgesproken « wegens een externe illegaliteit in het algemeen of een vormgebrek in 

het bijzonder », zodat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk zou zijn. Bovendien zouden de 

burgemeesters van de randgemeenten niet met de andere Vlaamse burgemeesters kunnen worden vergeleken, 

zodat de prejudiciële vragen geen antwoord behoeven. 

 

 Ten gronde zijn zij van oordeel dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 

Aangezien elke benoeming van een burgemeester, als individuele bestuurshandeling, het voorwerp kan uitmaken 

van een vernietiging wegens een externe onwettigheid of vormgebrek zou er geen verschil in behandeling 

bestaan op dat vlak. De nieuwe procedure voor de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State komt voort, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, « uit het zoeken naar een 

noodzakelijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de 

Belgische Staat en heeft tot doel nieuwe communautaire conflicten te vermijden ». De definitieve benoeming die 

voortvloeit uit het tenietdoen van de weigering tot benoeming, berust op een mechanisme van communautaire 

vrede dat door de wetgever is tot stand gebracht. 

 

 De tweede prejudiciële vraag vertrekt naar hun oordeel vanuit een foutief uitgangspunt. Artikel 7 van de in 

het geding zijnde bijzondere wet zou niet over een gedrag gaan, maar over een weigering tot een voorafgaande 

benoeming. Bovendien heeft de vraag geen betrekking op de bevoegdheid van de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar op de administratieve overheid die belast is met het 

aanvaarden of weigeren van de benoeming van de burgemeester, zodat zij niet relevant is voor het oplossen van 

het geschil.  

 

 A.2.  V. Caprasse (zaak nr. 5642) meent in de eerste plaats dat de burgemeesters van de randgemeenten en 

de burgemeesters van de andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied niet vergelijkbaar zijn. Voorts zou 

uit de parlementaire voorbereiding voldoende blijken dat het mechanisme van definitieve benoeming berust op 

een essentieel onderdeel van het communautair akkoord dat door de wetgever tot stand is gebracht. De 

benoemingsprocedure moet derhalve worden gezien in de context van de ruime beoordelingsvrijheid waarover 

de wetgever beschikt om de communautaire pacificatie te bewerkstelligen. Ten slotte heeft de Grondwetgever 

zelf te kennen gegeven dat de in het geding zijnde bepaling in overeenstemming is met de Grondwet, zodat de 

prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering betwist de stelling dat de categorieën van burgemeesters niet vergelijkbaar 

zouden zijn. Bovendien zouden de burgemeesters van de randgemeenten niet enkel met de burgemeesters van 

andere Vlaamse gemeenten moeten worden vergeleken, maar ook met de burgemeesters van andere Belgische 

gemeenten. Voor het overige zou het aan het Hof toekomen om te oordelen of het ingevoerde 

benoemingsmechanisme de in de prejudiciële vragen vermelde bepalingen schenden, zelfs indien de weigering 

tot benoeming wordt tenietgedaan wegens een externe onwettigheid in het algemeen of een vormgebrek in het 

bijzonder, alsook of artikel 13bis van de Nieuwe Gemeentewet in die zin kan worden gelezen dat een 

vernietiging door de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet kan 

steunen op een externe onwettigheid in het algemeen of een vormgebrek in het bijzonder. 

 

 Wat de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 5640 en 5641 betreft, merkt de Vlaamse Regering op dat 

het gaat om een vraag over een bepaalde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling, zodat zij niet 

verkeerd of irrelevant zou zijn. Er valt volgens haar niet in te zien waarom bij de benoeming van een 

burgemeester geen rekening kan worden gehouden met het gedrag van de kandidaat in de periode voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van de bijzondere wet, ook al is dat gedrag nog actueel en relevant. Er valt bovendien 
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niet in te zien waarom een vroeger bestraffend optreden daaraan in de weg zou staan, als er expliciet in de 

houding wordt volhard, die dan effectief al ooit voorwerp van sanctie of niet-benoeming is geweest. De Vlaamse 

Regering besluit dat de in het geding zijnde bepaling slechts bestaanbaar is met de artikelen 4, 10 en 11 van de 

Grondwet in de interpretatie dat enkel en alleen het loutere bestaan van een weigeringsbeslissing als zodanig een 

benoeming niet in de weg zou kunnen staan. 

 

 A.4.1.  De Ministerraad wijst om te beginnen op de nauwe band tussen de in het geding zijnde bepalingen 

en het herziene artikel 160 van de Grondwet aangezien zij uitgaan van dezelfde doelstelling, die erin bestaat de 

communautaire vrede in de randgemeenten te verwezenlijken. De teksten zouden derhalve in samenhang moeten 

worden gelezen. Het nieuwe derde lid van artikel 160 van de Grondwet strekt meer bepaald tot bekrachtiging en 

consolidatie van de nieuwe regels betreffende de bevoegdheid en de beraadslaging van de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de randgemeenten. De Grondwetgever zou 

aldus zelf hebben geoordeeld dat die nieuwe regels in overeenstemming zijn met de Grondwet, met inbegrip van 

de artikelen 10 en 11 ervan. Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat wanneer de 

wetgever zich aansluit bij keuzes die de Grondwetgever zelf heeft gemaakt, het Hof niet bevoegd is om die 

keuzes in twijfel te trekken, en dat dit niet alleen geldt wanneer die keuzes uitdrukkelijk blijken uit de 

bewoordingen van de grondwetsbepalingen, maar ook wanneer ze blijken uit de parlementaire voorbereiding. De 

Ministerraad verwijst in dat verband ook naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

 

 De Ministerraad is overigens van mening dat de in het geding zijnde regeling grondwettig is, rekening 

houdend met het geheel van de hervorming van de Staat die gestoeld is op een complex geheel van regels 

waarbij een zeker evenwicht binnen de federale Staat wordt nagestreefd, steunend op een ruime consensus tussen 

de gemeenschappen van het land. 

 

 A.4.2.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, merkt de Ministerraad allereerst op dat er een fundamenteel 

verschil bestaat tussen de kandidaat-burgemeesters van de zes randgemeenten en de kandidaat-burgemeesters 

van de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied, meer bepaald omdat de randgemeenten onderworpen 

zijn aan een bijzondere taalregeling, die bovendien afwijkt van de regeling voor de overige 

faciliteitengemeenten. Aangezien het geschil dat tot de in het geding zijnde bepaling heeft geleid de interpretatie 

van de faciliteiten zoals bepaald in de taalwetgeving betreft, kan dat geschil zich enkel voordoen in de 

faciliteitengemeenten en niet in de andere gemeenten in het Nederlandse taalgebied. Bovendien zouden zulke 

geschillen zich de facto enkel voordoen in de randgemeenten, zodat enkel voor die gemeenten in een bijzondere 

procedure is voorzien. 

 

 Indien de betrokken categorieën van personen toch vergelijkbaar zouden worden geacht, meent de 

Ministerraad dat het verschil in behandeling op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord. De 

Ministerraad benadrukt dat de in het geding zijnde bepaling haar verantwoording vindt in de doelstelling om het 

evenwicht en de vrede tussen de gemeenschappen en de gewesten te bewerkstelligen. Hij verwijst in dat verband 

inzonderheid naar het arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990 en naar de ruime beoordelingsmarge van de wetgever in 

het kader van dergelijke hervormingen die het Hof reeds meermaals heeft erkend. In het licht van de 

nagestreefde doelstelling is het volgens de Ministerraad niet kennelijk onredelijk dat de nieuwe procedure tot de 

definitieve benoeming van de aangewezen-burgemeester kan leiden. Hij merkt daarbij op dat het toezicht door 

de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet verschilt van het 

toezicht dat de Raad van State in andere procedures uitoefent. Er wordt enkel een bijkomend gevolg gekoppeld 

aan een arrest waarbij de beslissing van de Vlaamse Regering tot weigering van de benoeming wordt 

tenietgedaan. 

 

 A.4.3.  Wat de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 5640 en 5641 betreft, merkt de Ministerraad 

allereerst op dat de in het geding zijnde bepaling geen weerslag kan hebben op de indeling van het Belgische 

grondgebied in taalgebieden, zodat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord in zoverre zij 

betrekking heeft op artikel 4 van de Grondwet. In zoverre de vraag betrekking heeft op de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, betwist de Ministerraad andermaal de vergelijkbaarheid van de kandidaat-burgemeesters. Hij 

merkt tevens op dat de beslissing tot weigering van de benoeming materieel en formeel moet worden 

gemotiveerd, waarbij de in het geding zijnde overgangsbepaling specifieert dat een motivering die louter 

gebaseerd is op het bestaan van een benoemingsweigering voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 

bijzondere wet niet volstaat. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt duidelijk dat de interpretatie van de in het 

geding zijnde bepaling die in de prejudiciële vraag wordt aangebracht onjuist is, zodat die vraag zonder 

voorwerp is. 
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 Voor het overige meent de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepaling haar redelijke verantwoording 

vindt in de doelstelling die door de bijzondere wetgever wordt nagestreefd om de communautaire pacificatie te 

bewerkstelligen en om een einde te maken aan de aanhoudende conflicten inzake de niet-benoeming van de 

burgemeesters in de randgemeenten. Mede gelet op de gewijzigde juridische context ingevolge de zesde 

staatshervorming, waarbij door middel van een complex geheel van regels een evenwicht binnen de federale 

Staat wordt nagestreefd, besluit de Ministerraad dat de bepaling niet kennelijk onredelijk is ten aanzien van de 

nagestreefde doelstelling. Hij benadrukt evenwel nogmaals dat de in de prejudiciële vraag opgeworpen 

interpretatie onjuist is. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De bijzondere wet van 19 juli 2012 « houdende wijziging van de wet van 

9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het 

Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 

van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde 

‘ pacificatiewet ’) en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft » heeft 

een nieuwe procedure ingesteld voor de benoeming van de burgemeesters van de 

randgemeenten, waarbij de betwisting van de weigering van een benoeming door de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt beslecht. 

 

 Artikel 4 van die bijzondere wet heeft de nieuwe procedure ingeschreven in de 

pacificatiewet, die ze op haar beurt invoegt in de Nieuwe Gemeentewet. 

 

 Het aldus in de Nieuwe Gemeentewet ingevoegde artikel 13bis bepaalt : 

 

 « § 1.  In de randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt de voordrachtsakte van de 

burgemeester bevestigd door een stemming van de gemeenteraad en aan de Vlaamse Regering 

bezorgd. Vanaf die stemming is de kandidaat-burgemeester aangewezen-burgemeester, draagt 

hij de titel van ‘ aangewezen-burgemeester ’ en oefent hij alle functies uit die aan de 

burgemeester worden toevertrouwd. Hij wordt evenwel niet als schepen vervangen, indien hij 

als schepen werd verkozen. 
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 § 2.  Zodra de Vlaamse Regering deze voordrachtsakte die werd bevestigd door een 

stemming van de gemeenteraad ontvangt, beschikt zij over een termijn van zestig dagen om 

over te gaan tot de benoeming van de aangewezen-burgemeester of tot de mededeling van een 

beslissing tot weigering van de benoeming overeenkomstig § 4. 

 

 § 3.  Indien de Vlaamse Regering de aangewezen-burgemeester benoemt of indien zij 

geen beslissing meedeelt binnen de haar toegewezen termijn, is de aangewezen-burgemeester 

definitief benoemd en wordt hij als schepen vervangen overeenkomstig de procedure bepaald 

in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. 

 

 § 4.  Indien de Vlaamse Regering de definitieve benoeming van de betrokkene weigert, 

deelt zij deze beslissing tot weigering mee aan de aangewezen-burgemeester, aan de 

gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de 

gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De mededeling aan de aangewezen-

burgemeester vermeldt eveneens waar het administratief dossier kan worden geraadpleegd. 

 

 § 5.  De aangewezen-burgemeester beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de 

ontvangst van de mededeling bedoeld in § 4 om een memorie in te dienen bij de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 De algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak spreekt zich uit binnen de 

negentig dagen na de indiening van deze memorie. 

 

 De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats op het ogenblik 

dat de memorie wordt ingediend. 

 

 De memorie wordt gedagtekend en bevat : 

 

 1°  het opschrift ‘ memorie met betrekking tot een beslissing over de definitieve 

benoeming van een burgemeester van een randgemeente ’; 

 

 2°  de naam en de woonplaats van de aangewezen-burgemeester en de gekozen 

woonplaats; 

 

 3°  een uiteenzetting van de feiten en de middelen. 

 

 De memorie wordt niet op de rol ingeschreven indien : 

 

 1°  ze niet is ondertekend of niet vergezeld gaat van vier door de ondertekenaar voor 

eensluidend verklaarde afschriften; 

 

 2°  er geen inventaris is bijgevoegd van de stukken, die alle overeenkomstig die 

inventaris genummerd moeten zijn. 

 

 In geval van toepassing van het vijfde lid, richt de hoofdgriffier aan de aangewezen-

burgemeester een brief waarin meegedeeld wordt waarom de memorie niet is ingeschreven op 

de rol en waarbij de aangewezen-burgemeester verzocht wordt binnen vijftien dagen zijn 

memorie te regulariseren. 
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 De aangewezen-burgemeester die zijn memorie regulariseert binnen de vijftien dagen na 

de ontvangst van het verzoek bedoeld in het zesde lid, wordt geacht het te hebben ingediend 

op de datum van de eerste verzending ervan. 

 

 Een memorie die niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn 

ingediend. 

 

 Op hetzelfde ogenblik waarop hij zijn memorie indient, stuurt de aangewezen-

burgemeester een kopie daarvan ter informatie aan de Vlaamse Regering. Deze verzending 

stelt de termijnen niet in werking die de Vlaamse Regering in acht moet nemen. 

 

 De hoofdgriffier zendt onverwijld een afschrift van de memorie aan de Vlaamse 

Regering, aan de auditeur-generaal en aan de adjunct-auditeur-generaal over. 

 

 De Vlaamse Regering zendt hem binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de 

memorie door de hoofdgriffier het volledige administratief dossier over, waarbij zij een nota 

met opmerkingen kan voegen. 

 

 Eén van de exemplaren van de nota wordt door de hoofdgriffier gezonden aan de 

aangewezen-burgemeester en aan de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

 Een te laat ingediende nota met opmerkingen wordt uit de debatten geweerd. 

 

 De leden van het auditoraat maken binnen vijftien dagen na ontvangst van het dossier een 

verslag op overeenkomstig artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 

op 12 januari 1973. In voorkomend geval verzoeken zij de partijen nadere uitleg te 

verstrekken over de punten die zij aangeven. 

 

 De eerste voorzitter of de voorzitter bepaalt na kennisneming van het verslag, bij 

beschikking de dag van de terechtzitting waarop de zaak wordt behandeld door de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 De hoofdgriffier geeft onverwijld kennis van de beschikking waarbij de rechtsdag wordt 

bepaald aan : 

 

 1°  de leden van het auditoraat bedoeld in artikel 93, § 5, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

 2°  de Vlaamse Regering; 

 

 3°  de aangewezen-burgemeester. 

 

 Het verslag wordt bij de oproeping gevoegd. De partijen en hun advocaat kunnen 

gedurende de in de beschikking van de eerste voorzitter of de voorzitter bepaalde tijd ter 

griffie inzage nemen van het dossier. 

 

 De artikelen 93, § 5, eerste lid, 95, §§ 2 tot 4, en 97, derde lid, van de wetten op de Raad 

van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zijn van toepassing op de procedure die wordt 
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ingesteld door dit artikel. De artikelen 21, zesde lid, 21bis en 30, § 3, van dezelfde 

gecoördineerde wetten zijn niet van toepassing. 

 

 § 6.  Indien de aangewezen-burgemeester geen memorie indient binnen de termijn van 

dertig dagen bedoeld in § 5, eerste lid, of indien de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot weigering bevestigt, wordt deze 

definitief. De gemeenteraad beschikt over dertig dagen vanaf de datum waarop de beslissing 

tot weigering definitief is geworden om door een stemming een nieuwe voordrachtsakte te 

bevestigen. 

 

 § 7.  Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State de beslissing van weigering tot benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de 

definitieve benoeming van de aangewezen-burgemeester en tot zijn vervanging als schepen 

overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15, § 2, indien hij als schepen werd verkozen. 

 

 § 8.  Voor alles wat niet geregeld is bij dit artikel zijn de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973 en het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 

regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 

toepassing ». 

 

 De bijzondere wet van 19 juli 2012 is op 14 oktober 2012 in werking getreden. 

 

 B.1.2.  Artikel 7 van die bijzondere wet bepaalt : 

 

 « Het louter bestaan van een beslissing tot weigering van de benoeming voorafgaand aan 

de inwerkingtreding van deze wet kan niet worden ingeroepen om de weigering van de 

benoeming van een aangewezen-burgemeester te verantwoorden overeenkomstig de 

procedure bedoeld in artikel 4 ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 

 

 B.2.1.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege in de zaken nrs. 5640 

en 5641 betwisten de ontvankelijkheid van de eerste prejudiciële vraag omdat een weigering 

tot benoeming niet zou kunnen worden uitgesproken « wegens een externe illegaliteit in het 

algemeen of een vormgebrek in het bijzonder ». Zij betwisten ook de ontvankelijkheid van de 

tweede prejudiciële vraag omdat zij op een foutief uitgangspunt zou steunen. 

 

 B.2.2.  Aangezien de excepties van niet-ontvankelijkheid afhankelijk zijn van de 

draagwijdte van de in het geding zijnde bepalingen, valt het onderzoek ervan samen met dat 

van de grond van de zaak. 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.3.  De eerste prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of het in B.1.1 

geciteerde artikel 13bis van de Nieuwe Gemeentewet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4, van de Grondwet in zoverre het een 

verschil in behandeling doet ontstaan, wat de procedure van benoeming tot burgemeester 

betreft, tussen de kandidaten in de randgemeenten en de kandidaten in de overige gemeenten 

van het Nederlandse taalgebied, doordat het voor de eerste categorie in een afwijkende 

procedure voorziet volgens welke een arrest van de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de beslissing van weigering tot benoeming van 

burgemeester in de randgemeente tenietdoet tot de definitieve benoeming van de 

burgemeester leidt, ook « indien de weigering tot benoeming wordt tenietgedaan wegens een 

externe illegaliteit in het algemeen of een vormgebrek in het bijzonder ». 

 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad en de verzoekende partijen voor het verwijzende 

rechtscollege zijn de aangevoerde categorieën van personen niet vergelijkbaar omdat de 

randgemeenten aan een bijzondere taalregeling zijn onderworpen die afwijkt van de regeling 

in de overige gemeenten van het Nederlandse taalgebied. 

 

 B.4.2.  Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen evenwel niet worden verward. De 

specifieke taalregeling waaraan de gemeenten zijn onderworpen, kan weliswaar een element 

zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar zij kan niet volstaan om tot de 

niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan. 

 

 B.5.  Volgens de Ministerraad zou, gelet op artikel 160 van de Grondwet, de in het 

geding zijnde bepaling in overeenstemming zijn met de Grondwet en zou het niet aan het Hof 

toekomen om die beoordeling door de Grondwetgever tegen te spreken. 
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 B.6.1.  Artikel 160 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de 

bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning 

de macht toekennen de rechtspleging te regelen overeenkomstig de beginselen die zij 

vaststelt. 

 

 De Raad van State doet bij wege van arrest uitspraak als administratief rechtscollege en 

geeft advies in de door de wet bepaalde gevallen. 

 

 Aan de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State die op dezelfde dag als dit lid in werking treden, 

kan geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, 

laatste lid, bepaalde meerderheid ». 

 

 B.6.2.  Het laatste lid van de voormelde grondwetsbepaling werd toegevoegd bij de 

« herziening van artikel 160 van de Grondwet » van 19 juli 2012. Het is op 14 oktober 2012 

in werking getreden. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die herziening blijkt dat de Grondwetgever niet 

enkel beoogde voor te schrijven dat de wijziging van de bepalingen betreffende de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toekomst bij 

bijzonderemeerderheidswet dient te geschieden, maar dat hij zich tevens de keuzes die 

voortvloeien uit die bepalingen, eigen heeft gemaakt. In de toelichting bij het voormelde 

voorstel werd hieromtrent het volgende vermeld : 

 

 « Dit voorstel tot herziening van de Grondwet strekt ertoe om erin te voorzien dat de 

bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde grondwetsbepaling in werking treden, 

in de toekomst slechts gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is aangenomen met de 

bijzondere meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid. 

 

 Deze bepalingen maken het voorwerp uit van een wetsvoorstel dat tegelijk met de 

voorgestelde grondwettelijke bepaling zal worden bekrachtigd en afgekondigd (stuk Senaat, 

nr. 5-1563/1, 2011/2012). 

 

 Het onderhavig voorstel tot herziening van de Grondwet moet dus worden samengelezen 

met dit wetsvoorstel. Deze twee voorstellen gaan namelijk uit van eenzelfde intentie. De wet 

die uit dit voorstel zal voortvloeien, wordt op die manier geconsolideerd door de voorgestelde 

nieuwe grondwetsbepaling. Zij zal in de toekomst slechts gewijzigd kunnen worden bij een 

wet die is aangenomen met een bijzondere meerderheid. 
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 Door te verwijzen naar de wet die de nieuwe bevoegdheden en beraadslagingswijzen van 

de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt 

voor de geschillen betreffende de randgemeenten en door erin te voorzien dat de bepalingen 

terzake in de toekomst alleen nog gewijzigd zullen kunnen worden bij een wet die is 

aangenomen met een bijzondere meerderheid, heeft de voorgestelde grondwetstekst tot gevolg 

dat de grondwetgever zich akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte keuzes en dat 

de andere grondwettelijke beginselen deze keuzes niet in de weg staan (verg. Arbitragehof, 

arrest nr. 2004/201, overw. B.7.2 tot en met B.8.3). 

 

 De vaststelling dat deze hervorming raakt aan de kern van de grote evenwichten die 

bijdragen aan de communautaire vrede rechtvaardigt - naar analogie met wat voorzien is in de 

andere bepalingen van de Grondwet die betrekking hebben op die grote evenwichten (zie 

bijvoorbeeld artikel 129, § 2) - dat de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op de zelfde dag als de voorgestelde 

grondwetsbepaling in werking treden, in de toekomst slechts kunnen worden gewijzigd bij de 

bijzondere meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1564/1, pp. 1-2). 

 

 B.6.3.  Er dient overigens te worden vastgesteld dat het verslag over het voorstel tot 

herziening van artikel 160 van de Grondwet een gemeenschappelijk verslag was dat eveneens 

betrekking had op het wetsvoorstel « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973 », op het voorstel van bijzondere wet « houdende wijziging 

van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

Instellingen » en op het wetsvoorstel dat de in het geding zijnde wet is geworden. 

 

 In dat verslag werd uitgelegd dat die voorstellen « thematisch met elkaar [zijn] verbonden 

doordat ze allemaal de randgemeenten behelzen, inzonderheid de administratieve geschillen 

met betrekking tot die gemeenten, de benoeming van hun burgemeesters en het optreden van 

de Raad van State dienaangaande » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 3). 

 

 De « onderlinge samenhang » van die wetsvoorstellen en van het voorstel tot herziening 

van artikel 160 van de Grondwet (ibid.) werd onderstreept : 

 

 « Grondwet en wet moeten in hetzelfde perspectief worden gelezen. Om die reden zullen 

ook de grondwettelijke en wettelijke regels op dezelfde dag in werking treden » (ibid., p. 6). 

 

 In dat verslag wordt voorts uiteengezet dat de wetsvoorstellen, waaronder de wijziging 

van de pacificatiewet, en de herziening van artikel 160 van de Grondwet « inderdaad [uitgaan] 

van eenzelfde intentie » (ibid., p. 10). 
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 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft eveneens, in haar advies over de in 

het geding zijnde bepaling, de « zeer nauwe band » bevestigd die bestaat tussen het 

wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe procedure voor de benoeming van de 

burgemeesters van de randgemeenten, en het voorstel tot herziening van artikel 160 van de 

Grondwet (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/2, p. 5). 

 

 B.6.4.  De herziening van artikel 160 van de Grondwet van 19 juli 2012, in werking 

getreden op 14 oktober 2012, moet dus in samenhang worden gelezen met de wet van 19 juli 

2012 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten », met de 

bijzondere wet van 19 juli 2012 « houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet 

van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen » en met de in het geding 

zijnde bepaling, eveneens in werking getreden op 14 oktober 2012. 

 

 B.6.5.  De in het geding zijnde bepaling geeft concreet vorm aan een van de punten van 

het Institutioneel Akkoord « voor de zesde Staatshervorming » van 11 oktober 2011 (Parl. St., 

Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7); punt 2.4 van dat akkoord detailleert overigens de 

procedure die wordt gevolgd voor de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij er uitdrukkelijk in is voorzien dat, 

wanneer de algemene vergadering de weigering tot benoeming tenietdoet, de burgemeester 

definitief wordt benoemd, zodat het arrest dus geldt als een benoeming. 

 

 Die nieuwe procedure strekt ertoe een einde te maken aan de herhaalde betwistingen in 

de loop van de laatste jaren met betrekking tot de weigeringen tot benoeming van 

burgemeesters van de randgemeenten, door die betwistingen toe te vertrouwen aan een op 

taalvlak paritair samengesteld rechtscollege. 

 

 B.6.6.  In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de herziening van 

artikel 160 van de Grondwet wordt aangegeven dat « deze hervorming raakt aan de kern van 

de grote evenwichten die bijdragen aan de communautaire vrede » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1564/1, p. 2). 
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 In dezelfde lijn werd tijdens de totstandkoming van de in het geding zijnde bepaling 

benadrukt dat de nieuwe procedure voortvloeit « uit het zoeken naar een noodzakelijk 

evenwicht tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de 

Belgische Staat en […] tot doel [heeft] nieuwe communautaire conflicten te vermijden » 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 1). 

 

 De bijzondere wetgever beoogde daarbij de nieuwe procedure uitdrukkelijk tot de zes 

randgemeenten te beperken : 

 

 « De bijzondere situatie van die randgemeenten, de plaats die ze innemen in het federale 

evenwicht en de zorg om de communautaire vrede te behouden of te verzekeren, wettigen die 

specifieke regeling » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 7). 

 

 Zoals in B.1.1 is uiteengezet, werd de nieuwe procedure ingevoegd in de pacificatiewet 

van 9 augustus 1988. Die wet heeft als algemeen doel de pacificatie tussen de 

gemeenschappen te verzekeren. Dat doel wordt nagestreefd door het uitvaardigen van 

bepalingen op het vlak van het gemeentebestuur en de verkiezingen die van dien aard zijn dat 

zij het bestuur van de gemeenten met een speciaal taalstatuut vergemakkelijken, 

tegenstellingen tussen de gemeenschappen vermijden, een harmonieuze deelneming van de 

taalmeerderheden en -minderheden aan het beheer van de gemeente toelaten en aan bepaalde 

bekommernissen van taalminderheden tegemoetkomen (zie arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, 

B.9.1-B.9.2, en arrest nr. 35/2003 van 25 maart 2003, B.13.3). 

 

 De wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking 

tot de Brusselse Instellingen, door een « bijwerking » op 14 oktober 2012 van de 

« standstill »-clausule in die bepalingen (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 10), 

bevestigt overigens dat de specifieke procedure voor de benoeming van de burgemeesters van 

de zes randgemeenten - met inbegrip van de bevoegdheid van de algemene vergadering van 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de betwistingen met betrekking 

tot een weigering tot benoeming - is opgevat als een « waarborg » ten behoeve van de 

Franstaligen in de randgemeenten. In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de in 

het geding zijnde bepaling wordt ook uitgelegd dat de nieuwe benoemingsprocedure « een 

garantie uitmaakt in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
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hervorming der instellingen » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 2; zie ook Parl. 

St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1563/4, p. 30). 

 

 B.7.1.  Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over een verschil in behandeling of 

een beperking van een grondrecht voortvloeiende uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 Hoewel die keuze in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken, kan de 

parlementaire voorbereiding ervan te dezen volstaan om duidelijkheid te hebben over die 

keuze, nu uit de voormelde toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent tegenspraak 

bestond, blijkt dat de Grondwetgever niet alleen kennis had van de bepalingen betreffende de 

algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in werking 

getreden op dezelfde dag als de herziening van artikel 160 van de Grondwet, maar zich tevens 

de keuzes die eruit voortvloeien eigen heeft gemaakt. 

 

 B.7.2.  Die vaststelling houdt evenwel niet in dat de in het geding zijnde bepaling in haar 

geheel aan de toetsingsbevoegdheid van het Hof ontsnapt. Uit de in het laatste lid van 

artikel 160 van de Grondwet vervatte verwijzing blijkt immers dat de Grondwetgever zich 

enkel akkoord verklaart met de door de wetgever gemaakte keuzes ten aanzien van « de 

bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State »; die bepalingen beogen, zoals in de in B.6.2 aangehaalde parlementaire 

voorbereiding is uiteengezet, zowel de nieuwe bevoegdheden als de beraadslagingswijzen van 

de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 In zoverre de bevoegdheid van het Hof erdoor wordt beperkt, dient de keuze van de 

Grondwetgever beperkend te worden geïnterpreteerd. Het Hof dient derhalve na te gaan of de 

prejudiciële vraag bepalingen beoogt waarvan de Grondwetgever zich de keuzes eigen heeft 

gemaakt. 

 

 B.8.  De door de in het geding zijnde bepaling ingevoerde procedure heeft betrekking op 

de benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten. 

 

 Zoals in de andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied, wordt een kandidaat voor 

benoeming tot burgemeester voorgedragen door de gemeenteraadsleden. Overeenkomstig de 
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nieuwe procedure wordt die voordrachtsakte in de randgemeenten bevestigd door een 

stemming van de gemeenteraad. Vanaf die stemming draagt de kandidaat-burgemeester de 

titel van « aangewezen-burgemeester » en oefent hij alle functies uit die aan de burgemeester 

worden toevertrouwd (artikel 13bis, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van zestig dagen, zodra zij de door de 

gemeenteraad bevestigde voordrachtsakte ontvangt, om de aangewezen-burgemeester al dan 

niet te benoemen (artikel 13bis, § 2). Indien de Vlaamse Regering overgaat tot de benoeming 

of indien zij geen beslissing meedeelt binnen de voormelde termijn, is de aangewezen-

burgemeester definitief benoemd (artikel 13bis, § 3). Indien de Vlaamse Regering 

daarentegen de benoeming weigert, deelt zij de beslissing tot weigering mee aan de 

aangewezen-burgemeester, aan de gouverneur en de adjunct-gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant, aan de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente en aan de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 13bis, § 4). 

 

 Vervolgens beschikt de aangewezen-burgemeester over een termijn van dertig dagen om 

een memorie in te dienen bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. De inschrijving op de algemene rol van de Raad van State vindt plaats 

op het ogenblik dat de memorie wordt ingediend. De algemene vergadering dient binnen 

negentig dagen na het indienen van die memorie uitspraak te doen, nadat de partijen hun 

standpunt hebben uiteengezet. Twee auditeurs die tot een verschillende taalrol behoren, 

stellen samen een verslag op en geven elk hun advies tijdens de openbare zitting op het einde 

van de debatten. De algemene vergadering wordt afwisselend voorgezeten door de eerste 

voorzitter en door de voorzitter, naar gelang van de inschrijving op de rol. In geval van 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend 

(artikel 13bis, § 5). 

 

 Indien de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State de beslissing tot weigering van de benoeming bevestigt, alsook indien de aangewezen-

burgemeester nalaat om tijdig een memorie in te dienen, wordt de weigering om te benoemen 

definitief. De gemeenteraad beschikt dan over een termijn van dertig dagen om door een 

stemming een nieuwe voordrachtsakte te bevestigen (artikel 13bis, § 6). Indien de algemene 

vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beslissing tot 
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weigering van de benoeming tenietdoet, leidt haar arrest tot de definitieve benoeming van de 

aangewezen-burgemeester (artikel 13bis, § 7). 

 

 B.9.  Artikel 4 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « België omvat vier taalgebieden : het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied. 

 

 Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van een van deze taalgebieden. 

 

 De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden gewijzigd of gecorrigeerd dan 

bij een wet, aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke 

Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en 

voor zover het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte 

stemmen bereikt ». 

 

 B.10.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de in het geding zijnde bepaling 

in zoverre zij ertoe strekt dat een arrest van de algemene vergadering van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij een beslissing van weigering tot 

benoeming wordt tenietgedaan, tot de definitieve benoeming van de burgemeester in de 

randgemeente leidt (artikel 13bis, § 7, van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 B.10.2.  Het gevolg dat is verleend aan het arrest waarbij de algemene vergadering van de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing van weigering tot 

benoeming van een burgemeester van een randgemeente tenietdoet, valt klaarblijkelijk onder 

« de bepalingen betreffende de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State » bedoeld in artikel 160, laatste lid, van de Grondwet. 

 

 De wordingsgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling toont voldoende aan dat 

het feit dat het arrest van de algemene vergadering leidt tot een definitieve benoeming, een 

element vormt dat inherent is aan de nieuwe bevoegdheid die aan de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is toevertrouwd vanuit de zorg om 

de herhaalde betwistingen over weigeringen tot benoeming van burgemeesters in de 

randgemeenten effectief te beëindigen. 

 

 Gelet op het feit dat de Grondwetgever uitdrukkelijk van mening is geweest dat de andere 

grondwettelijke beginselen zich niet ertegen verzetten dat de algemene vergadering van de 
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afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ertoe gemachtigd is uitspraak te doen over 

een weigering van een benoeming tot burgemeester in de randgemeenten, kan het verlenen 

van die bevoegdheid en van de gevolgen ervan niet met de aangevoerde grondwetsbepalingen 

strijdig worden geacht. 

 

 Aangezien de in het geding zijnde bepaling op dat punt op een keuze van de 

Grondwetgever berust, staat het niet aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te toetsen. 

 

 B.11.  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.12.  De tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 5640 en 5641 strekt ertoe van het 

Hof te vernemen of het in B.1.2 geciteerde artikel 7 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 

bestaanbaar is met de artikelen 4, 10 en 11 van de Grondwet, « in zoverre die bepaling moet 

worden geïnterpreteerd in die zin dat bij de niet-benoeming van een burgemeester in één van 

de randgemeenten géén rekening mag gehouden worden met het gedrag van de kandidaat in 

de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van die bijzondere wet, ook al is dat gedrag 

nog steeds actueel en relevant wanneer er expliciet in volhard wordt, terwijl voor de 

benoeming van burgemeesters buiten de randgemeenten wel degelijk rekening mag worden 

gehouden met hun gedrag voorafgaand aan datzelfde ogenblik ». 

 

 B.13.1.  Het in het geding zijnde artikel 7 betreft een overgangsbepaling, op grond 

waarvan het louter bestaan van een beslissing tot weigering van de benoeming voorafgaand 

aan de inwerkingtreding van de bijzondere wet, niet kan worden aangevoerd om de weigering 

van de benoeming van een aangewezen-burgemeester te verantwoorden overeenkomstig de in 

B.8 beschreven procedure. 

 

 De parlementaire voorbereiding met betrekking tot die bepaling vermeldt : 

 

 « Overeenkomstig de materiële en de formele motiveringsplicht moet een weigering tot 

benoeming op een deugdelijke manier worden gemotiveerd. Dit betekent inzonderheid dat het 

louter bestaan van een benoemingsweigering voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit 

voorstel van bijzondere wet niet kan worden ingeroepen. Dit principe maakt het voorwerp uit 
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van een overgangsbepaling. Deze overgangsbepaling heeft enkel betrekking op de 

benoemingsweigeringen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bijzondere wet » 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, p. 3; zie ook Parl. St., Senaat, 2011-2012, 

nr. 5-1563/4, p. 9). 

 

 B.13.2.  De bepaling, die de beoordelingsvrijheid van de benoemende overheid beperkt, 

regelt niet « de nieuwe bevoegdheden en beraadslagingswijzen van de algemene vergadering 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State » en berust dus niet op een keuze 

van de Grondwetgever. Het staat derhalve aan het Hof om die bepaling aan de Grondwet te 

toetsen. 

 

 B.14.  Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe om de bepalingen die hij 

toepast te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van de in het 

geding zijnde bepaling. 

 

 Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het geding zijnde 

overgangsbepaling « enkel betrekking [heeft] op de benoemingsweigeringen voorafgaand aan 

de inwerkingtreding van deze bijzondere wet » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1565/1, 

p. 3), zodat « het louter bestaan van een beslissing tot weigering » niet kan volstaan om op 

zich alleen de weigering van de benoeming van een aangewezen-burgemeester te 

verantwoorden. 

 

 In zoverre de prejudiciële vraag uit de in het geding zijnde bepaling afleidt dat bij de 

weigering van een benoeming geen rekening mag worden gehouden met het gedrag van de 

kandidaat in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bijzondere wet, ook al is 

het gedrag van de kandidaat waarop die weigering is gebaseerd nog steeds actueel en relevant 

wanneer er expliciet in volhard wordt, baseert zij zich, zoals de Ministerraad overigens 

nadrukkelijk bevestigt, daarentegen op een verkeerde lezing van die bepaling. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

  



20 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5224 

 
 

Arrest nr. 59/2014 
van 3 april 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 3, §§ 3 tot 7, en 9 van de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 12 oktober 2011 in zake het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars tegen 
Geoffrey Englebert, de bvba « IMMO 9 » en Grégory Francotte, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 17 oktober 2011, heeft de Rechtbank van Koophandel te 
Charleroi de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 8 december 1992 ‘ tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ’ het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel, door de overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 ‘ tot regeling van het 
beroep van privé-detective ’ erkende privédetectives niet op te nemen in de uitzonderingen die 
zij in de paragrafen 3 tot 7 van artikel 3 ervan opsomt voor bepaalde categorieën van 
beroepen of instellingen waarvan de activiteit door de bepalingen van de wet zou kunnen 
worden geraakt, waarbij de erkende privédetectives van hun kant zijn onderworpen aan de 
verplichtingen die zijn vervat in artikel 9 van de wet, dat tot gevolg kan hebben dat hun 
activiteit gedeeltelijk onwerkzaam wordt ? ». 
 
 
 Bij tussenarrest nr. 116/2012 van 10 oktober 2012, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 30 november 2012, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie : 
 
 « 1.  Dient artikel 13, lid 1, onder g), in fine, van de richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens aldus te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten vrij staat al dan 
niet in een uitzondering te voorzien op de in artikel 11, lid 1, bedoelde onmiddellijke 
informatieplicht, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen of zijn de lidstaten ter zake aan beperkingen onderworpen ? 
 
 2.  Vallen de beroepsactiviteiten van privédetectives, die door het interne recht worden 
geregeld en worden uitgeoefend ten dienste van overheden die ertoe zijn gemachtigd elke 
inbreuk op de bepalingen tot bescherming van een beroepstitel en tot organisatie van een 
beroep aan te klagen bij de gerechtelijke overheden, naar gelang van de omstandigheden, 
onder de uitzondering bedoeld in artikel 13, lid 1, onder d) en g), in fine, van de voormelde 
richtlijn ? 
 
 3.  Is, indien het antwoord op de tweede vraag ontkennend zou zijn, artikel 13, lid 1, 
onder d) en g), in fine, van de voormelde richtlijn verenigbaar met artikel 6, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, meer bepaald met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie ? ». 
 
 Bij arrest van 7 november 2013 in de zaak C-473/12 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de vragen geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 14 januari 2014 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 
20 februari 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 31 januari 2014 in 
te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen 
binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van het 
voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars; 
 
 -  Geoffrey Englebert; 
 
 -  de vzw « Beroepsvereniging van verzekeringsinspecteurs en -experts »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 5 februari 2014 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting 
van 4 maart 2014. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. Y. Paquay, advocaat bij de balie te Luik, voor het Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars; 
 
 .  Mr. V. Chiavetta, advocaat bij de balie te Brussel, voor Geoffrey Englebert; 
 
 .  Mr. L. Varretta loco Mr. A. Tulcinsky, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Nationale Beroepsunie van privédetectives van België; 
 
 .  Mr. S. Bredael, tevens loco Mr. L. Misson, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
vzw « Beroepsvereniging van verzekeringsinspecteurs en -experts »; 
 
 .  Mr. E. Deprez loco Mr. B. Renson, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In hun aanvullende memories wijzen G. Englebert en de Ministerraad erop dat het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in zijn arrest van 7 november 2013 (zaak C-473/12) heeft beslist dat België niet de 
verplichting heeft om artikel 13, lid 1, onder d), van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in zijn nationaal recht om te zetten. De 
Ministerraad voegt eraan toe dat de artikelen 3, §§ 3 tot 6, en 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bijgevolg in 
overeenstemming zijn met de doelstelling van de richtlijn, namelijk de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de burgers. 
 
 A.1.2.  G. Englebert is van mening dat het in het geding zijnde verschil in behandeling op een objectief 
criterium is gebaseerd : terwijl de personen die de in de in het geding zijnde bepalingen bedoelde uitzonderingen 
genieten, activiteiten uitoefenen die in hogere beginselen zijn verankerd (vrijheid van meningsuiting, van 
gedachte en van mening, persvrijheid en recht op informatie) of belast zijn met het bestuur van de Staat, oefent 
de privédetective geen opdracht van algemeen belang uit; het is omdat zijn privéactiviteit een « risicovolle » 
activiteit is dat zij strikt moet worden afgebakend. 
 
 Hij is van oordeel dat dat verschil geen onevenredige gevolgen heeft, aangezien artikel 9 voorziet in de 
gevallen waarin de informatie aan de betrokkene moet worden meegedeeld. De eventuele moeilijkheid die de 
wet van 8 december 1992 veroorzaakt wat betreft de uitoefening van het beroep van privédetective 
(onmiddellijke informatieplicht wanneer hij gegevens rechtstreeks bij de betrokkene verzamelt), is gering ten 
opzichte van het met de wet nagestreefde doel wanneer de wet de journalisten, schrijvers, artiesten en overheden 
van haar toepassingsgebied uitsluit met inachtneming van de hiervoor in herinnering gebrachte hogere 
beginselen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad verdedigt een analoog standpunt. Hij is van mening dat de wetgever terecht 
vermocht te oordelen dat de uitzondering op de informatieverplichting ten voordele van de activiteiten als 
privédetective niet noodzakelijk is voor de handhaving van de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. Artikel 11, lid 1, van de voormelde richtlijn voorziet in de mogelijkheid van kennisgeving na het 
verzamelen, waarbij de detectives voldoende beoordelingsmarge wordt gelaten om hun beroep uit te oefenen. 
Zoals de andere burgers zijn zij onderworpen aan de wet van 8 december 1992, en elke andere oplossing zou 
tussen beiden een discriminatie in het leven roepen. De Ministerraad verwijst voorts naar het arrest nr. 116/2012, 
waarin wordt aanvaard dat de privédetectives zich in een situatie bevinden die wezenlijk verschilt van die van de 
andere in het geding zijnde categorieën van personen, en verwijst voor het overige naar de argumentatie 
uiteengezet in zijn memorie van antwoord. 
 
 A.2.1.  Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) is in zijn aanvullende memorie van mening dat 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2013 niet impliceert dat de aan het Hof 
gestelde prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord. Door slechts gedeeltelijk gebruik te maken van de 
hem toegekende mogelijkheid, heeft de wetgever een discriminatie in het leven geroepen tussen de personen 
voor wie de reikwijdte van de informatieverplichtingen is beperkt en de privédetectives, terwijl die nochtans een 
specifieke opdracht uitoefenen die verband houdt met het voorkomen, het onderzoeken, vaststellen of vervolgen 
van strafbare feiten of deontologische schendingen waarnaar de richtlijn verwijst. Dat element is naar voren 
gebracht in het arrest nr. 116/2012 en bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar er wordt 
geen aandacht aan geschonken door de tegenpartijen, die niet kunnen worden gevolgd wanneer zij de 
objectiviteit verdedigen van het criterium voor het in het geding zijnde verschil in behandeling : het gaat erom 
informatie te verzamelen niet voor rekening van particulieren of ondernemingen die private belangen 
verdedigen, maar voor rekening van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die beantwoordt aan wettelijke 
opdrachten van algemeen belang en van openbare orde. 
 
 A.2.2.  Volgens het BIV kan het verschil in behandeling des te minder worden verantwoord omdat de wet 
van 19 juli 1991 in 1996 is geamendeerd om haar in overeenstemming te brengen met de wet van 8 december 
1992 en omdat de informatieverplichting die aan de detectives is opgelegd, onevenredig is gelet op de gepaste 
waarborgen waarin is voorzien bij de wet die die laatsten beheerst teneinde het recht op de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te verzekeren; in een arrest van 24 november 2011 (zaken C-468/10 
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en C-469/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie trouwens aangegeven dat de Staten bij de 
omzetting van de voormelde richtlijn 95/46/EG een juist evenwicht tussen de verschillende door de rechtsorde 
van de Unie beschermde grondrechten moeten verzekeren. Te dezen is het recht op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer niet ingesteld om misdrijven toe te dekken, en een uitzondering op de 
informatieverplichting kan worden verantwoord door de noodzaak andere even - en zelfs meer - primordiale 
rechten en vrijheden te vrijwaren, zoals de rechten en vrijheden van anderen (in het bijzonder die van de 
privédetectives die handelen voor rekening van een instelling van openbaar nut zoals het BIV) of nog de 
bescherming van economische belangen van openbare orde, alsook het onderzoeken en vervolgen van strafbare 
feiten of schendingen van de beroepscodes van gereglementeerde beroepen (in het onderhavige geval dat van 
vastgoedmakelaar). Het BIV is door het toepassingsgebied van de wet van 19 juli 1991 echter ertoe gedwongen 
een beroep te doen op de diensten van privédetectives, aan wie immers het recht is voorbehouden dat soort van 
inlichtingen te verzamelen. De verplichting die hun zou worden opgelegd de betrokkenen op de hoogte te 
brengen zou de uitoefening van hun opdracht en de uitoefening van de opdracht van het BIV onmogelijk maken, 
zodat strafbare situaties zullen voortduren. Het is niet te verantwoorden dat de afwijking die aan de 
privédetectives wordt geweigerd, aan de journalisten wordt toegekend, terwijl het verzamelen van informatie 
door de eersten gebeurt teneinde die te verstrekken in de gerechtelijke of de tuchtrechtelijke sfeer alleen, en door 
de tweeden teneinde haar in de media en in het openbare leven te brengen. 
 
 A.2.3.  Volgens het BIV kan de in het geding zijnde bepaling de grondwettigheidstoetsing niet doorstaan 
indien zij wordt geïnterpreteerd zoals in A.2.1 en A.2.2 is gesteld. Een mogelijkheid van conforme interpretatie 
zou daarentegen erop neerkomen ervan uit te gaan dat de Belgische wetgever de uitvoering van de bescherming 
van personen op wie een verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft gewaarborgd via 
wetgevingen voor bepaalde sectoren (zie overweging 23 van de voormelde richtlijn), zoals de wet van 19 juli 
1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. In artikel 5 van die wet wordt immers het principiële 
verbod uitgedrukt spionageprocédes te gebruiken in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, en artikel 7 
verbiedt de detective diverse informatie in te winnen over de personen die het voorwerp uitmaken van zijn 
opsporingen. Dergelijke bepalingen kunnen in die zin worden geïnterpreteerd dat zij de uitvoering door de 
Belgische Staat vormen van de mogelijkheid die hem bij artikel 13, lid 1, onder d) en g), van de voormelde 
richtlijn is toegekend. 
 
 A.3.1.  In haar aanvullende memorie maakt de vzw « Beroepsvereniging van verzekeringsinspecteurs 
en -experts » (hierna : BVVIE) van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 
2013 een analyse die analoog is aan die van de andere partijen, maar wijst zij erop dat het Hof van Justitie zich 
niet heeft uitgesproken over het geval van de verzekeringen, in tegenstelling met de Europese Commissie die 
ervan is uitgegaan dat de rechten en vrijheden van anderen bedoeld in artikel 13, lid 1, onder g), van de richtlijn 
de vermogensrechten van de verzekeringsondernemingen kunnen omvatten. Zowel de Commissie als de 
rechtsleer hebben in dat verband erop gewezen dat, buiten het beperkte kader van de in overweging 43 van de 
richtlijn vermelde doelstellingen en van de activiteit van de privédetectives, een afwijking van het recht op 
informatie van de betrokkenen ook kan worden verantwoord teneinde private belangen te vrijwaren die 
evenwaardig zijn met het recht op privacy van die personen en teneinde het voorkomen en vervolgen van 
strafbare feiten door de privésector mogelijk te maken. Dat komt tegemoet aan de zorg van de 
verzekeringsondernemingen om de fraude te bestrijden, die een bekommernis van algemeen belang vormt die 
nagenoeg alle verzekerden aangaat en die verband houdt met de strafrechtelijke bestraffing van oplichting en 
misbruik van vertrouwen, die de privédetectives niet bij het parket zouden kunnen aangeven, zoals zij daartoe 
verplicht zijn, indien de informatieverplichting die hun is opgelegd diegenen die het voorwerp uitmaken van 
opsporingen de mogelijkheid zou bieden elementen ten laste te doen verdwijnen. Een dergelijke afwijking van 
de informatieverplichting zou geenszins onevenredig zijn aangezien de betrokkenen in geval van gerechtelijke 
vervolging in elk geval a posteriori zullen worden ingelicht over de verzamelde informatie en aangezien de 
verzekeringsinspecteur ertoe gehouden is de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective 
in acht te nemen. 
 
 A.3.2.  De BVVIE is van mening dat de in B.5 en B.6 van het arrest nr. 116/2012 vermelde privébelangen 
in bepaalde gevallen een even fundamenteel belang kunnen hebben als - en zelfs een essentiëler belang kunnen 
hebben dan - het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaraan dus binnen strikt bepaalde 
grenzen afbreuk zou moeten kunnen worden gedaan. Zelfs indien uit het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie waarin wordt geantwoord op de prejudiciële vraag gesteld in het arrest nr. 116/2012 volgt dat het 
verschil in behandeling geen onevenredige gevolgen ten aanzien van het nagestreefde doel met zich meebrengt, 
neemt dat niet weg dat andere onevenredige gevolgen kunnen worden geïdentificeerd, zoals het in gevaar 
brengen van een erkend beroep, van een belangrijke sector van de economie of van de bescherming van de 



 6 

consumenten, zodat de noodzaak van de uitzonderingen ook moet worden onderzocht ten aanzien van de vrijheid 
van handel en nijverheid en ten aanzien van het recht op de eerbiediging van de eigendom, bijvoorbeeld. 
 
 A.3.3.  De BVVIE betwist de beoordeling van de tegenpartijen volgens welke de ontstentenis van afwijking 
de uitoefening van het beroep van privédetective niet kan bedreigen. Zij vraagt zich af of in geval van toepassing 
van artikel 9, § 2, van de wet (informatie verzameld bij derden), aan de verzekeringsonderneming zou kunnen 
worden verweten de betrokkene niet op de hoogte te hebben gebracht op het moment van de registratie van de 
gegevens, bij het verzamelen ervan in het geval dat, bij gebrek aan voldoende gegevens die de fraude 
aannemelijk maken, uiteindelijk geen enkel gegeven aan de rechter zou zijn doorgegeven. Een vaststelling van 
niet-schending zou bijgevolg moeten afhangen van een verduidelijkte interpretatie van het voormelde artikel 9, 
§ 2. 
 
 A.3.4.  Volgens de BVVIE volstaan de door de tegenpartijen gesuggereerde « lapmiddelen » niet om de 
fraudes te onthullen : de onmiddellijk geïnformeerde derden kunnen de verzekerde verwittigen of worden 
afgeschrikt om mee te werken omdat zij niet anoniem kunnen getuigen; op dezelfde wijze kan het feit een 
verzekerde dadelijk op de hoogte te brengen een vaststelling elk gevolg ontzeggen, terwijl een rechtstreeks 
contact met hem nochtans onontbeerlijk zou zijn. De strijd tegen de verzekeringsfraude wordt dus wel degelijk 
op een onevenredige wijze belemmerd en dat ten nadele van de rechten van de detectives en van de rechten en 
vrijheden van anderen. Dat is in het bijzonder het geval voor de verzekeringsprivédetectives, die zich inspannen 
voor de naleving van contracten die door de meerderheid van de bevolking worden gesloten; het gaat om 
werknemers die noodzakelijk rechtmatige opdrachten vervullen die bovendien passen in de commerciële relatie 
die bestaat tussen de verzekeraar die hen tewerkstelt en de verzekerde, en waarvoor de misbruiken die de wet 
van 19 juli 1991 tracht te voorkomen, niet moeten worden gevreesd. Hun specifieke situatie verantwoordt dus 
dat in een uitzondering te hunnen gunste wordt voorzien. 
 

 
- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 3, §§ 3 tot 7, en 9 van de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

 B.1.2.  Artikel 9 van die wet bepaalt de informatie die door de verantwoordelijke voor 

een verwerking van persoonsgegevens moet worden meegedeeld aan de persoon wiens 

gegevens worden verwerkt. Het bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden 
verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger 
uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de 
hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is : 
 
 a)  de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend 
geval, van diens vertegenwoordiger; 
 
 b)  de doeleinden van de verwerking; 
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 c)  het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht 
wordt met het oog op direct marketing; 
 
 d)  andere bijkomende informatie, met name : 
 
 -  de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens, 
 
 -  het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet-
beantwoording, 
 
 -  het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op 
hem betrekking hebben; 
 
 behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om 
tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; 
 
 e)  andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt 
opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
 
 § 2.  Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de 
verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van de 
registratie van de gegevens of wanneer mededeling van de gegevens aan een derde wordt 
overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de gegevens, ten minste de 
volgende informatie verstrekken, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is : 
 
 a)  de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend 
geval, van diens vertegenwoordiger; 
 
 b)  de doeleinden van de verwerking; 
 
 c)  het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht 
wordt met het oog op direct marketing; in dit geval dient de betrokkene in kennis te worden 
gesteld vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde worden verstrekt of 
voor rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing; 
 
 d)  andere bijkomende informatie, met name : 
 
 -  de betrokken gegevenscategorieën; 
 
 -  de ontvangers of de categorieën ontvangers; 
 
 -  het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op 
hem betrekking hebben; 
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 behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is om tegenover de 
betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; 
 
 e)  andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt 
opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
 
 De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze paragraaf bedoelde 
kennisgeving vrijgesteld : 
 
 a)  wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk 
onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met het oog op de bescherming en de bevordering 
van de volksgezondheid, de kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig 
veel moeite kost; 
 
 b)  wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met 
het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, een 
decreet of een ordonnantie. 
 
 De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de voorwaarden voor de toepassing van 
het vorige lid. 
 
 Indien de eerste mededeling van de gegevens geschiedde vóór de inwerkingtreding van 
deze bepaling, moet de mededeling van de informatie, in afwijking van het eerste lid, uiterlijk 
geschieden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
bepaling. De informatie moet evenwel niet worden meegedeeld indien de verantwoordelijke 
voor de verwerking was vrijgesteld van de verplichting om de betrokkene in kennis te stellen 
van de registratie van de gegevens krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen van 
toepassing op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze bepaling ». 
 

 B.1.3.  Bij artikel 3, §§ 3 tot 7, van dezelfde wet worden bepaalde categorieën van 

personen of instellingen vrijgesteld van de bij het voormelde artikel 9 opgelegde 

verplichtingen. Beperkt tot de bepalingen ervan die naar artikel 9 verwijzen, bepaalt artikel 3, 

§§ 3 tot 7 : 

 

 « § 3.  […] 
 
 b)  Artikel 9, § 1, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan de 
verzameling van gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou brengen. 
 
 Artikel 9, § 2, is niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden wanneer de toepassing ervan tot 
één of meer van de volgende gevolgen zou leiden : 
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 -  door de toepassing wordt de verzameling van gegevens in het gedrang gebracht; 
 
 -  door de toepassing wordt een voorgenomen publicatie in het gedrang gebracht; 
 
 -  de toepassing zou aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie. 
 
 […] 
 
 § 4.  De artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 en 31, §§ 1 tot 3, zijn 
niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de 
Staat, door de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht, door de 
overheden bedoeld in de artikelen 15, 22ter en 22quinquies van de wet van 11 december 1998 
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen en het beroepsorgaan opgericht bij wet van 11 december 1998 tot 
oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen, door de veiligheidsofficieren en door het Vast Comité van Toezicht op 
de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan, en door het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun 
opdrachten. 
 
 § 5.  De artikelen 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing : 
 
 1°  op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare overheden met het 
oog op de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie; 
 
 2°  op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de politiediensten bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke 
politie; 
 
 3°  op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening 
van hun opdrachten van bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die aangewezen 
zijn bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 
 4°  op de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn geworden ten 
gevolge van de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; 
 
 5°  op de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Vast Comité van Toezicht 
op de politiediensten en de Dienst Enquêtes ervan met het oog op de uitoefening van hun 
wettelijke opdrachten. 
 
 § 6.  De artikelen 6, 8, 9, 10, § 1, en 12 zijn niet van toepassing na een machtiging door 
de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, op de verwerkingen beheerd door het 
Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, hierna genoemd ‘ het 
Centrum ’, instelling van openbaar nut die is opgericht bij akte van 25 juni 1997 en erkend bij 
koninklijk besluit van 10 juli 1997 voor de ontvangst, de overzending aan de gerechtelijke 
overheid en de opvolging van gegevens betreffende personen die ervan verdacht worden in 
een bepaald dossier van vermissing of seksuele uitbuiting, een misdaad of wanbedrijf te 
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hebben begaan. Dit besluit bepaalt de duur en de voorwaarden van de machtiging na advies 
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 Het Centrum kan geen bestand houden betreffende personen die ervan verdacht worden 
een misdaad of wanbedrijf te hebben begaan of van veroordeelde personen. 
 
 De raad van beheer van het Centrum wijst onder de personeelsleden van het Centrum een 
aangestelde voor de gegevensverwerking aan die kennis heeft van het beheer en de 
bescherming van persoonsgegevens. De uitoefening van zijn taken mag voor de aangestelde 
geen nadelen ten gevolge hebben. Hij mag in het bijzonder, niet ontslagen of als aangestelde 
vervangen worden wegens de uitoefening van de taken die hem zijn toevertrouwd. De Koning 
bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer de taken van de aangestelde en de wijze waarop 
deze worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop het Centrum verslag dient uit te brengen 
aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking 
van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging. 
 
 De personeelsleden en degenen die voor het Centrum persoonsgegevens verwerken, zijn 
tot geheimhouding verplicht. 
 
 Elke schending van die geheimhoudingsplicht wordt gestraft overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
 In het raam van zijn ondersteunende taken inzake de opsporing van de als vermist of 
ontvoerd opgegeven kinderen, kan het Centrum alleen telefoongesprekken opnemen wanneer 
de oproeper hierover geïnformeerd wordt en voor zover hij zich daartegen niet heeft verzet. 
 
 § 7.  De artikelen 6 tot 10, § 1, en 12, zijn niet van toepassing op de verwerkingen 
beheerd door het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, hierna 
genoemd ‘ het Centrum ’, instelling van openbaar nut die is opgericht bij akte van 25 juni 
1997 en erkend bij koninklijk besluit van 10 juli 1997, met het oog op het verrichten van de 
taken vastgesteld door of krachtens de overeenkomst inzake het profiel en de monitoring van 
de trajecten van de niet-begeleide minderjarige asielaanvragers gesloten tussen de Belgische 
Staat en het Centrum. 
 
 Deze bepaling treedt in werking op 1 januari 2003 en verstrijkt op 31 december 2003 ». 
 

 B.2.  De voormelde bepalingen van artikel 3 creëren een verschil in behandeling tussen 

de in paragraaf 3 beoogde personen die een journalistieke, artistieke of literaire activiteit 

uitoefenen, de in de paragrafen 4 en 5 beoogde overheidsdiensten die bevoegd zijn inzake 

politie en veiligheid en het in de paragrafen 6 en 7 beoogde Europees Centrum voor vermiste 

en seksueel uitgebuite kinderen, enerzijds, en de personen die het bij de wet van 19 juli 1991 

geregelde beroep van privédetective uitoefenen, anderzijds, doordat alleen de eerstgenoemden 

worden vrijgesteld van de informatieverplichtingen van artikel 9. 
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 B.3.  Na te hebben vastgesteld dat het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (hierna : 

BIV) en de vzw « Beroepsvereniging van verzekeringsinspecteurs en -experts », 

tussenkomende partij, aanvoerden, enerzijds, dat artikel 13, lid 1, onder d) en g), van de 

richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens zou toelaten de 

privédetectives te ontslaan van de verplichting tot het informeren van de personen die zij 

naspeuren, omdat dat noodzakelijk zou zijn voor het voorkomen, het onderzoeken, het 

opsporen en het vervolgen van strafbare feiten of schendingen van de beroepscodes voor 

gereglementeerde beroepen of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen, en, 

anderzijds, dat die richtlijn is gebaseerd op artikel 100 A van het Verdrag tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (thans artikel 114 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU)), zodat zij in beginsel ertoe strekt de volledige 

harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten te verwezenlijken, behoudens toepassing van 

artikel 100 A, lid 4, van het EG-Verdrag (thans artikel 114, leden 4 en 5, van het VWEU), en 

dat de vraag kon rijzen of de wetgever, door voor de privédetectives niet in de hiervoor 

vermelde vrijstelling te voorzien, zich heeft gevoegd naar het bij de richtlijn nagestreefde doel 

van harmonisatie, heeft het Hof, bij zijn arrest nr. 116/2012 van 10 oktober 2012, aan het Hof 

van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Dient artikel 13, lid 1, onder g), in fine, van de richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens aldus te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten vrij staat al dan 
niet in een uitzondering te voorzien op de in artikel 11, lid 1, bedoelde onmiddellijke 
informatieplicht, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen of zijn de lidstaten ter zake aan beperkingen onderworpen ? 
 
 2.  Vallen de beroepsactiviteiten van privédetectives, die door het interne recht worden 
geregeld en worden uitgeoefend ten dienste van overheden die ertoe zijn gemachtigd elke 
inbreuk op de bepalingen tot bescherming van een beroepstitel en tot organisatie van een 
beroep aan te klagen bij de gerechtelijke overheden, naar gelang van de omstandigheden, 
onder de uitzondering bedoeld in artikel 13, lid 1, onder d) en g), in fine, van de voormelde 
richtlijn ? 
 
 3.  Is, indien het antwoord op de tweede vraag ontkennend zou zijn, artikel 13, lid 1, 
onder d) en g), in fine, van de voormelde richtlijn verenigbaar met artikel 6, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, meer bepaald met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie ? ». 
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 B.4.1.  Bij het arrest van 7 november 2013, gewezen in de zaak C-473/12, heeft het Hof 

van Justitie van de Europese Unie geoordeeld : 

 

 « Opmerking vooraf 
 
 22.  In het kader van zijn eerste vraag verwijst de verwijzende rechterlijke instantie naar 
een in artikel 11 van richtlijn 95/46 opgenomen verplichting om de betrokkene onmiddellijk 
te informeren. 
 
 23.  Opgemerkt moet echter worden dat volgens deze bepaling, die betrekking heeft op de 
gegevens die niet bij de betrokkene zijn verkregen, de betrokkene niet moet worden 
geïnformeerd op het ogenblik dat de gegevens worden verkregen, maar pas later. Daarentegen 
bepaalt artikel 10 van richtlijn 95/46, dat betrekking heeft op de verkrijging van gegevens bij 
de betrokkene, dat deze persoon moet worden geïnformeerd op het ogenblik dat de gegevens 
worden verkregen (zie in die zin arrest van 7 mei 2009, Rijkeboer, C-553/07, Jurispr. 
blz. I-3889, punt 68). De verplichting om de betrokkene onmiddellijk te informeren, vloeit 
dus niet voort uit het door de verwijzende rechterlijke instantie aangehaalde artikel 11 van 
richtlijn 95/46, maar uit dit artikel 10. 
 
 24.  Wat de door een privédetective gevoerde onderzoeken betreft, blijkt uit de 
verwijzingsbeslissing dat deze privédetective zowel rechtstreeks bij de betrokkene als 
indirect, met name bij derden, gegevens kan verzamelen. Bijgevolg moet worden vastgesteld 
dat naargelang van de omstandigheden zowel artikel 10 als artikel 11, lid 1, van 
richtlijn 95/46 voor deze onderzoeken relevant kan zijn. 
 
 
 Eerste twee vragen 
 
 25.  Met zijn eerste twee vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de 
verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen of, enerzijds, artikel 13, lid 1, van 
richtlijn 95/46 aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten de mogelijkheid dan wel de 
verplichting hebben om de in die bepaling opgenomen uitzonderingen op de verplichting om 
de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens te informeren, in hun nationale 
recht om te zetten, en, anderzijds, of de activiteit van een privédetective die voor een 
beroepsorganisatie onderzoek verricht naar schendingen van de beroepscode voor een 
gereglementeerd beroep, in casu het beroep van vastgoedmakelaar, onder dat artikel 13, lid 1, 
sub d of g, valt. 
 
 26.  Allereerst moet worden opgemerkt dat gegevens zoals die welke volgens de 
verwijzende rechterlijke instantie door de privédetectives in het hoofdgeding zijn verzameld, 
betrekking hebben op personen die werkzaam zijn als vastgoedmakelaar en geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke personen betreffen. Bijgevolg vormen deze gegevens 
persoonsgegevens in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 95/46. Het verzamelen, bewaren 
en verstrekken ervan door een gereglementeerde organisatie als het BIV of door de 
privédetectives die voor rekening van die organisatie handelen, vormt bijgevolg een 
‘ verwerking van persoonsgegevens ’ in de zin van artikel 2, sub b, van richtlijn 95/46 (zie 
arrest van 16 december 2008, Huber, C-524/06, Jurispr. blz. I-9705, punt 43). 
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 27.  Om de gestelde vraag te beantwoorden, moet eerst worden onderzocht of de lidstaten 
op grond van artikel 13, lid 1, van richtlijn 95/46 de mogelijkheid dan wel de verplichting 
hebben om te voorzien in één of meer van de in deze bepaling vermelde uitzonderingen op de 
verplichting om de betrokkene te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
 
 28.  Uit de punten 3, 8 en 10 van de considerans van richtlijn 95/46 blijkt dat de wetgever 
van de Unie het vrije verkeer van persoonsgegevens heeft willen vergemakkelijken door de 
wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen, waarbij echter de grondrechten van 
personen, en met name het recht op bescherming van een persoonlijke levenssfeer, moeten 
worden beschermd en een hoog beschermingsniveau in de Unie moet worden gewaarborgd. 
Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt aldus dat de lidstaten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen, en met name hun persoonlijke levenssfeer, dienen te waarborgen (reeds aangehaald 
arrest Huber, punt 47, en arrest van 24 november 2011, ASNEF en FECEMD, C-468/10 en 
C-469/10, Jurispr. blz. I-12181, punt 25). 
 
 29.  Hiertoe voorzien de artikelen 10 en 11 van richtlijn 95/46 in een verplichting om de 
betrokkene te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens, waarbij de lidstaten 
krachtens artikel 13, lid 1, van deze richtlijn echter wettelijke maatregelen kunnen vaststellen 
ter beperking van de reikwijdte van deze verplichtingen indien dit noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de in dit artikel 13, lid 1, sub a tot en met g, vermelde doeleinden. 
 
 30.  In dit verband vraagt de verwijzende rechterlijke instantie zich af over hoeveel 
manoeuvreerruimte de lidstaten beschikken, gelet op de door de wetgever nagestreefde 
harmonisatiedoelstelling, zoals uitgedrukt in punt 8 van de considerans van deze richtlijn, die 
inzake de verwerking van persoonsgegevens een in alle lidstaten gelijkwaardig niveau van 
bescherming van de rechten en vrijheden van personen beoogt. 
 
 31.  In herinnering moet worden gebracht dat het Hof namelijk reeds heeft geoordeeld dat 
richtlijn 95/46 in beginsel tot een volledige harmonisatie dient te leiden (zie arrest van 
6 november 2003, Lindqvist, C-101/01, Jurispr. blz. I-12971, punten 95 en 96, en arrest 
Huber, reeds aangehaald, punten 50 en 51). Het Hof heeft echter tevens vastgesteld dat de 
bepalingen van richtlijn 95/46 noodzakelijkerwijs vrij algemeen zijn, aangezien de richtlijn 
voor een groot aantal zeer uiteenlopende situaties moet gelden, en heeft geoordeeld dat deze 
richtlijn regels bevat die door een zekere soepelheid worden gekenmerkt waardoor het in tal 
van gevallen aan de lidstaten wordt overgelaten om de bijzonderheden te regelen of een keuze 
uit verschillende mogelijkheden te maken. (reeds aangehaald arrest Lindqvist, punt 83). 
 
 32.  Wat artikel 13, lid 1, van richtlijn 95/46 betreft, blijkt duidelijk uit de bewoordingen 
ervan, en met name uit de woorden ‘ de lidstaten kunnen ’, dat deze bepaling de lidstaten niet 
verplicht om in hun nationale recht te voorzien in uitzonderingen om de in dit artikel 13, lid 1, 
sub a tot en met g, vermelde doeleinden te verwezenlijken, maar dat integendeel de wetgever 
hun de keuze heeft willen laten om te beslissen of, en in voorkomend geval voor welke 
doeleinden, zij wetgevende maatregelen wensen vast te stellen die met name beogen de 
omvang van de informatieverplichtingen ten aanzien van de betrokkene te beperken. 
Bovendien blijkt uit de bewoordingen van datzelfde artikel 13, lid 1, eveneens dat de lidstaten 
dergelijke maatregelen slechts kunnen vaststellen indien deze noodzakelijk zijn. De 
voorwaarde dat de maatregelen ‘ noodzakelijk ’ moeten zijn, beperkt aldus de krachtens 
artikel 13, lid 1, aan de lidstaten toegekende mogelijkheid, en betekent geenszins dat deze 
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lidstaten verplicht zijn om in alle gevallen waarin aan deze voorwaarde is voldaan, in de 
betrokken uitzonderingen te voorzien. 
 
 33.  Deze uitlegging vindt in de eerste plaats steun in de bewoordingen van punt 43 van 
de considerans van richtlijn 95/46, waarin staat te lezen dat het recht van informatie ‘ kan 
worden beperkt voor zover zulks nodig is […] [ter vrijwaring] ’ van deze doeleinden. Voorts 
wordt zij bevestigd door een vergelijking tussen, enerzijds, de bewoordingen van artikel 13, 
lid 1, van richtlijn 95/46 en, anderzijds, artikel 9 en punt 37 van de considerans van deze 
richtlijn, die de lidstaten duidelijk verplichten om voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden te voorzien in uitzonderingen 
en afwijkingen voor zover deze nodig zijn om het recht op een persoonlijke levenssfeer te 
verzoenen met de regels betreffende de vrijheid van meningsuiting. 
 
 34.  Deze uitlegging vindt tevens steun in de analyse die het Hof in zijn arrest van 
29 januari 2008, Promusicae (C-275/06, Jurispr. blz. I-271), heeft gemaakt van artikel 15, 
lid 1, van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie, waarvan de 
bewoordingen nauw aansluiten bij die van artikel 13, lid 1, van richtlijn 95/46 en er 
bovendien uitdrukkelijk naar verwijzen. 
 
 35.  Het Hof heeft om te beginnen vastgesteld dat dit artikel 15, lid 1, de lidstaten de 
mogelijkheid biedt om uitzonderingen vast te stellen op de principiële verplichting om het 
vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens te verzekeren (reeds aangehaald arrest 
Promusicae, punt 50). 
 
 36.  Aangaande een van deze uitzonderingen heeft het Hof vervolgens geoordeeld dat dit 
artikel 15, lid 1, echter niet aldus kan worden uitgelegd dat daaruit voor de lidstaten een 
verplichting voortvloeit om voor de in die bepaling genoemde gevallen in een 
informatieplicht te voorzien (arrest Promusicae, punten 51 en 53). 
 
 37.  Bijgevolg moet worden vastgesteld dat op grond van artikel 13, lid 1, van 
richtlijn 95/46 de lidstaten kunnen voorzien in een of meer van de in die bepaling vermelde 
uitzonderingen, maar dat zij hiertoe geenszins verplicht zijn. 
 
 38.  In de tweede plaats moet worden onderzocht of de activiteit van een privédetective 
die optreedt voor een gereglementeerde organisatie zoals het BIV, onder de uitzonderingen 
van artikel 13, lid 1, sub d en g, van richtlijn 95/46 valt. 
 
 39.  Volgens vaste rechtspraak vereist de bescherming van het fundamenteel recht op een 
persoonlijke levenssfeer dat de uitzonderingen op en beperkingen van de bescherming van 
persoonsgegevens binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven (arresten van 
16 december 2008, Satakunnan Markkinapörssi en Satamedia, C-73/07, Jurispr. blz. I-9831, 
punt 56, en 9 november 2010, Volker und Markus Schecke en Eifert, C-92/09 en C-93/09, 
Jurispr. blz. I-11063, punten 77 en 86). 
 
 40.  Aangaande de in artikel 13, lid 1, sub d en g, van richtlijn 95/46 vermelde 
uitzonderingen moet worden opgemerkt dat zij in het bijzonder verwijzen, ten eerste, naar een 
concreet omschreven situatie, namelijk het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen 
van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen, en, ten tweede, naar 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, waarbij deze rechten en vrijheden 
echter niet zijn gepreciseerd. 
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 41.  In de eerste plaats moet de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub d, van deze richtlijn 
worden onderzocht en worden nagegaan of zij van toepassing is op de activiteit van een 
privédetective die optreedt voor rekening van een organisatie als het BIV. 
 
 42.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat in België het beroep van vastgoedmakelaar is 
gereglementeerd en dat het BIV een beroepsorganisatie is die tot taak heeft, erop toe te zien 
dat de betrokken regeling wordt geëerbiedigd door schendingen van deze regeling te 
onderzoeken en aan te geven. 
 
 43.  Vastgesteld moet worden dat de activiteit van een organisatie als het BIV 
overeenstemt met de situatie bedoeld in de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub d, van 
richtlijn 95/46 en bijgevolg daaronder kan vallen. 
 
 44.  Richtlijn 95/46 preciseert niet op welke wijze het onderzoek en de opsporing van 
schendingen van de regeling dient te gebeuren, zodat moet worden vastgesteld dat deze 
richtlijn niet eraan in de weg staat dat een dergelijke beroepsorganisatie, om haar opdracht uit 
te voeren, een beroep doet op gespecialiseerde onderzoekers, zoals privédetectives die met dit 
onderzoek en deze opsporing zijn belast. 
 
 45.  Daaruit volgt dat, wanneer een lidstaat ervoor heeft gekozen om de uitzondering van 
dat artikel 13, lid 1, sub d, in zijn recht om te zetten, de betrokken beroepsorganisatie en de 
voor die organisatie handelende privédetectives zich dus op die uitzondering kunnen beroepen 
en niet zijn onderworpen aan de in de artikelen 10 en 11 van richtlijn 95/46 opgenomen 
verplichting om de betrokkene te informeren. 
 
 46.  Omgekeerd geldt dat wanneer de lidstaat niet in deze uitzondering heeft voorzien, de 
betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens op 
de wijze die, met name wat de termijnen betreft, is vastgelegd in deze artikelen 10 en 11. 
 
 47.  Volgens het BIV is het voor de vervulling van zijn opdracht onontbeerlijk dat de 
uitzondering op de informatieplicht geldt voor hemzelf en voor de voor zijn rekening 
handelende privédetectives. Privédetectives zouden hun activiteit voor het BIV onmogelijk 
doelmatig kunnen verrichten indien zij, nog vóór zij de personen naar wie zij onderzoek doen, 
hebben ondervraagd, hun identiteit en de redenen van hun onderzoek zouden moeten 
openbaren. Ook de Nederlandse regering heeft aangevoerd dat de betrokken onderzoeken in 
dat geval gedoemd zouden zijn om te mislukken. 
 
 48.  Zoals blijkt uit punt 37 van het onderhavige arrest staat het echter aan de lidstaten om 
te beslissen of zij het noodzakelijk achten om ten voordele van beroepsorganisaties zoals het 
BIV, die zelf of via privédetectives optreden, de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub d, van 
richtlijn 95/46 in hun wetgeving op te nemen. Het staat hun vrij ervan uit te gaan dat deze 
beroepsorganisaties en de voor rekening van deze laatste handelende privédetectives over 
voldoende middelen beschikken om, niettegenstaande de toepassing van de artikelen 10 en 11 
van deze richtlijn, de betrokken schendingen van de beroepscodes op te sporen zodat de 
omzetting van deze uitzondering in de interne rechtsorde niet nodig is om deze organisaties in 
staat te stellen hun opdracht, namelijk toezien op de eerbiediging van de regeling, te 
vervullen. 
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 49.  Wat de omvang van deze uitzondering betreft, moet ook het begrip ‘ schending van 
de beroepscodes ’ worden gepreciseerd. In de schriftelijke en mondelinge opmerkingen voor 
het Hof liepen de standpunten hierover namelijk uiteen. Volgens de Belgische regering, en in 
tegenstelling tot wat het BIV aanvoert, betreffen de betrokken schendingen slechts de 
handelingen die naar behoren erkende vastgoedmakelaars in de uitoefening van hun beroep 
verrichten en behelzen zij niet de handelingen van personen die, zonder erkend te zijn, zich 
als vastgoedmakelaars voordoen. 
 
 50.  In dit verband moet worden vastgesteld dat de regels betreffende de toegang tot een 
gereglementeerd beroep deel uitmaken van de beroepscodes. Bijgevolg vallen de onderzoeken 
naar handelingen van personen die deze regels schenden door zich als vastgoedmakelaar voor 
te doen, onder de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub d, van richtlijn 95/46. 
 
 51.  Daaruit volgt dat volgens deze richtlijn de lidstaten kunnen bepalen dat een 
gereglementeerde beroepsorganisatie, zoals het BIV, alleen of met behulp van privédetectives, 
onderzoek kan verrichten naar eventuele schendingen van de beroepscodes, daaronder 
begrepen schendingen die het gevolg zijn van handelingen van personen die de regels 
betreffende de toegang tot het beroep niet hebben geëerbiedigd, en daarbij door deze 
uitzondering is gedekt. 
 
 52.  Gelet op de omvang van deze uitzondering is het niet nodig, te onderzoeken of de 
activiteit van een privédetective die handelt voor een beroepsorganisatie zoals het BIV, 
eveneens onder de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub g, van richtlijn 95/46 valt. 
 
 53.  Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord dat  
 
 –  artikel 13, lid 1, van richtlijn 95/46 aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten niet 
verplicht zijn, maar wel de mogelijkheid hebben, om een of meerdere van de in die bepaling 
opgenomen uitzonderingen op de verplichting om de betrokkenen over de verwerking van 
hun persoonsgegevens te informeren, in hun nationale recht om te zetten; 
 
 –  de activiteit van een privédetective die voor een beroepsorganisatie onderzoek verricht 
naar schendingen van de beroepscode van een gereglementeerd beroep, in casu het beroep 
van vastgoedmakelaar, onder de uitzondering van artikel 13, lid 1, sub d, van richtlijn 95/46 
valt. 
 
 
 Derde vraag 
 
 54.  Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen, hoeft de derde vraag niet te worden 
beantwoord ». 
 

 B.4.2.  Nu het Hof van Justitie in het voormelde arrest oordeelt dat de activiteit van een 

privédetective die voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een wettelijke 

controleopdracht onderzoek verricht naar schendingen van de beroepscode van een 

gereglementeerd beroep, in casu het beroep van vastgoedmakelaar, valt onder de uitzondering 
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van artikel 13, lid 1, onder d), van de richtlijn 95/46/EG, en gelet op de feiten van de zaak 

voor de verwijzende rechter, beperkt het Hof zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.4.3.  Het Hof van Justitie heeft tevens geoordeeld dat artikel 13, lid 1, van de 

richtlijn 95/46/EG aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten niet verplicht zijn, maar wel 

de mogelijkheid hebben, om een of meerdere van de in die bepaling opgenomen 

uitzonderingen op de verplichting om de betrokkenen over de verwerking van hun 

persoonsgegevens te informeren, in hun nationale recht om te zetten. 

 

 B.4.4.  Het staat aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever aanneemt 

wanneer hij facultatieve bepalingen van het recht van de Europese Unie al dan niet omzet, 

niet ertoe leiden verschillen in behandeling in het leven te roepen die niet redelijk 

verantwoord zouden zijn. 

 

 Bijgevolg moet het Hof nagaan of de wetgever de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

acht heeft genomen door de in artikel 13, lid 1, onder d), van de richtlijn bedoelde 

uitzondering niet over te nemen in de federale wetgeving wat betreft privédetectives die ertoe 

zijn gemachtigd hun activiteiten uit te oefenen ten behoeve van publiekrechtelijke 

rechtspersonen overeenkomstig artikel 13 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het 

beroep van privé-detective en die optreden voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die 

bij de wet ermee is belast onderzoek te verrichten naar schendingen van de beroepscode van 

een gereglementeerd beroep. 

 

 B.4.5.  Luidens artikel 13, lid 1, onder d), van de richtlijn 95/46/EG kunnen de lidstaten 

wettelijke maatregelen nemen ter beperking van de reikwijdte van de in artikel 6, lid 1, 

artikel 10, artikel 11, lid 1, artikel 12 en artikel 21 bedoelde rechten en plichten indien dit 

noodzakelijk is ter vrijwaring van onder meer het voorkomen, het onderzoeken, opsporen en 

vervolgen van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen. Die 

beperking betreft derhalve onder meer de informatieverstrekking in geval van verkrijging van 

gegevens bij de betrokkene (artikel 10) en de informatieverstrekking aan de betrokkene 

wanneer de gegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen (artikel 11, lid 1). 

 



 18 

 B.4.6.  Artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zet beide 

informatieverplichtingen om in de federale wetgeving. Er dient evenwel te worden opgemerkt 

dat, anders dan artikel 10 van de richtlijn, het ogenblik waarop de informatie aan de 

betrokkene moet worden verstrekt indien de persoonsgegevens bij hemzelf worden verkregen, 

gepreciseerd wordt, namelijk « uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen » 

(artikel 9, § 1), terwijl wanneer het gaat over gegevens die niet bij de betrokkene zijn 

verkregen, de informatieverstrekking, net zoals bepaald is in artikel 11, lid 1, van de richtlijn, 

moet geschieden « op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer mededeling 

van de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste 

mededeling van de gegevens » (artikel 9, § 2). 

 

 Artikel 3 van dezelfde wet voorziet, gebruikmakend van de mogelijkheden bepaald in 

artikel 13, lid 1, van de richtlijn 95/46/EG, in diverse uitzonderingen op de voorschriften van 

artikel 9, inzonderheid voor wat betreft : de verwerkingen van persoonsgegevens door de 

Veiligheid van de Staat, door de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht 

en diverse andere overheden indien die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening 

van hun opdrachten (§ 4); de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door openbare 

overheden met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie; de 

verwerkingen van persoonsgegevens beheerd door de politiediensten met het oog op de 

uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie; de verwerkingen van 

persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van 

bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die aangewezen zijn bij een in 

Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer; de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 

geworden ten gevolge van de toepassing van de wet van 11 januari 1993 « tot voorkoming 

van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme » en de verwerking van persoonsgegevens beheerd door het Vast Comité van 

Toezicht op de politiediensten en de Dienst Enquêtes ervan met het oog op de uitoefening van 

hun wettelijke opdrachten (§ 5); en bepaalde verwerkingen beheerd door het Europees 

Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen (§ 6). 
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 B.4.7.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepalingen blijkt 

niet welke redenen de wetgever ertoe hebben aangezet in voormelde uitzonderingen te 

voorzien, doch geen vergelijkbare uitzondering toe te kennen aan de in B.4.2 en B.4.4 

beoogde privédetectives. 

 

 Zoals het BIV opmerkt, brengt de in artikel 9, § 1, opgenomen onmiddellijke 

informatieplicht, indien de persoonsgegevens bij de betrokkene zelf worden verkregen, met 

zich mee dat zijn wettelijke controleopdracht ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk wordt 

gemaakt, inzonderheid wanneer privédetectives opdrachten als bedoeld in B.4.2 en B.4.4 

uitvoeren. 

 

 Die vaststelling wordt niet ontkracht in zoverre de verplichtingen opgelegd bij artikel 9 

van de in het geding zijnde wet zouden wegen op de « verantwoordelijke voor de 

verwerking », die in artikel 1, § 4, van die wet wordt gedefinieerd als « de […] persoon […] 

die […] het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt », en niet 

op de « verwerker », die in paragraaf 5 van dezelfde bepaling wordt gedefinieerd als « de […] 

persoon […] die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de 

verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken ». Die 

definities, zoals zij zijn becommentarieerd in de parlementaire voorbereiding (Parl. St., 

Kamer, 1997-1998, nr. 1566/1, p. 15, en nr. 1566/10, p. 10), alsook de bij artikel 8, § 1, van 

de wet van 19 juli 1991 aan de privédetective opgelegde verplichting om met de 

opdrachtgever een voorafgaande schriftelijke overeenkomst te sluiten die een nauwkeurige 

omschrijving bevat van de opdracht waarmee de eerstgenoemde wordt belast, maken het 

mogelijk ervan uit te gaan dat de bij het voormelde artikel 9 bepaalde informatieverplichting, 

naar gelang van de nauwkeurigheid van de bewoordingen van die overeenkomst, kan wegen 

op de opdrachtgever, verantwoordelijke voor de verwerking, veeleer dan op de privédetective, 

verwerker. 

 

 De voormelde vaststelling wordt evenmin ontkracht wanneer artikel 9, § 2, in die zin 

wordt geïnterpreteerd dat wanneer de gegevens niet zijn verkregen bij de betrokkene, die 

bepaling de verantwoordelijke voor de verwerking toelaat de betrokkene pas in te lichten op 

het ogenblik waarop de gegevens door die verantwoordelijke voor de verwerking worden 
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geregistreerd of, in voorkomend geval, aan een derde worden medegedeeld, nu daarbij geen 

onderscheid wordt gemaakt naar gelang van het resultaat van het onderzoek. 

 

 B.5.  Binnen de in B.4.2 en B.4.4 vermelde perken dient de prejudiciële vraag 

bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het zonder meer van toepassing is op de activiteit van een 

privédetective die ertoe is gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen ten behoeve van 

publiekrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig artikel 13 van de wet van 19 juli 1991 tot 

regeling van het beroep van privé-detective en die optreedt voor een publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie die bij de wet ermee is belast onderzoek te verrichten naar schendingen 

van de beroepscode van een gereglementeerd beroep. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5624 

 

 

Arrest nr. 60/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen XI.1 tot XI.7 van het decreet van de 

Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, gesteld 

door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 223.025 van 27 maart 2013 in zake de Vrije Universiteit Brussel en anderen 

tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 11 april 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen XI.1 tot XI.7 van het decreet van 13 juli 2001 ‘ betreffende het 

onderwijs-XIII-Mozaïek ’ de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, in zoverre het in die 

bepalingen bedoelde systeem van sociale tegemoetkoming niet van toepassing is op de 

universitaire instellingen in de Vlaamse Gemeenschap, in hun hoedanigheid van werkgever 

van personeelsleden in de sector van het (hoger) onderwijs, terwijl het wel toepasselijk is op 

de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, in hun hoedanigheid van werkgever van 

personeelsleden in de sector van het (hoger) onderwijs ?». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de Vrije Universiteit Brussel, met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, de Katholieke 

Universiteit Leuven, met zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, de HUB-KUBrussel, met 

zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, de Universiteit Hasselt, met zetel te 

3590 Diepenbeek, Agoralaan D, de Universiteit Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen, 

Prinsstraat 13, en de Universiteit Gent, met zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 De Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de HUB-KUBrussel, de 

Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent hebben ook een 

memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 5 februari 2014 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 

dag van de terechtzitting bepaald op 4 maart 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, in 

een uiterlijk op 27 februari 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie 

laten toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, te antwoorden op de volgende 

vragen : 

 

 « 1.  Wordt in het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking 

van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, bij het bepalen van de financiële 

middelen van de universiteiten, op enigerlei wijze rekening gehouden met de door hen 

gedragen kosten inzake het woon-werkverkeer ? 

 

 2.  Welke is de huidige stand van zaken van het overleg tussen de Vlaamse 

Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Regering over de vergoeding van de door de 

universiteiten gedragen kosten voor het woon-werkverkeer ? ». 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de HUB-KUBrussel, 

de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent; 
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 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. A. Wirtgen loco Mr. B. Martel, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Vrije 

Universiteit Brussel en anderen; 

 

 .  Mr. P. Devers, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de HUB-KUBrussel, de Universiteit 

Hasselt, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent hebben bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 

2011 betreffende de volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten 

voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-

werkverkeer. 

 

 In het kader van die procedure stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de HUB-KUBrussel, de 

Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, verzoekende partijen voor het 

verwijzende rechtscollege, zetten uiteen dat het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 de 

artikelen XI.2 en XI.3 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek (hierna : het 

Mozaïekdecreet) uitvoert. In de procedure voor de verwijzende rechter vorderen zij de nietigverklaring van dat 

besluit omdat het niet van toepassing is op universitaire instellingen, terwijl het besluit wel van toepassing is op 

hogescholen. Volgens die partijen geldt dat bezwaar evenzeer ten aanzien van de voormelde bepalingen van het 

decreet van 13 juli 2001. 

 

 A.1.2.  Volgens de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter verplicht hoofdstuk XI van het 

Mozaïekdecreet de werkgevers van personeelsleden in de onderwijssector, met inbegrip van de werkgevers van 

het personeel van de hogescholen, om de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

volledig terug te betalen en de betaling ten laste te nemen van de maandelijkse fietsvergoeding (artikel XI.2). 

Tegelijkertijd krijgen diezelfde werkgevers het recht om van de Vlaamse Gemeenschap de terugbetaling te 

vorderen van die vervoerskosten en fietsvergoedingen (artikel XI.3). 
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 A.1.3.  De in het geding zijnde bepalingen zijn, volgens die partijen, niet bestaanbaar met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie doordat universitaire instellingen, die evengoed tegemoetkomen in de 

vervoerskosten van hun personeelsleden, uit de werkingssfeer van hoofdstuk XI van het Mozaïekdecreet worden 

gesloten en niet in aanmerking komen voor de terugbetaling van de vervoerskosten en de fietsvergoedingen die 

ze hebben betaald. 

 

 A.1.4.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat universitaire instellingen 

en hogescholen te dezen met elkaar kunnen worden vergeleken. Zij verwijzen naar de rechtspraak van het Hof 

die beide categorieën van onderwijsverstrekkers met elkaar heeft vergeleken, inzonderheid wat hun financiering 

betreft, alsmede naar de groeiende convergentie tussen universitaire instellingen en hogescholen in Vlaanderen. 

 

 A.1.5.  Volgens hen wordt niet betwist dat de universitaire instellingen en de hogescholen verschillend 

worden behandeld. Ofschoon de universitaire instellingen zowel van het toepassingsgebied van het 

Mozaïekdecreet als van dat van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 worden uitgesloten, moeten 

zij, in hun hoedanigheid van werkgever, aan hun personeel de kosten van het openbaar vervoer van en naar het 

werk terugbetalen en een fietsvergoeding betalen. Zij kunnen evenwel geen terugbetaling van die kosten door de 

Vlaamse Gemeenschap genieten. 

 

 A.1.6.  Voor dat verschil in behandeling zou geen redelijke verantwoording bestaan. Het zou enkel 

verenigbaar zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie indien het is gegrond op de eigen 

karakteristieken van iedere inrichtende macht, wat inhoudt dat er objectieve verschillen dienen te bestaan tussen 

de betrokken instellingen. Dat is te dezen evenwel niet het geval. De parlementaire voorbereiding biedt geen 

enkele verantwoording voor het verschil in behandeling tussen universitaire instellingen en hogescholen. De 

verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege verwijzen ook naar een nota van de Vlaamse 

Interuniversitaire Raad van 27 mei 2010, volgens welke het verschil in behandeling tussen universitaire 

instellingen en hogescholen zo snel mogelijk dient te worden weggewerkt. In antwoord hierop zou de minister 

van Onderwijs het bestaan van het verschil in behandeling hebben erkend. Hij beriep zich evenwel op 

budgettaire redenen om er niet onmiddellijk een einde aan te maken. 

 

 A.1.7.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter verwijzen naar rechtspraak van het Hof 

waaruit blijkt dat dergelijke budgettaire overwegingen niet volstaan om een verschil in behandeling te 

verantwoorden. Alleen al gelet op de omvang van de financiële middelen die de universitaire instellingen 

jaarlijks dienen te besteden aan het ten laste nemen van de kosten van hun personeel voor het woon-werkverkeer 

met het openbaar vervoer en voor de betaling van een fietsvergoeding, zou moeten worden aangenomen dat het 

verschil in behandeling kennelijk onredelijk is. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de beperkte financiële 

marges van de Vlaamse Gemeenschap is het in ieder geval onredelijk dat de universitaire instellingen zelfs geen 

gedeeltelijke terugbetaling ontvangen. 

 

 A.2.1.  De Vlaamse Regering zet uiteen dat hoofdstuk XI van het Mozaïekdecreet het stelsel van de 

volledige dekking van de vervoerskosten en van de fietsvergoeding invoert voor het onderwijspersoneel, met 

uitzondering van het universiteitspersoneel. Hoofdstuk XI van het Mozaïekdecreet voerde de cao V uit, die werd 

afgesloten in het sectorcomité X en in de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het 

comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, waarvan de universiteiten geen deel uitmaakten. 

De artikelen XI.2 en XI.3 van het Mozaïekdecreet, die in de volledige terugbetaling van de vervoerskosten en in 

de invoering van een fietsvergoeding voorzien, traden in werking op 1 januari 2001, maar lieten het besluit van 

de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de onderwijssector 

in de vervoerkosten van hun personeelsleden, wat de daarin bepaalde modaliteiten betreft, verder bestaan. Ook 

dat besluit was van toepassing op het personeel van de hogescholen, maar niet op dat van de universiteiten. De 

regeling in het Mozaïekdecreet bouwt dan ook voort op de daaraan voorafgaande regeling, die van toepassing 

was op dezelfde categorieën van personeelsleden. Bovendien werd ze ook vóór het besluit van de Vlaamse 

Regering van 8 juli 2011 reeds uitgevoerd, mede op basis van een omzendbrief. 

 

 A.2.2.  De Vlaamse Regering merkt op dat het Hof wordt ondervraagd over een verschil in behandeling 

tussen universitaire instellingen en hogescholen, en niet tussen de personeelsleden van die instellingen. 

 

 A.2.3.1.  Wat de universitaire instellingen betreft, voert de Vlaamse Regering aan dat op 2 februari 2001 

twee addenda werden goedgekeurd bij het protocol van 1 april 1999 van de cao Onderwijs IV voor het jaar 

1997-1998 en bij het protocol van 12 juli 2000 van de cao Onderwijs V voor het jaar 1999-2000. Uit die 

addenda en uit een nota van de minister van Onderwijs blijkt dat de Vlaamse Regering in een aanvullende 
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financiering van de universiteiten heeft voorzien ter financiering van de terugbetaling van de kosten voor het 

openbaar vervoer en de fietsvergoeding voor de personeelsleden van de universiteiten. Vanaf het begrotingsjaar 

2001 zou de basisfinanciering van de Vlaamse universitaire instellingen hiertoe zijn verhoogd met een bedrag 

van 311,9 miljoen frank bijkomende werkingsmiddelen. De Vlaamse Regering wijst erop dat, terwijl de 

hogescholen een gecontroleerd terugbetalingsmechanisme genieten, de universitaire instellingen een verhoging 

van hun werkingsmiddelen ontvangen. 

 

 A.2.3.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat nergens uit blijkt dat de 

verhoging van de basisfinanciering van de universiteiten vanaf het begrotingsjaar 2000 betrekking zou hebben 

op de terugbetaling of de financiering, door de Vlaamse Gemeenschap, van de kosten die de universitaire 

instellingen als werkgever dragen ten aanzien van hun personeel dat zich van en naar het werk verplaatst met het 

openbaar vervoer dan wel met de fiets. De nota van de minister van Onderwijs was een vertrouwelijk document 

waarvan hun geen kennis was gegeven. Uit de parlementaire voorbereiding bij de begroting voor het 

begrotingsjaar 2000 en de begrotingsaanpassing voor het begrotingsjaar 2001 zou kunnen worden afgeleid dat de 

middelen werden ingeschreven om ook andere financiële behoeften van de universitaire instellingen te voldoen. 

De omschrijving van het programma waarin die middelen terechtkwamen, zou hoe dan ook niets uit te staan 

hebben met de financiering van de kosten die voortvloeien uit de terugbetaling van de kosten van het woon-

werkverkeer en van de fietsvergoeding. 

 

 A.2.3.3.  Zelfs indien de verhoging van de werkingsmiddelen van de universitaire instellingen zou dienen 

voor de terugbetaling van de door de personeelsleden van de universitaire instellingen gemaakte vervoerskosten, 

dan is er, volgens de verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege, nog steeds sprake van een 

onverantwoord verschil in behandeling, vermits de hogescholen de volledige terugbetaling van die kosten 

kunnen vorderen, terwijl er voor de universitaire instellingen slechts in een forfaitair bedrag is voorzien. Het 

argument over de aanpassing van de werkingstoelagen van de universitaire instellingen is in elk geval zonder 

voorwerp sinds de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de 

werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, dat voorziet in gelijke financieringsparameters 

voor zowel de hogescholen als de universiteiten. 

 

 A.2.4.1.  De Vlaamse Regering besluit dat de universitaire instellingen financieel gezien niet anders worden 

behandeld dan de hogescholen. Het verschil in behandeling is louter gelegen in de wijze waarop de middelen ter 

betaling van de vervoerskosten en fietsvergoedingen ter beschikking worden gesteld. Dat verschil lijkt gunstiger 

te zijn voor de Vlaamse universitaire instellingen, vermits die een grotere bestuursautonomie genieten. 

 

 A.2.4.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter antwoorden dat de Raad van State met 

zoveel woorden het verschil in behandeling heeft bevestigd en dat daarop niet kan worden teruggekomen. De 

loutere bewering dat aan de universitaire instellingen bijkomende middelen zouden zijn gegeven, doet, volgens 

hen, niets af aan de vaststelling dat de universitaire instellingen wel degelijk anders worden behandeld dan de 

hogescholen. 

 

 A.2.4.3.  Zij zien ook niet in hoe hun grotere bestuursautonomie relevant zou zijn. Er wordt immers niet 

betwist dat de universitaire instellingen verplicht zijn om tegemoet te komen in de kosten van het woon-

werkverkeer van hun personeel. Bovendien doet die grotere bestuursautonomie geen afbreuk aan het 

discriminerende karakter van de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 A.2.5.1.  In ondergeschikte orde voert de Vlaamse Regering aan dat, in zoverre de prejudiciële vraag 

betrekking zou hebben op personeelsleden, de verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege het 

geheel van sociale tegemoetkomingen dienen te vergelijken. 

 

 A.2.5.2.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege antwoorden dat de prejudiciële vraag 

niet beoogt de personeelsleden van de universiteiten en die van de hogescholen met elkaar te vergelijken. De 

vergelijking betreft immers de universiteiten en de hogescholen. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen voor het verwijzende rechtscollege zijn van oordeel dat de eerste door het 

Hof gestelde vraag, namelijk of in het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van 

de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen bij het bepalen van de financiële middelen van de 

universiteiten op enigerlei wijze rekening wordt gehouden met de door hen gedragen kosten inzake het woon-

werkverkeer, ontkennend moet worden beantwoord. Het voormelde decreet voorziet op geen enkele wijze in een 

financiële tegemoetkoming van de kosten die de universitaire instellingen dragen ten aanzien van hun personeel 

dat zich van en naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer dan wel met de fiets. Enkel de hogescholen 
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genieten nog een bijkomende financiering, parallel aan datgene waarin het decreet van 14 maart 2008 voorziet. 

Volgens die partijen kan door de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten het in 

het geding zijnde verschil in behandeling nog minder worden verantwoord dan voordien : de universitaire 

instellingen zullen voor de personeelsleden van het zogenaamde integratiekader aanspraak kunnen maken op de 

integrale terugbetaling, door de Vlaamse Gemeenschap, van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer met 

het openbaar vervoer of met de fiets. Het valt, volgens hen, niet in te zien waarom diezelfde regeling niet kan 

gelden voor de personeelsleden van de universitaire instellingen die niet moesten worden geïntegreerd in hun 

personeelsbestand. 

 

 A.3.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar een technisch-financiële nota van haar departement Onderwijs 

en Vorming die bij haar aanvullende memorie wordt gevoegd. In die nota wordt uiteengezet dat artikel 6 van het 

decreet van 7 december 2001 betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse 

Gemeenschap en begeleidende bepalingen voor elke universiteit voor de jaren 2001 tot en met 2004 een 

forfaitair bedrag aan werkingsuitkeringen en extra bijdragen aan werkingsuitkeringen vastlegt. Die extra 

werkingsuitkeringen zijn onder meer bedoeld voor de vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer. Het 

decreet van 14 maart 2008 bevat geen specifiek artikel met specifieke werkingsuitkeringen waarmee de 

universiteiten onder andere de kosten voor het woon-werkverkeer kunnen financieren. Die kosten moeten 

worden gedragen vanuit de globale werkingsuitkeringen. Uit een vergelijking van de totale werkingsuitkeringen 

voor de universiteiten voor het begrotingsjaar 2001 met die vanaf 2008 blijkt evenwel dat de universiteiten in de 

nieuwe financieringsregeling meer middelen ontvangen dan voor het begrotingsjaar 2001. Bijgevolg blijven de 

bijkomende kosten voor het woon-werkverkeer gedekt. 

 

 A.4.  In antwoord op de tweede vraag van het Hof welke de huidige stand van zaken is van het overleg 

tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Regering over de vergoeding van de door de 

universiteiten gedragen kosten voor het woon-werkverkeer, zetten zowel de verzoekende partijen voor het 

verwijzende rechtscollege als de Vlaamse Regering uiteen dat werd besloten de arresten van het Hof en van de 

Raad van State af te wachten alvorens het overleg voort te zetten. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de artikelen XI.1 tot XI.7 van 

het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek (hierna het 

Mozaïekdecreet) met de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet. Die bepalingen luiden : 

 

 « Artikel XI.1. § 1.  Dit hoofdstuk is van toepassing op : 

 

 1°  de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 

rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs; 

 

 2°  de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 

rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 

gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

 

 3°  de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de 

hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap; 

 

 […] 
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 Artikel XI.2.  De personeelsleden genoemd in artikel XI.1 hebben onder de modaliteiten 

bepaald door de Vlaamse regering recht op de volledige terugbetaling van de kosten openbaar 

vervoer naar en van het werk en op een maandelijkse fietsvergoeding, ten laste van de 

werkgever. 

 

 Artikel XI.3.  Onder de modaliteiten bepaald door de Vlaamse regering worden de door 

de werkgever gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen terugbetaald door het ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Artikel XI.4.  In artikel 3 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs, 

gewijzigd bij de decreten van 28 april 1994 en 21 december 1994, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in § 2, vierde lid, worden de woorden ‘ alsook verminderd met de in § 4 bedoelde 

bijdrage ’, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994, geschrapt; 

 

 2°  § 4, toegevoegd bij het decreet van 21 december 1994, wordt opgeheven. 

 

 Artikel XI.5.  De volgende regelingen worden opgeheven : 

 

 1°  artikel 34 van het decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs-V, 

gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994; 

 

 2°  artikel 67, § 3, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, toegevoegd bij 

het decreet van 14 juli 1998. 

 

 Artikel XI.6.  De tegemoetkomingen in de vervoerkosten van de personeelsleden bedoeld 

in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de 

tegemoetkoming van de werkgevers in de onderwijssector in de vervoerkosten van hun 

personeelsleden, worden uitbetaald op hetzelfde tijdstip als het voorschot op de 

werkingsmiddelen van het volgende schooljaar, voor zover de aanvraag tot terugbetaling niet 

aangetast is door bedrog en uiterlijk op 10 december na het schooljaar waarop de 

terugbetaling betrekking heeft, wordt ingediend bij het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

 Artikel XI.7.  De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 januari 2001, 

behalve 

 

 1°  artikel XI.6, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1998; 

 

 2°  artikel XI.5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2001 ». 

 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepalingen 

bestaanbaar zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre 

overeenkomstig het in het geding zijnde artikel XI.3 het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap de door de hogescholen als werkgever gedragen vervoerskosten en 
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fietsvergoedingen terugbetaalt, terwijl dat niet het geval is voor de door de universiteiten 

gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen. 

 

 B.3.  Het Hof wordt gevraagd twee categorieën van werkgevers met elkaar te 

vergelijken : enerzijds, de hogescholen, aan wie het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

de vervoerskosten en de fietsvergoedingen die ze aan hun personeelsleden dienen te betalen, 

terugbetaalt en, anderzijds, de universiteiten, die die terugbetalingsregeling niet kunnen 

genieten. 

 

 B.4.1.  In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet dat tot het 

Mozaïekdecreet heeft geleid, werden de in het geding zijnde bepalingen als volgt 

verantwoord : 

 

 « Ingevolge de onderwijs-CAO V worden de vervoerskosten voor het openbaar vervoer 

naar en van het werk volledig terugbetaald (in plaats van de helft). Vanaf die datum wordt 

ook in een fietsvergoeding voorzien. De schoolbesturen krijgen voor deze sociale 

tegemoetkoming een bedrag boven op het werkingsbudget uitbetaald. Het programmadecreet 

ter begeleiding van de initiële begroting-2001 voorzag daarvoor reeds in een aparte 

basisallocatie. Dit hoofdstuk voorziet in een decretale rechtsgrond voor de reglementaire 

maatregelen omtrent de sociale tegemoetkomingen. 

 

 Om de overgang naar het nieuwe systeem op een soepele manier te laten gebeuren, 

voorziet artikel XI.6 in de mogelijkheid om de aanvragen tot terugbetaling van de 

werkgeversbijdragen volgens het oude stelsel in te willigen, voor zover er geen sprake is van 

fraude of bedrog » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 729/1, p. 40). 

 

 B.4.2.  In de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement verklaarde de minister van 

Onderwijs : 

 

 « Het ontwerpdecreet creëert eveneens een decretale onderbouw voor de bepaling in de 

onderwijs-CAO V inzake vervoerskosten. Door deze bepaling worden de vervoerskosten voor 

het openbaar vervoer naar en van het werk volledig – in plaats van de helft – terugbetaald. Er 

wordt ook een fietsvergoeding ingevoerd zoals dit reeds eerder het geval was voor de 

ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2000-2001, nr. 729/9, p. 5). 

 

 B.4.3.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het geding zijnde 

bepalingen uitvoering geven aan het protocol « van de onderhandelingen 1999-2000 die op 

19, 22 en 23 mei 2000 gevoerd werden betreffende sectorale sociale programmatie voor de 

sector ‘ Onderwijs ’ van de Vlaamse Gemeenschap » dat de Vlaamse Regering en de 
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representatieve vakorganisaties op 12 juli 2000 hebben afgesloten, de zogenaamde onderwijs-

cao V (Parl. St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 729/1, p. 3). Die overeenkomst heeft, 

luidens punt I ervan, « betrekking op de personeelsleden die krachtens artikel 127, § 1 van de 

Grondwet onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen ressorteren », met inbegrip van 

« de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in 

de Vlaamse Gemeenschap ». Het voormelde punt I preciseert evenwel dat « voor de 

personeelsleden van de universiteiten […] een afzonderlijk protocol 1999-2000 onderhandeld 

[zal] worden ». 

 

 B.4.4.  Punt III.4 van de voormelde overeenkomst bepaalt : 

 

 « Voor de personeelsleden bedoeld in punt I wordt de volledige terugbetaling van de 

vervoerkosten voor het openbaar vervoer van en naar het werk en een tussenkomst voor het 

vervoer per fiets voorzien met ingang van 1.1.2001. 

 

 Hiertoe wordt een bedrag van 110,0 miljoen voorzien waaraan toegevoegd wordt het 

bedrag van de voorafname 2000 van het gesubsidieerd onderwijs en een evenredig bedrag van 

de dotaties van het gemeenschapsonderwijs. 

 

 De totale middelen van 189,4 miljoen worden in een afzonderlijke basisallocatie in de 

begroting ingeschreven en verdeeld in functie van het aantal lesuren/lestijden-leerkracht per 

inrichtende macht ». 

 

 B.5.  Het verschil in behandeling tussen de in B.3 vermelde categorieën berust op een 

objectief criterium, namelijk de aard van de onderwijsinstellingen die als werkgever aan hun 

personeelsleden vervoerskosten en fietsvergoedingen dienen te betalen. 

 

 B.6.  In zoverre de in het geding zijnde bepalingen beogen te voorzien in de terugbetaling 

door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van de kosten van het openbaar vervoer 

naar en van het werk en van de fietsvergoeding die werkgevers krachtens de in het geding 

zijnde bepalingen aan de personeelsleden vermeld in artikel XI.1 van het Mozaïekdecreet 

dienen te betalen, is het criterium van onderscheid pertinent. De personeelsleden van de 

universiteiten worden immers niet vermeld in het voormelde artikel XI.1, zodat de 

universiteiten niet, krachtens de in het geding zijnde bepalingen, de kosten van het openbaar 

vervoer naar en van het werk en van de maandelijkse fietsvergoeding aan hun personeelsleden 

dienen te betalen. 
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 B.7.1.  Het voorgaande neemt niet weg dat, op het ogenblik van de totstandkoming van 

de in het geding zijnde bepalingen, de universiteiten eveneens bepaalde kosten van het 

openbaar vervoer naar en van het werk en van de fietsvergoeding ten laste moesten nemen. 

Op grond van de artikelen 104 en 120 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de 

universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals van toepassing vóór ze respectievelijk 

werden vervangen en gewijzigd bij de artikelen 8 en 9 van het decreet van 30 juni 2006 

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006, hadden de 

personeelsleden recht op dezelfde vergoedingen en toelagen als die welke zijn toegekend aan 

de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, waaronder een vergoeding voor het woon-

werkverkeer. 

 

 Het protocol « van de onderhandelingen die op 23 januari 2001 werden gevoerd 

betreffende een akkoord van sectorale programmatie voor de jaren 1997-1998 voor de sector 

‘ Onderwijs ’ van de Vlaamse Gemeenschap » dat de Vlaamse Regering en de representatieve 

vakorganisaties op 2 februari 2001 hebben afgesloten, bepaalt bovendien onder punt 4 : 

 

 « Het stelsel van terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer voor de 

verplaatsingen van en naar het werk, zoals dit nu reeds geldt voor de ambtenaren van de 

Vlaamse Gemeenschap, en de uitbetaling van een fietsvergoeding is met ingang van 1 januari 

2001 ook van toepassing op de personeelsleden van de universiteiten. De Vlaamse regering 

stelt hiervoor nodige financiële middelen ter beschikking van de universiteiten ». 

 

 B.7.2.  In het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting 

van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 werd onder het programma 71.2 

en de basisallocatie 1226 in een niet gesplitst krediet van 383 miljoen voorzien voor de 

« versterking van de basisfinanciering van de universiteiten ». 

 

 In een nota met referentie VR/2001/1901/DOC 0036 van de minister van Onderwijs aan 

de Vlaamse Regering - die is toegevoegd aan de memorie van de Vlaamse Regering - werd 

voorgesteld dat de Vlaamse Regering haar goedkeuring zou geven aan het voormelde protocol 

van 2 februari 2001. Daaruit blijkt dat het hiervoor vermelde bedrag onder meer bestemd was 

voor de financiering van de kosten voor het openbaar vervoer en de fietsvergoeding. In de 

nota werd hieromtrent het volgende verklaard : 

 

 « Daarnaast legt de Vlaamse gemeenschap ook een aantal maatregelen op die de 

universiteiten moeten uitvoeren. In de begroting 2001 is de basisfinanciering van de 



 11 

universiteiten verhoogd met 383 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de globale 

enveloppe van de universiteiten waaruit zij onder meer de middelen kunnen halen die nodig 

zijn om de extra kosten te dekken om hun personeel gratis openbaar vervoer aan te bieden. 

[…] 

 

 De financiële weerslag van de overeengekomen punten is zowel voor de universiteiten als 

voor de Vlaamse gemeenschap beperkt. Zoals reeds vermeld is er in de begroting 2001 een 

verhoging van de enveloppe van de universiteiten voorzien om onder meer de kosten van de 

terugbetaling van het openbaar vervoer te dekken ». 

 

 B.7.3.  Bij decreet van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 werd dat 

bedrag gedeeltelijk overgeheveld naar het programma 33.2 « Universitair Onderwijs ». 

 

 In de parlementaire voorbereiding van het voormelde decreet van 6 juli 2001 werd 

hieromtrent het volgende verklaard : 

 

 « Wat de universiteiten betreft, is er een stijging als gevolg van de herziening van de 

financiering van de universiteiten, conform de beslissing van de Vlaamse regering van medio 

juli 2000. Deze stijging wordt evenwel gecompenseerd op de sector van het wetenschappelijk 

onderzoek » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 17/1-A, p. 64). 

 

 In de toelichting bij het programma 33.2 « Universitair Onderwijs » staat onder meer het 

volgende vermeld : 

 

 « De wijzigingen van de werkingsmiddelen tegenover de initiële kredieten zijn te wijten 

aan de aanpassingen in functie van de nieuwe financieringsregeling. Deze laatste wijzigingen 

worden gecompenseerd op de in O.A. 71 PR. 2 B.A. 12.26 opgenomen kredieten voor de 

versterking van de basisfinanciering van de universiteiten. De compensatie op dit krediet slaat 

niet alleen op de verhoging van de werkingsmiddelen maar eveneens op de verhoogde 

tussenkomst voor de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en de subsidiering van 

sommige instellingen voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en 

wetenschappelijke dienstverlening. 

 

 In de loop van de volgende vier jaar (tot en met 2004) worden de werkingsuitkeringen 

voor de Vlaamse universiteiten met 250 miljoen Belgische frank verhoogd. Het is de 

bedoeling dat in 2004 in totaal twee miljard op een aangepaste wijze wordt verdeeld (één 

miljard van de bestaande werkingsmiddelen en één miljard bijkomende werkingsmiddelen) » 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 17/1-A, p. 72). 

 

 B.7.4.  De herziening van de financiering van de universiteiten, waarvan in de in B.7.3 

vermelde parlementaire voorbereiding sprake is, werd geregeld bij het decreet van 7 december 

2001 betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse 
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Gemeenschap en begeleidende bepalingen. Artikel 130 van het decreet van 12 juni 1991 

betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals vervangen bij artikel 6 van 

het voormelde decreet van 7 december 2001, bepaalt dat voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 

2004 de werkingsuitkering van de universiteiten uit de volgende componenten bestaat : 

 

 « 1°  een forfaitair bedrag zoals vastgesteld in § 2; 

 

 2°  een extra bedrag zoals vastgesteld in § 3 ter aanvulling op het forfaitair bedrag; 

 

 3°  een bedrag voor de voortgezette academische opleidingen zoals vastgesteld in § 4; 

 

 4°  aanvullende middelen die toegekend worden bij wijze van convenants tussen de 

Vlaamse regering en universiteitsbesturen, waarvoor het te verdelen bedrag is vastgesteld in 

§ 5 ». 

 

 Het in B.7.2 vermelde krediet, dat zoals blijkt uit hetgeen is vermeld in de B.7.3 werd 

toegevoegd aan de werkingsmiddelen van de universiteiten, maakt deel uit van de in 

artikel 130 van het decreet van 12 juni 1991 bepaalde werkingsuitkering. 

 

 B.8.1.  Uit wat voorafgaat blijkt dat, ofschoon de door de universiteiten gedragen 

vervoerskosten en fietsvergoedingen niet werden terugbetaald door het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap op grond van de in het geding zijnde bepalingen, er sinds het 

begrotingsjaar 2001 in een algemene verhoging was voorzien van hun werkingsmiddelen 

teneinde onder meer de kosten te dragen die voor universiteiten voortvloeien uit de 

terugbetaling aan hun personeelsleden van de kosten voor het openbaar vervoer en de 

uitbetaling van een fietsvergoeding.  

 

 B.8.2.  Rekening houdend met het bovenstaande was het in B.2 vermelde verschil in 

behandeling bij de totstandkoming van het decreet van 13 juli 2001 redelijk verantwoord. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen voor de Raad van State voeren evenwel nog aan dat sinds 

de aanneming van de in het geding zijnde bepalingen de financieringsregeling voor de 

universiteiten en de hogescholen grondig werd gewijzigd, wat zou impliceren dat minstens in 

die gewijzigde context, de in het geding zijnde bepalingen thans niet langer kunnen worden 

verantwoord. 
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 B.9.2.  Bij decreet van 14 maart 2008 « betreffende de financiering van de werking van 

de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen » heeft de decreetgever een nieuw 

financieringssysteem voor het hoger onderwijs ingevoerd. 

 

 B.9.3.  Uit de aan het Hof voorgelegde stukken blijkt dat, in het verlengde van die nieuwe 

regeling, het verschil in behandeling tussen de hogescholen en de universiteiten inzake de 

vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer aan de orde werd gesteld in de Vlaamse 

Interuniversitaire Raad, die het probleem vervolgens aan de minister van Onderwijs heeft 

voorgelegd. 

 

 B.9.4.  In zijn antwoord van 28 juni 2011 aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad stelt de 

bevoegde minister : 

 

 « Ik ben het met u eens dat de verschillende behandeling tussen de universiteiten en 

hogescholen, zeker binnen het hoger onderwijs zoals het nu bestaat, steeds moeilijker te 

verantwoorden is. U verwijst in uw brief echter zelf al naar de huidige krappe financiële 

ruimte van de Vlaamse overheid. De beperkte financiële ruimte maakte het niet mogelijk om 

de problematiek van de terugbetaling van het woon-werkverkeer aan de universiteiten op te 

nemen bij de bespreking over de cao III hoger onderwijs. Van bij het begin van de 

besprekingen was het immers duidelijk dat het om een budgetneutrale cao zou gaan. 

 

 De problematiek van de terugbetaling van het woon-werkverkeer aan de universiteiten 

kan aan bod komen bij de onderhandelingen over de cao IV hoger onderwijs ». 

 

 B.9.5.  Op 13 december 2013 hebben de Vlaamse Regering, de representatieve 

vakorganisaties en de besturen van het hoger onderwijs voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een 

akkoord van sectorale programmatie gesloten dat betrekking heeft op de sector « Hoger 

onderwijs » van de Vlaamse Gemeenschap (cao IV). Dat akkoord bevat evenwel geen 

regeling inzake het woon-werkverkeer van het personeel. 

 

 B.10.1.  Volgens artikel 6, § 3, van het vermelde decreet van 14 maart 2008 kunnen de 

uitgaven in verband met de sociale voorzieningen voor het personeel van de hogescholen en 

de universiteiten, bezoldigd ten laste van de werkingsuitkering, worden aangerekend op de 

werkingsuitkering. 
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 B.10.2.  Doordat evenwel ook het decreet van 13 juli 2001 van toepassing is gebleven, 

kunnen de hogescholen, in tegenstelling tot de universiteiten, de kosten voor het woon-

werkverkeer integraal terugvorderen van de overheid en kunnen zij derhalve een beroep doen 

op een bijkomende financieringsstroom, naast die welke is vervat in het decreet van 14 maart 

2008. In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet dat tot het decreet van 13 juli 

2001 heeft geleid, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de schoolbesturen voor de bedoelde sociale 

voorzieningen een bedrag uitgekeerd krijgen boven op het werkingsbudget (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2000-2001, nr. 729/1, p. 40). 

 

 B.10.3.  Er moet worden vastgesteld dat er tussen de universiteiten en de hogescholen 

verschillen blijven bestaan op het vlak van de betaling van de sociale voorzieningen inzake 

het woon-werkverkeer. Terwijl het decreet van 13 juli 2001 de hogescholen ertoe verplicht 

hun personeel volledig te vergoeden voor die kosten, laten de artikelen 104, § 1, en 120bis 

van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap 

het aan de universiteitsbesturen over de vergoeding van dergelijke kosten te bepalen. Die 

vaststelling neemt niet weg dat uit de bij het Hof ingediende stukken blijkt dat de 

universiteiten verplicht zijn bepaalde kosten voor het woon-werkverkeer te vergoeden. 

Bovendien voeren de universiteiten aan dat zij uiteraard hun personeel, op dezelfde wijze als 

het personeel van de hogescholen, integraal willen vergoeden voor de kosten van het woon-

werkverkeer, indien de overheid, zoals voor de hogescholen, hun daartoe de nodige middelen 

ter beschikking stelt. Het ontbreken van die gelijke behandeling is in de huidige context van 

het hoger onderwijs, waar een verregaande toenadering heeft plaatsgevonden tussen 

universiteiten en hogescholen, derhalve een concurrentienadeel voor de universiteiten in hun 

hoedanigheid van werkgever. 

 

 B.11.  Uit het bovenstaande blijkt dat, hoewel voor het in B.2 bedoelde verschil in 

behandeling een redelijke verantwoording bestond bij de totstandkoming van het decreet van 

13 juli 2001, dit thans niet langer het geval is. 

 

 Aldus is artikel XI.3 van het decreet van 13 juli 2001 niet bestaanbaar met de 

artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, doordat de door de hogescholen gedragen 

vervoerskosten en fietsvergoedingen worden terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap, 

terwijl geen dergelijke regeling bestaat voor de universiteiten. 
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 B.12.  De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard 

van het in het prejudiciële contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Ernstige redenen 

kunnen evenwel verantwoorden dat aan de wetgever een termijn wordt verleend om opnieuw 

wetgevend op te treden, wat tot gevolg heeft dat een ongrondwettige norm gedurende een 

overgangsperiode van toepassing blijft. 

 

 De complexiteit van het toenaderingsproces tussen de universiteiten en de hogescholen, 

enerzijds, en de budgettaire gevolgen waarop in B.9.4 werd gewezen, anderzijds, 

verantwoorden in casu dat aan de decreetgever een redelijke termijn wordt gelaten teneinde 

de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen. 

 

 B.13.  Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat de prejudiciële vraag bevestigend moet 

worden beantwoord, maar dat de gevolgen van de in het geding zijnde bepalingen tot uiterlijk 

31 december 2014 moeten worden gehandhaafd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel XI.3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende 

het onderwijs-XIII-Mozaïek schendt de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, in zoverre de 

door de hogescholen gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen worden terugbetaald door 

de Vlaamse Gemeenschap, terwijl geen dergelijke regeling bestaat voor de universiteiten. 

 

 De gevolgen van die bepaling worden gehandhaafd totdat de decreetgever nieuwe 

bepalingen aanneemt en uiterlijk tot 31 december 2014. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5626 

 

 

Arrest nr. 61/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 3, 4, 14 en 15 van de wet van 

20 september 2012 tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van 

overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes, 

ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 april 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2013, heeft de vzw « Liga van 

belastingplichtigen », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lensstraat 13, beroep tot 

vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 3, 4, 14 en 15 van de wet van 20 september 2012 tot 

instelling van het « una via »-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale 

wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 22 oktober 2012). 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 

van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Achtari loco Mr. T. Afschrift, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

verzoekende partij; 

 

 .  Mr. P. Schaffner, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 A.1.  De verzoekende partij is van mening dat haar vordering tot vernietiging van de bestreden bepalingen 

ontvankelijk is aangezien zij een collectief belang nastreeft dat onderscheiden is van dat van haar leden en van 

het algemeen belang. Bovendien zet zij uiteen dat haar activiteiten duurzaam en concreet zijn. 

 

 De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep niet. 
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 Ten aanzien van artikel 2 van de bestreden wet 

 

 A.2.1.  De verzoekende partij voert in een eerste middel aan dat de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet geschonden zijn in zoverre de wetgever twee categorieën van personen op basis van een onbepaald 

criterium heeft vastgesteld. Volgens haar kunnen de belastingplichtigen op wie een vermoeden van fiscale fraude 

rust, immers niet voorzien of zij zullen worden vervolgd door de administratie dan wel door het parket, terwijl 

die kwestie van kapitaal belang is, omdat de sancties die zij riskeren in beide gevallen verschillend zijn. 

 

 De verzoekende partij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de kleinere dossiers, de grootste dossiers en de moeilijkere dossiers. Die 

begrippen zijn volgens haar echter relatief, zodat het verschil in behandeling in werkelijkheid berust op een 

criterium dat de wet niet aangeeft. Volgens de verzoekende partij leidt de toepassing van die bepaling derhalve 

tot een discriminatie. 

 

 Diezelfde partij merkt op dat, hoewel het juist is dat tijdens de parlementaire voorbereiding is gepreciseerd 

dat het wettelijke kader moest worden behouden en dat in bindende richtlijnen moest worden voorzien, de 

bestreden bepaling, ten aanzien van het overleg, het enige relevante wettelijke kader vormt, terwijl het gebruik 

van bindende richtlijnen, met name genomen door de minister van Financiën, vragen doet rijzen ten aanzien van 

zijn veronderstelde onbevoegdheid om het beleid inzake strafvervolging, zelfs in fiscale zaken, uit te werken. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partij onderstreept voorts dat het gebruik van het criterium « moeilijkere dossiers », 

die zullen worden toevertrouwd aan het parket of aan de administratie volgens het principe « una via », eveneens 

getuigt van de onvoorzienbaarheid van de criteria van onderscheid, omdat het beginsel zelf geen criterium kan 

zijn dat de toepassing ervan bepaalt. 

 

 Die partij besluit bijgevolg dat het verschil in behandeling redelijk noch objectief verantwoord is. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad betwist in de eerste plaats de ontvankelijkheid of op zijn minst de gegrondheid van 

het middel om reden dat de referentienormen die worden aangevoerd ter ondersteuning van het middel, niet 

correct zijn. Volgens de Ministerraad beoogt de uiteenzetting van het middel immers een schending van het 

wettigheidsbeginsel aan te tonen door de voorzienbaarheid van de door de wetgever gehanteerde criteria te 

bekritiseren. 

 

 De verzoekende partij bevestigt evenwel dat zij wel degelijk een verschil in behandeling tussen twee 

categorieën van belastingplichtigen bekritiseert en niet een schending van het wettigheidsbeginsel. 

 

 A.2.4.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partij zich vergist wat de 

draagwijdte van de bestreden bepaling betreft. 

 

 De Ministerraad onderstreept dat de wetgever, door te voorzien in het betwiste overleg, de doeltreffendheid 

van de bestrijding van fiscale fraude beoogt te versterken, de dubbele aanwending van overheidsmiddelen zoveel 

mogelijk beoogt te vermijden en het beginsel non bis in idem beoogt na te leven, waarbij rekening wordt 

gehouden met het subsidiariteitsbeginsel bij de behandeling van de fiscale dossiers en met de bevoegdheid van 

het openbaar ministerie inzake de beoordeling van de vervolgingen, zoals verankerd in artikel 151 van de 

Grondwet. 

 

 Volgens de Ministerraad is de bestreden bepaling een relevante maatregel om de beschreven doelstellingen 

te verwezenlijken, gelet op de bij artikel 51 van de Grondwet opgelegde vereisten, het subsidiariteitsbeginsel en 

het beginsel non bis in idem. Hij merkt op dat de wet precies wegens die vereisten geen specifiekere criteria 

bevat teneinde te bepalen of een dossier door de fiscus dan wel door het parket zal worden behandeld. 

 

 A.2.5.  De Ministerraad is voorts van mening dat de bestreden bepaling geen drie criteria voor de verdeling 

van de dossiers tussen de fiscus en het openbaar ministerie heeft ingevoerd, en dat de verzoekende partij de 

parlementaire voorbereiding in dat verband verkeerd interpreteert. De Ministerraad preciseert dat de dossiers die 

klaarblijkelijk uitgebreide onderzoeksbevoegdheden vereisen (« grootste » dossiers), net als de dossiers die 

klaarblijkelijk niet meer onderzoeksbevoegdheden vereisen dan die waarover de belastingadministratie beschikt 

(« eenvoudige » dossiers) het voorwerp zullen uitmaken van beknopte debatten tijdens het betwiste overleg, 

terwijl sommige dossiers grondigere debatten zullen vereisen. 
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 De verzoekende partij repliceert evenwel dat een dergelijk onderscheid, in de veronderstelling dat het 

vaststaat, terwijl het niet is opgenomen in de wettekst, vaag blijft. 

 

 A.2.6.  De Ministerraad merkt overigens op dat de aanneming van een bindende richtlijn inzake strafbeleid 

is voorgeschreven bij artikel 151, § 1, van de Grondwet en dat de aan de ambtenaren van de 

belastingadministratie gegeven richtlijn niet ertoe strekt hen in staat te stellen invloed uit te oefenen op het 

strafbeleid, noch dat mee te definiëren. 

 

 De verzoekende partij onderstreept evenwel dat bij het overleg zal worden beslist of strafvervolgingen 

dienen te worden ingesteld, zodat het wel degelijk op basis van de inlichtingen van de fiscus is, en niet op basis 

van die welke worden verkregen naar aanleiding van de onderzoeken die worden geleid in het kader van de 

strafprocedure, dat de beslissing zal worden genomen. Die partij is bovendien van mening dat het openbaar 

ministerie alleen kennis zal hebben van de dossiers die de fiscus hem zal bezorgen, zodat die laatste beschikt 

over een bevoegdheid van eerste selectie. 

 

 A.2.7.  De Ministerraad merkt voorts op dat de bestreden bepaling geen enkel verschil in behandeling 

creëert, aangezien het betwiste overleg niets verandert aan de respectieve bevoegdheden van de fiscus en het 

openbaar ministerie. 

 

 Diezelfde partij onderstreept daarnaast dat niet de bestreden bepaling de twee categorieën van de in het 

middel beoogde rechtzoekenden in het leven heeft geroepen, aangezien artikel 29, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering reeds, wanneer de administratie niet meende te beschikken over de middelen om de 

frauderende belastingplichtige te vervolgen en gepast te bestraffen, toeliet het dossier aan het parket te bezorgen. 

Volgens die partij zou er geen eerste selectie van de dossiers door de fiscus gebeuren en zou die eerste selectie in 

elk geval, in de veronderstelling dat die zou bestaan, haar oorsprong vinden in het beginsel van subsidiariteit van 

de strafrechtelijke weg. 

 

 De Ministerraad merkt ten slotte op dat de belastingplichtige zelf belang erbij heeft om zo snel mogelijk te 

weten welke weg (strafrechtelijke of administratieve) zal worden gekozen om hem te vervolgen. Volgens hem 

maakt het gegeven dat de bestreden bepaling niet toelaat het procedurele lot van alle dossiers inzake fiscale 

fraude te regelen, die niet ongrondwettig. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partij is in een tweede middel van mening dat de bestreden bepaling de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt, in zoverre zij aan de belastingadministratie, via de procedure 

van overleg met de procureur des Konings, een belangrijke functie toekent bij het bepalen van de dossiers 

waarbij er via de strafrechtelijke weg zal worden vervolgd. 

 

 De verzoekende partij merkt op dat, krachtens de bestreden bepaling, de belastingadministratie in geval van 

nood een beroep zal kunnen doen op het parket en dat de beslissing tot strafrechtelijke vervolging van de 

belastingplichtige zal worden beïnvloed door de wijze waarop het dossier door de belastingadministratie aan het 

openbaar ministerie zal worden voorgesteld. Volgens die partij zou de wetgever op die manier een dubbele 

discriminatie invoeren op het niveau van de klager en van de persoon tegen wie de klacht wordt ingediend. 

 

 A.3.2.  Zij is van mening, enerzijds, dat geen enkele klager een analoge bevoegdheid inzake overleg met 

het parket geniet. Zelfs de Belgische Staat, behalve in fiscale zaken, beschikt niet over een dergelijke invloed. 

Volgens die partij zou het beginsel non bis in idem, waarvan het beginsel una via een toepassing is, echter 

volkomen kunnen zijn nageleefd zonder een dergelijke overlegprocedure in te voeren. De verzoekende partij 

erkent dat de wetgever overigens heeft willen vermijden om parallelle procedures te voeren, maar de maatregel 

die is aangenomen om dat doel te bereiken, houdt volgens haar een discriminatie in. 

 

 Voorts onderstreept zij in dat verband dat de vrijheid om te vervolgen die het parket behoudt, niet zou 

volstaan om een dergelijke aantasting van het gelijkheidsbeginsel te verantwoorden, omdat, in de praktijk, het 

overleg gevolgen zal hebben voor de keuze van het parket, tenzij de nutteloosheid ervan wordt toegegeven. 

 

 A.3.3.  De verzoekende partij is anderzijds van mening dat de wetgever een discriminatie invoert onder de 

personen tegen wie een klacht is ingediend. Aldus bevindt de van fiscale fraude verdachte persoon zich in een 

minder gunstige situatie dan de persoon die een ander wanbedrijf of een andere misdaad heeft gepleegd, 

aangezien zijn situatie het voorwerp zal hebben uitgemaakt van een overleg tussen het parket, de 

belastingadministratie en de politie teneinde te bepalen welke procedure het best wordt gevolgd opdat de klacht 
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wordt aanvaard. Bovendien zou de Belgische Staat, mogelijke toekomstige burgerlijke partij, een invloed hebben 

op de wijze waarop de vervolgingen worden gevoerd. 

 

 Volgens de verzoekende partij kan geen enkel objectief criterium een dergelijk verschil in behandeling 

verantwoorden waarvan de gevolgen de gewone strafvordering overstijgen. Zij vreest immers dat de 

belastingadministratie druk zal uitoefenen op de belastingplichtige om de resultaten van een fiscale controle te 

aanvaarden door hem te preciseren dat, in geval geen akkoord wordt bereikt, zij een recht van overleg met het 

parket zal genieten wanneer zal moeten worden bepaald of dat laatste een strafvervolging tegen die 

belastingplichtige wil instellen. 

 

 A.3.4.  Dezelfde partij onderstreept ten slotte dat de situatie van de belastingplichtige des te nadeliger is 

daar hij zelfs geen toegang kan hebben tot de gegevens en documenten die zijn bezorgd ter ondersteuning van de 

overlegvergadering, omdat die laatste niet moet worden beschouwd als een procedurehandeling, maar als een 

gewoon werkoverleg. 

 

 A.3.5.  De Ministerraad repliceert dat de bestreden bepaling geen enkele strafbaarstelling creëert en geen 

afbreuk doet aan de rechten van de belastingplichtigen, aangezien de belastingadministratie en het openbaar 

ministerie, waartussen het betwiste overleg plaatsheeft, reeds beschikten over de bevoegdheid om de frauderende 

belastingplichtigen te vervolgen en aanwijzingen van belastingfraude uit te wisselen. Die partij is van mening dat 

de passages van de parlementaire voorbereiding in verband met het behoud van het bestaande wettelijke kader in 

die zin moeten worden begrepen. 

 

 A.3.6.  De Ministerraad weerlegt ook het idee dat het openbaar ministerie de belastingadministratie 

absoluut nodig zal hebben om zijn standpunt over een bepaald dossier te bepalen, aangezien het parket beschikt 

over een beoordelingsvrijheid inzake vervolgingen en over eigen onderzoeksmiddelen. 

 

 Hij verwerpt evenzeer de interpretatie volgens welke de administratie een beroep zou kunnen doen op het 

parket wanneer zij hulp nodig heeft, aangezien het uitsluitend gaat om het regelen van een overleg teneinde aan 

het openbaar ministerie de zorg toe te vertrouwen om de belastingplichtige te vervolgen wanneer het onderzoek 

van zijn dossier aanzienlijkere onderzoeksmiddelen vergt dan die waarover de belastingadministratie beschikt. 

 

 De verzoekende partij verwondert zich erover dat, gelet op het door de wetgever erkende doel (de 

ontdubbeling van de procedures vermijden), de Ministerraad aanvoert dat zowel het openbaar ministerie als de 

belastingadministratie een onderzoek kunnen aanvatten vóór het betwiste overleg, interpretatie die volgens haar 

overigens wordt tegengesproken door de parlementaire voorbereiding. 

 

 A.3.7.  Volgens de Ministerraad bestaat het verschil in behandeling tussen de belastingadministratie en de 

andere klagers, verschil dat door de verzoekende partij wordt aangevoerd, niet, aangezien iedere persoon die een 

klacht indient, daarmee hoopt invloed uit te oefenen op de beslissing om te vervolgen door stukken in te dienen 

die een eenzijdige visie op het dossier weergeven. De Ministerraad merkt bovendien op dat het betwiste overleg 

niet waarborgt dat strafvervolgingen tegen de betrokken belastingplichtige worden ingesteld. 

 

 De verzoekende partij is van haar kant van mening dat het niet realistisch is de burgerlijkepartijstelling en 

de betwiste overlegprocedure met elkaar te vergelijken, temeer daar, in het kader van een traditionele klacht, het 

openbaar ministerie pas vervolgt na een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. Zij onderstreept 

voorts dat de situatie van de fiscus niet vergelijkbaar is met die van welke klager dan ook, omdat, voor die 

klager, geen mogelijkheid bestaat een overlegvergadering met de vervolgende overheid te verkrijgen. Zij is 

daarnaast van mening dat het zeer theoretisch is te stellen dat het openbaar ministerie kan beslissen om een 

belastingplichtige wiens dossier door de belastingadministratie wordt voorgesteld als een dossier dat een ernstige 

fiscale fraude inhoudt, niet te vervolgen. Voor de rest onderstreept de verzoekende partij dat het ingevoerde 

systeem nutteloos is, aangezien het, indien de fiscus niet over voldoende onderzoeksmiddelen meende te 

beschikken, zou hebben volstaan dat hij zich burgerlijke partij stelde. 

 

 De Ministerraad onderstreept dat, in de meeste gevallen, de administratieve procedures aanvangen nadat de 

fiscus kennis heeft mogen nemen van het strafdossier dat tegen de belastingplichtige is opgesteld wegens 

gedragingen die aansluiten bij de « witteboordcriminaliteit ». Hij is daarom van mening dat daaruit niet 

voortvloeit dat het parket zijn onderzoeksbevoegdheden noodzakelijkerwijs moet uitoefenen vóór de 

overlegvergadering. 
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 Ten slotte is hij van mening dat de argumentatie van de verzoekende partij tegenstrijdig is, in zoverre zij 

meent, enerzijds, dat de fiscus niet kan worden vergeleken met welke andere klager dan ook, terwijl zij 

anderzijds, verklaart dat de bestreden bepaling ertoe leidt dat die twee categorieën verschillend worden 

behandeld. Volgens de Ministerraad dient te worden beschouwd dat de belastingadministratie en de andere 

klagers zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden, gelet op de bijzondere opdrachten die aan de 

belastingadministratie zijn toegekend. 

 

 A.3.8.  Wat overigens de aangevoerde discriminatie betreft onder personen tegen wie de klacht is 

ingediend, onderstreept de Ministerraad dat de bestreden bepaling het recht van toegang tot het dossier waarover 

een beklaagde en de bestuurde beschikken, noch de bestaande rechtsmiddelen wijzigt. Daarnaast merkt hij op dat 

het openbaar ministerie altijd beschikt over de mogelijkheid om de klager te horen. 

 

 De verzoekende partij is daarentegen van mening dat het openbaar ministerie niet ertoe gehouden is de 

klager te horen, terwijl het ertoe verplicht is overleg met de fiscus te plegen wanneer die laatste daarom verzoekt, 

hetgeen aan die partij een onbetwistbaar voordeel toekent. Bovendien is zij van mening dat de opname in de lijst 

van personen die van ernstige fiscale fraude worden verdacht, op die personen de facto een vermoeden van 

schuld doet wegen. 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet 

 

 A.4.1.  De verzoekende partij voert een eerste vernietigingsmiddel aan, afgeleid uit de schending, door de 

artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre de in 

die artikelen vervatte maatregelen niet relevant zijn om het door de wetgever nagestreefde doel te bereiken. 

 

 De verzoekende partij voert immers aan dat het doel van de wetgever, dat erin bestaat parallel werk tussen 

de fiscus en het parket te voorkomen, niet wordt bereikt door de bestreden maatregelen, omdat die laatste niet 

voorzien in het verbod, voor het parket, om op te treden wanneer de belastingadministratie met het dossier is 

belast, noch, omgekeerd, in het verbod voor de administratie om op te treden (of in de beperking van haar 

bevoegdheden om op te treden) wanneer het parket beslist de belastingplichtige in kwestie strafrechtelijk te 

vervolgen. 

 

 A.4.2.  Volgens de verzoekende partij leidt dat tot een discriminatie onder belastingplichtigen, waarbij 

enkel sommigen een dubbel onderzoek ondergaan, terwijl zij zich bevinden in een situatie die analoog is aan die 

van de personen die slechts met een enkele onderzoeksprocedure zullen worden geconfronteerd. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad repliceert dat de bestreden bepalingen het doel dat erin bestaat fiscale fraude te 

bestrijden en zoveel mogelijk de ontdubbeling van de administratieve en strafrechtelijke procedures te 

voorkomen, op relevante wijze nastreven door het overlegsysteem bepaald in artikel 2 van de bestreden wet aan 

te vullen. De Ministerraad merkt in dat verband op dat, wanneer het overleg niet tot een goed einde is gebracht, 

de bestreden bepalingen het mogelijk maken de naleving van het beginsel una via te waarborgen. Hij voegt nog 

eraan toe dat de controle die het Hof uitoefent ten aanzien van de relevantie van een fiscale maatregel, marginaal 

is. 

 

 Diezelfde partij onderstreept overigens dat het beginsel non bis in idem in acht moet worden genomen, 

zelfs indien de wetgever het niet uitdrukkelijk bevestigt. 

 

 A.4.4.  De Ministerraad betwist voorts de verklaring van de verzoekende partij volgens welke de bestreden 

bepalingen een discriminatie zouden invoeren in het nadeel van de belastingplichtigen die aan een dubbel 

onderzoek worden onderworpen. Hij is aldus van mening dat alle belastingplichtigen wier dossier geen 

bijzondere onderzoeksmiddelen vereist, administratief zullen worden vervolgd, zodat er geen verschil in 

behandeling bestaat onder vergelijkbare categorieën van personen. Voor het overige merkt de Ministerraad op 

dat niets verbiedt een dubbel onderzoek te voeren. 

 

 De verzoekende partij onderstreept de ongepastheid om, als middel om een bepaling te verdedigen die de 

ontdubbeling van procedures beoogt te bestrijden, het argument aan te voeren volgens hetwelk het voeren van 

een dubbel onderzoek niet verboden is. Evenzo verwondert zij zich over het argument volgens hetwelk het 

beginsel non bis in idem altijd zou moeten worden nageleefd, los van de voorschriften van de bestreden wet, 

terwijl een van die doelstellingen precies erin bestond de naleving van dat beginsel te verzekeren en terwijl de 

Belgische Staat in het verleden stelselmatig in gebreke is gebleven de naleving ervan te verzekeren. De 
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verzoekende partij is ten slotte van mening dat de Ministerraad niet heeft aangetoond dat het in sommige 

gevallen onmogelijk is dat de fiscus en het openbaar ministerie parallelle onderzoeken voeren. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partij voert een tweede middel aan dat is afgeleid uit de schending, door de 

artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre, 

enerzijds, de wetgever een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de belastingplichtige die het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een strafrechtelijk vonnis ten gronde en diegene die een beschikking tot 

buitenvervolgingstelling heeft genoten en in zoverre, anderzijds en in ondergeschikte orde, de wetgever voorziet 

in de schorsing van de opeisbaarheid van de administratieve sancties wanneer de belastingplichtige 

strafrechtelijk wordt vervolgd. 

 

 A.5.2.  De verzoekende partij voert in de eerste plaats aan dat, terwijl het door de wetgever erkende doel 

erin bestond het beginsel non bis in idem na te leven, beginsel dat integraal deel uitmaakt van het recht op een 

eerlijk proces, de bestreden bepalingen, die voorzien in de toepassing van het systeem una via, niet in 

overeenstemming zijn met dat beginsel. Volgens die partij wordt echter aangenomen dat het gelijkheidsbeginsel 

wordt geschonden wanneer een wetgeving in strafvervolgingen voorziet, zonder dat die wetgeving de toepassing 

van andere sancties van repressieve aard uitsluit. 

 

 De verzoekende partij voert aan dat, wanneer de belastingplichtige door het openbaar ministerie naar de 

correctionele rechtbank wordt verwezen, de bestreden bepalingen erin voorzien dat de fiscale sancties en 

geldboeten definitief niet-opeisbaar worden, terwijl, wanneer de belastingplichtige een buitenvervolgingstelling 

geniet, de eerder uitgesproken administratieve sancties opnieuw opeisbaar zullen worden. 

 

 De verzoekende partij acht dat verschil in behandeling discriminerend, omdat zij niet inziet waarom een 

klaarblijkelijk onschuldige belastingplichtige meer wordt bestraft dan diegene die is berecht na verwijzing door 

een strafgerecht en in voorkomend geval door dat laatste is veroordeeld. 

 

 A.5.3.  De Ministerraad voert aan dat het door de verzoekende partij bekritiseerde verschil in behandeling 

redelijk verantwoord is. Wanneer de persoon strafrechtelijk wordt veroordeeld, is het volgens de Ministerraad 

logisch dat die niet administratief kan worden bestraft. Omgekeerd, wanneer die persoon door het strafgerecht 

wordt vrijgesproken, is het evenzeer logisch en conform het beginsel non bis in idem dat die niet het voorwerp 

kan uitmaken van een administratieve sanctie en dat de eventuele door de belastingadministratie uitgesproken 

sancties bijgevolg niet opeisbaar worden. De Ministerraad is daarentegen van mening dat de belastingplichtige 

die een beschikking tot buitenvervolgstelling geniet, op rechtmatige wijze anders wordt behandeld door de 

wetgever.  

 

 Immers, volgens de Ministerraad is het criterium van onderscheid objectief, aangezien het bestaat in de aard 

van de gewezen beslissing. De Ministerraad merkt overigens op dat dat criterium geen onevenredige gevolgen 

heeft in het licht van inzonderheid het beginsel non bis in idem, omdat de beslissing tot buitenvervolgingstelling 

niet hetzelfde gezag heeft als een beslissing tot vrijspraak of veroordeling, en omdat het beginsel non bis in idem 

niet wordt geschonden wanneer een persoon die een buitenvervolgingstelling heeft genoten, daarna 

administratief wordt bestraft. Volgens de Ministerraad bevinden die categorieën van personen zich in wezenlijk 

verschillende situaties. 

 

 A.5.4.  De verzoekende partij onderstreept evenwel dat het beginsel non bis in idem niet het enige doel is 

dat met de bestreden bepaling wordt nagestreefd en dat de bestreden bepalingen, in de veronderstelling dat zij 

dat werkelijk doen, de naleving van dat beginsel bijgevolg niet kunnen waarborgen door een of meer andere 

doelstellingen van de wetgever te schenden, met name de wil om een betere samenwerking te verzekeren tussen 

de fiscus en het openbaar ministerie en om een einde te maken aan de ontdubbeling van de procedures. Dat is 

echter te dezen wel degelijk het geval, volgens de verzoekende partij. 

 

 De Ministerraad repliceert dat de verklaring – die moet worden geverifieerd – dat de bestreden bepalingen, 

omdat zij het beginsel non bis in idem naleven, het nastreven van andere doelstellingen minder goed verzekeren, 

niet zou kunnen leiden tot de ongrondwettigheid van de bestreden bepalingen. Hij is van mening dat de wetgever 

geen ander keuze had dan het bekritiseerde verschil in behandeling in te voeren, omdat het beginsel non bis in 

idem een dergelijk onderscheid oplegde. 

 

 A.5.5.  De verzoekende partij merkt voorts op dat de Ministerraad zich ertoe beperkt te preciseren dat de 

bestreden bepalingen ernaar streven de cumulatie van de vervolgingen zoveel mogelijk te vermijden, terwijl het 

beginsel non bis in idem volgens hem in alle gevallen dient te worden nageleefd. 
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 De Ministerraad is daarentegen van mening dat het mechanisme van de dubbele sanctie moet worden 

vermeden in het kader van de uitvoering van de bestreden bepalingen, hetgeen het geval is. 

 

 A.5.6.  Daarnaast merkt de verzoekende partij op dat zowel het openen van een opsporingsonderzoek of 

van een gerechtelijk onderzoek als de verwijzing naar de raadkamer vervolgingshandelingen zijn en dat het doel 

bestaande in het voorkomen van de dubbele procedures in werkelijkheid niet kan worden bereikt, aangezien, nog 

vóór het overleg, volgens de Ministerraad, de procureur des Konings wordt geacht zijn eigen 

onderzoeksbevoegdheden te hebben uitgeoefend, en aangezien een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk 

onderzoek voorafgaat aan de door de raadkamer gewezen verwijzingsbeschikking. In geval van 

buitenvervolgingstelling zal het echter nog mogelijk zijn vervolgingen op fiscaal niveau in te stellen. De 

verzoekende partij merkt aldus op dat het door de wetgever gekozen criterium om het beginsel non bis in idem 

zogenaamd na te leven, indruist tegen de andere doelstellingen van de bestreden wet. 

 

 De verzoekende partij onderstreept voorts dat het relatieve gezag van de beslissing tot 

buitenvervolgingstelling verantwoord is omdat, in geval van nieuwe elementen, het gerechtelijk onderzoek 

opnieuw kan worden geopend, zodat het niet noodzakelijk is aan de administratie haar vervolgingsbevoegdheid 

opnieuw te geven indien de persoon het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot 

buitenvervolgingstelling wanneer nieuwe elementen zouden opduiken, omdat in een dergelijk geval kan worden 

overwogen het gerechtelijk onderzoek te heropenen. Bovendien merkt de verzoekende partij op dat de wetgever 

de vraag niet heeft beslecht of, na de beschikking tot buitenvervolgingstelling en de toepassing van een 

administratieve sanctie, het parket het dossier kan heropenen in geval van nieuwe feiten, hetgeen in strijd zou 

zijn met het beginsel non bis in idem. 

 

 De verzoekende partij is voorts van mening dat het gekozen criterium van onderscheid niet logisch is in 

zoverre het de belastingadministratie toestaat om op onbetwistbare wijze het bestaan van fiscale fraude aan te 

tonen, zelfs wanneer een rechter geen enkele aanwijzing van fiscale fraude zou hebben vastgesteld, terwijl het 

doel van de wetgever erin bestond de samenwerking tussen de belastingadministratie en het openbaar ministerie 

te verbeteren. 

 

 De Ministerraad repliceert door te onderstrepen dat een beschikking tot buitenvervolgingstelling niet kan 

worden geïnterpreteerd als het bewijs van klaarblijkelijke onschuld van de belastingplichtige, maar alleen als de 

vaststelling dat er niet voldoende elementen bestaan die de fiscale fraude bewijzen. Voorts merkt hij in dat 

verband op dat het opleggen van een administratieve sanctie niet vereist dat het voornemen om schade toe te 

brengen, wordt bewezen, in tegenstelling tot de strafrechtelijke incriminatie. Hij verwijst in dat verband naar het 

arrest nr. 91/2008 van het Hof en benadrukt bovendien dat de belastingplichtige steeds beschikt over een beroep 

tegen de beslissing waarmee hem een administratieve sanctie wordt opgelegd. 

 

 Volgens de Ministerraad zouden de bestreden bepalingen voor het overige zo moeten worden 

geïnterpreteerd dat zij verbieden om een gerechtelijk onderzoek opnieuw te openen wanneer een definitieve 

strafrechtelijke administratieve sanctie is uitgesproken tegen de belastingplichtige. 

 

 A.5.7.  De verzoekende partij onderstreept overigens de verwarring als gevolg van een verklaring tijdens de 

parlementaire voorbereiding, met name tussen de begrippen « buitenvervolgingstelling » en « seponering ». 

Volgens haar, en ook al kunnen de verklaringen in de parlementaire voorbereiding geen voorrang hebben op de 

duidelijke tekst van de wet, maken die het mogelijk het doel van de wetgever beter te bepalen, doel dat erin zou 

hebben bestaan het mogelijk te maken dat zelfs een beslissing tot seponering de opeisbaarheid van de fiscale 

sancties schorst. Zij besluit hieruit dat het criterium van onderscheid in wezen onvoldoende objectief is, omdat 

het de werkelijke wil van de wetgever niet weergeeft. 

 

 De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partij de parlementaire voorbereiding in dat verband 

klaarblijkelijk verkeerd interpreteert. Volgens die partij is de wettekst niet onduidelijk en wordt hij overigens 

bevestigd door de omzendbrief nr. 11/2012 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep. 

 

 A.5.8.  De verzoekende partij voert vervolgens aan dat de bestreden bepalingen voorzien in de schorsing 

van de opeisbaarheid van de fiscale administratieve sancties wanneer de belastingplichtige het voorwerp 

uitmaakt van strafvervolgingen. Volgens haar vloeit hieruit voort dat de beoogde hypothese die is waarin 

strafvervolgingen worden ingesteld nadat een administratieve sanctie is opgelegd, terwijl het beginsel non bis in 

idem zich verzet tegen de mogelijkheid zelf dat het parket in een dergelijk geval vervolgingen instelt. Ook al 

erkent zij dat het beginsel slechts van toepassing is wanneer de eerste sanctie definitief is geworden, is het niet 
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uitgesloten dat dit te dezen het geval is. Bovendien herinnert zij eraan dat, volgens het Hof van Cassatie, het 

volstaat dat de beslissing definitief is geworden op het ogenblik dat de wettigheid van de daaruit voortvloeiende 

strafrechtelijke beslissing voor het Hof wordt betwist. 

 

 De verzoekende partij besluit dat, in zoverre de bestreden bepalingen het niet mogelijk maken het beginsel 

non bis in idem volwaardig na te leven, die bepalingen zijn aangetast door een gebrek aan relevantie. Zij is 

bovendien van mening dat zij niet evenredig zijn, aangezien zij zelfs van toepassing zijn wanneer de toepassing 

ervan tot een schending van het beginsel non bis in idem leidt. 

 

 A.5.9.  De verzoekende partij voegt eraan toe dat, omgekeerd, de wetgever niet uitsluit dat de fiscus een 

sanctie van strafrechtelijke aard oplegt aan een belastingplichtige, hoewel hij weet dat het openbaar ministerie 

tegen hem vervolgingen heeft ingesteld. Zij is van mening dat, ook vanuit die invalshoek, de bestreden 

bepalingen relevant noch evenredig zijn. In dat verband voert de verzoekende partij aan dat het 

evenredigheidsbeginsel zich in elke hypothese ertegen verzet dat een strafgerecht geenszins rekening ermee 

houdt dat een administratieve sanctie reeds voor dezelfde feiten is opgelegd. 

 

 A.5.10.  De Ministerraad merkt, enerzijds, op dat geen enkele norm verplicht om in de wet te vermelden dat 

het beginsel non bis in idem moet worden nageleefd en, anderzijds, dat de strafvervolgingen moeten eindigen 

wanneer de administratieve sancties definitief zijn geworden wegens de verplichte naleving van het beginsel non 

bis in idem. Om dezelfde reden is hij van mening dat het uitgesloten is dat de fiscus een sanctie uitspreekt, 

terwijl hij weet dat strafvervolgingen zijn ingesteld, zoals dat overigens blijkt uit de parlementaire voorbereiding. 

 

 De verzoekende partij heeft vragen bij het nut van de bestreden wet wanneer het beginsel non bis in idem in 

elk geval moet worden nageleefd en bij de volledigheid van die laatste indien het noodzakelijk was dat beginsel 

in een wettekst om te zetten. Zij merkt daarnaast op dat de belastingplichtige geen enkele zekerheid heeft dat de 

fiscus of het parket het beginsel non bis in idem niet weigert toe te passen om reden dat de wet die wordt 

verondersteld dat om te zetten, niet voorziet in een oplossing voor het bijzondere geval dat hen aanbelangt. 

 

 A.5.11.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat in elk geval voor de belastingplichtige alleen het feit telt te 

voorkomen dat hem een administratieve sanctie wordt opgelegd terwijl hij op definitieve wijze strafrechtelijk is 

vrijgesproken of veroordeeld. 

 

 A.6.1.  De verzoekende partij voert een derde middel aan dat is afgeleid uit de schending van artikel 170 

van de Grondwet, in zoverre de wetgever, met schending van het wettigheidsbeginsel, het beginsel non bis in 

idem dat is verankerd in het recht van de Europese Unie, zou hebben geschonden. 

 

 De verzoekende partij herinnert in dat verband eraan dat de bestreden bepalingen niet uitsluiten dat 

administratieve vervolgingen worden ingesteld na een beslissing tot een buitenvervolgingstelling, dat zij niet erin 

voorzien dat de strafvervolgingen eindigen zodra de administratieve sancties definitief zijn geworden en dat zij 

niet uitsluiten dat de administratie een belastingplichtige bestraft terwijl zij weet dat tegen hem strafvervolgingen 

zijn ingesteld. 

 

 A.6.2.  De Ministerraad verwijst naar de weerlegging die hij heeft uiteengezet ten aanzien van het tweede 

middel van de verzoekende partij en is van mening dat het derde middel identiek is aan het tweede middel. 

 

 De verzoekende partij repliceert dat, hoewel de aangevoerde omstandigheden gedeeltelijk identiek zijn, het 

derde middel wel degelijk een specifieke draagwijdte heeft, omdat het steunt op de tegenstrijdigheid van de 

bestreden wet met het algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie dat het beginsel non bis in idem is. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging, enerzijds, van artikel 2 en, 

anderzijds, van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de wet van 20 september 2012 « tot instelling 

van het ‘ una via ’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving tot 

verhoging van de fiscale penale boetes ». 

 

 

 Ten aanzien van artikel 2 van de bestreden wet 

 

 B.2.1.  Artikel 2 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 

23 maart 1999, wordt aangevuld met een derde lid, luidende : 

 

 ‘ De in het tweede lid bedoelde gewestelijke directeur of de ambtenaar die hij aanwijst, 

kan in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude over concrete dossiers overleg plegen 

met de procureur des Konings. De procureur des Konings kan de strafrechtelijk strafbare 

feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens het overleg, vervolgen. Het overleg kan ook 

plaatsvinden op initiatief van de procureur des Konings. De bevoegde politionele overheden 

kunnen deelnemen aan het overleg. ’ ». 

 

 B.2.2.  Die bepaling vindt haar oorsprong in een wetsvoorstel, dat is geamendeerd tijdens 

de parlementaire voorbereiding. Dat voorstel werd als volgt verantwoord : 

 

 « De strijd tegen de fiscale fraude vereist een wederkerig overleg tussen de gewestelijke 

directeur en de magistraten van het openbaar ministerie die de vervolging uitoefenen, en hun 

respectieve medewerkers. De voornoemde fiscale fraude manifesteert zich in concrete 

dossiers zodat, om de efficiëntie en de effectiviteit van dit overleg in functie van de 

fraudebestrijding te garanderen, dit overleg dient te kunnen gebeuren op basis van concrete 

dossiers. Met dit artikel wordt dit wederzijds overleg mogelijk gemaakt. 

 

 Dit overleg dient om de procureur des Konings vanuit zijn grondwettelijke bevoegdheid 

in staat te stellen een oordeel te vormen over de noodzaak om een opsporingsonderzoek op te 

starten of een gerechtelijk onderzoek te vorderen en of dat de feiten kunnen leiden tot 

individuele vervolgingen in het fiscale fraudedossier. Na dit overleg zal volgens het ‘ una 

via ’-principe bepaald worden of het fraudedossier de administratieve weg, dan wel de 

strafrechtelijke weg zal volgen. 

 

 Bij het volgen van de administratieve weg zullen de fiscale administraties de fraude in 

een fiscaal dossier zelf aanpakken en beboeten. Bij het volgen van de strafrechtelijke weg zal 

het openbaar ministerie de fiscale fraude strafrechtelijk onderzoeken en vervolgen. Op dat 
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moment zullen de fiscale administraties zich beperken tot het vaststellen van de fiscale 

schuld, zonder administratieve sancties toe te passen. 

 

 Het noodzakelijke overleg kan echter niet als een element van de procedure beschouwd 

worden, noch de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar ministerie beperken. 

 

 Het overleg dient dus beschouwd te worden als een werkoverleg dat plaatsvindt 

voorafgaand aan de effectieve aanpak van de fiscale overtreding en dus niet als een akte van 

rechtspleging » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1973/001, p. 9). 

 

 B.2.3.  Voorts werd in dat verband onderstreept : 

 

 « In haar advies Nr. 47 426/2 van 9 december 2009 heeft de Raad van State nogmaals 

herhaald dat de inmenging in de organisatie van diensten van algemeen bestuur alleen in 

overeenstemming is met de grondwettelijke verdeling van de bevoegdheden tussen de 

wetgevende en de uitvoerende macht, indien ze door uitzonderlijke omstandigheden is 

verantwoord of indien ze bepalingen betreft die krachtens de Grondwet alleen door de 

wetgever kunnen worden vastgesteld. 

 

 Verder wordt in dat advies herinnerd aan de respectieve bevoegdheden van de 

uitvoerende en de rechterlijke macht. […] 

 

 […] 

 

 Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest nr. 52/97 van 14 juli 1997 onderstreept dat de 

richtlijnen inzake strafrechtelijk beleid ‘ algemene criteria en modaliteiten (kunnen) bevatten 

om het opsporings- en vervolgingsbeleid uit te oefenen ’. Zij mogen evenwel niet ‘ leiden tot 

het buiten werking stellen van een wet of impliceren dat de minister van Justitie een 

individueel negatief injunctierecht zou uitoefenen ’. 

 

 De organisatie van het ‘ una via ’-principe waarbij de keuze gemaakt wordt of een fiscaal 

fraudedossier al dan niet via de administratieve weg aangepakt moet worden, ofwel via de 

strafrechtelijke weg dient vervolgd te worden, zal dus steeds de voormelde grondwettelijke 

toetsing moeten kunnen doorstaan. Hierbij zal elk vooraf opgelegd criterium de 

beoordelingsbevoegdheid van het openbaar ministerie, bijvoorbeeld met betrekking tot het 

moreel bestanddeel van het strafbare feit, van het bedrag van de ontdoken belasting of van de 

omstandigheid van recidive, beperken en dus botsen met artikel 151 van de Grondwet. 

 

 Om alleen een administratieve bestraffing toe te passen, kan volgens de Raad van State in 

beginsel niet aanvaard worden dat de keuze in de eerste plaats toekomt aan de administratie, 

met als gevolg dat indien de administratie besluit een administratieve sanctie op te leggen, het 

openbaar ministerie geen vervolging meer kan instellen. 

 

 Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat bij het toekennen van een 

beoordelingsbevoegdheid inzake strafrechtelijke vervolging aan een overlegorgaan waarvan 

ambtenaren deel uitmaken, deze ambtenaren — in tegenstelling tot de magistraten van het 

openbaar ministerie — niet als onafhankelijk van het hiërarchisch gezag van de minister, en 

dus van de uitvoerende macht, kunnen worden beschouwd (Advies RvS 11 461/1). 
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 […] 

 

 Het toepassen van het ‘ una via ’-principe heeft tot doel om de strijd tegen de fiscale 

fraude op een efficiënte manier te organiseren opdat een dubbel gebruik van 

overheidsmiddelen vermeden wordt. Het is dan ook noodzakelijk dat de ambtenaar met een 

graad van directeur of met een hogere graad die deelneemt aan het overleg zich kan laten 

bijstaan door de ambtenaren die het individueel dossier behandelen of een expertise hebben in 

het fraudefenomeen dat besproken wordt. 

 

 Dit overleg tussen de gerechtelijke, politionele en fiscale overheden zal mogelijk worden 

met respect voor de algemene rechtsprincipes en uitgaande van het subsidiariteitsprincipe en 

het principe ‘ non bis in idem ’. 

 

 Het subsidiariteitsprincipe betekent dat de opsporing inclusief het vaststellen van fiscale 

fraude en de fiscale schuld alsook van de invordering, de taak blijft van de fiscale 

administraties met al hun wettelijke middelen waarover deze beschikken. Indien deze 

wettelijke middelen weliswaar niet voldoende zijn om de fiscale fraude aan te pakken en te 

beboeten, is het noodzakelijk dat de onderzoeksmiddelen van de rechterlijke macht kunnen 

aangewend worden binnen de wettelijke grenzen. 

 

 Tevens vormen alle overtredingen van de fiscale wetten begaan met bedrieglijk opzet of 

met het oogmerk om te schaden, een strafrechtelijke inbreuk waardoor het opsporen en het 

vervolgen van deze inbreuken ook behoren tot de respectievelijke bevoegdheid van de politie 

en het openbaar ministerie. Op die manier kan de situatie ontstaan dat eenzelfde fiscale 

overtreding aangepakt wordt met toepassing van de fiscale procedure en ook strafrechtelijk 

vervolgd wordt. Dit is een overlapping die niet alleen inefficiënt is met betrekking tot de inzet 

van verschillende beperkte overheidsmiddelen voor eenzelfde fraudedossier, maar die ook 

strijdig kan zijn met het ‘ non bis in idem ’ principe, met name wanneer zowel de fiscale 

administraties een administratieve boete zouden opleggen en het gerecht ook nog 

strafrechtelijke sancties zou uitspreken. Het dwingend karakter van dit principe is op 

10 februari 2009 verduidelijkt in het arrest ZOLOTUKHIN van de Grote Kamer van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  Hierbij is de ingestelde strafrechtelijke 

vervolging die in hoofdzaak betrekking had op eenzelfde inbreuk waarvoor hij al 

administratiefrechtelijk was veroordeeld, beschouwd als een overtreding van artikel 4 van 

protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

 

 De fiscale administraties beschikken over de knowhow, de middelen en de ambtenaren 

om op basis van de vastgestelde feiten de ontdoken belasting op een snelle en efficiënte 

manier vast te stellen alsook in te kohieren. Tevens zijn de onderzoeksmiddelen van de 

rechterlijke macht uitgebreider dan deze van de fiscale administraties, zodat binnen het 

voorziene overleg een verdeling van de fiscale fraudedossiers gemaakt kan worden in : 

 

 -  enerzijds die dossiers van eerder eenvoudige fiscale fraude waarbij de wettelijke 

middelen van de fiscale administratie voldoende blijken om de fraude aan te pakken; 

 

 -  en anderzijds die dossiers van fiscale fraude waarvoor de gerechtelijke 

onderzoeksmiddelen noodzakelijk blijken. 

 

 Zoals in de Grondwet en het Gerechtelijk Wetboek bepaald, stelt de minister van Justitie 

de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en 
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vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het college van procureurs-generaal heeft 

ingewonnen. Het is dus binnen het strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie en het 

college van procureurs-generaal dat een dossier van fiscale fraude of een dossier waarbij de 

belastingplichtige volledige medewerking verleent aan de vestiging en de betaling van de 

ontdoken belasting, afgehandeld zal worden door de fiscale administratie met de bijhorende 

administratieve sancties. 

 

 Een dossier van ernstigere of echt georganiseerde fraude zal daarentegen strafrechtelijk 

vervolgd worden met strafrechtelijke sancties. In het geval dat rechtstreeks wordt gekozen 

voor de strafrechtelijke weg, zullen de fiscale administraties zich beperken tot de vaststelling 

van de ontdoken belastingen zonder een administratieve sanctie op te leggen » (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-1973/001, pp. 4-7). 

 

 B.2.4.  Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Senaat werd voorts benadrukt : 

 

 « Het is dan ook de bedoeling dat het bij artikel 2 van het wetsontwerp in artikel 29, 

derde lid, van het Wetboek van strafvordering ingevoerde overleg zo vroeg mogelijk in de 

procedure plaatsvindt, zodat tussen de gewestelijke directeur en de magistraten van het 

openbaar ministerie die de vervolging uitoefenen, kan worden afgesproken of er al dan niet 

administratieve boetes moeten worden opgelegd. […] 

 

 […] 

 

 […] Juist door het overleg zal het opleggen van de administratieve boete, die een latere 

strafrechtelijke vervolging in het gedrang zou kunnen brengen, kunnen worden vermeden. Het 

goed werkend overleg moet juist voor gevolg hebben dat de gerechtelijke instanties over 

voldoende capaciteit en tijd beschikken om zich te verdiepen in de ernstige fiscale 

fraudedossiers, die dan later voor de strafrechter worden beslecht. 

 

 […] 

 

 […] De bedoeling van het ontworpen artikel 29, derde lid, Wetboek van strafvordering, is 

dan ook dat het overleg plaatsvindt voordat er een strafrechtelijke vervolging is gestart. Men 

moet uiteraard uitgaan van de grondwettelijke onafhankelijkheid en autonomie van de 

procureur des Konings. Van zodra echter het Openbaar ministerie een onderzoeksrechter zal 

hebben gevorderd, kan er moeilijk nog een overleg worden georganiseerd. Dan zijn de 

artikelen 460 tot 463 WIB 92 van toepassing. […] [De] bedoeling van het ‘ una via ’-

wetsontwerp is om bij het in het ontworpen artikel 29, derde lid, Sv., voorziene overleg een 

dossier een bepaalde richting te geven : ofwel administratief fiscaal, ofwel gerechtelijk. Eens 

een onderzoeksrechter is gevorderd, kan het juridisch niet meer dat men nog de 

administratief-fiscale weg zou volgen. Dit is onmogelijk in het huidige strafrechtssysteem. 

 

 […] 

 

 [Als] er bij het parket, via anonieme brief of welk feit ook, een begin is van fiscaal 

dossier waarvoor het parket van oordeel is dat een opsporingsonderzoek moet worden 

verdergezet en het parket de bevoegdheden gebruikt van de politiediensten om verder te gaan 

met dit onderzoek — daar waar het van in den beginne duidelijk is dat het inbreuken betreft 

die beter administratief zouden worden beboet — [moet] een dergelijk dossier […] kunnen 
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behandeld worden op het bedoelde overleg. Dat is dan inderdaad een dossier waarvoor een 

opsporingsonderzoek werd aangevat, maar waarvoor, na het bedoelde overleg, de 

administratieve weg kan worden gevolgd. 

 

 […] 

 

 […] Eens er een keuze is gemaakt, is deze definitief. Het is niet de bedoeling van het 

nieuwe systeem om herhaaldelijke overlegmomenten te organiseren om eenzelfde dossier te 

bespreken. Het overleg heeft tot doel om te bepalen welke weg een bepaald dossier moet 

volgen : hetzij administratief-fiscaal, hetzij gerechtelijk » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, 

nr. 5-1592/3, pp. 41-46). 

 

 B.3.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Die partij verwijt de wetgever een discriminerend 

verschil in behandeling te hebben ingevoerd door geen voldoende nauwkeurig criterium van 

onderscheid vast te stellen dat het mogelijk maakt de hypothesen te bepalen waarin de 

belastingplichtigen op wie een vermoeden van fiscale fraude rust, ofwel strafrechtelijk zullen 

worden vervolgd, ofwel administratief zullen worden gesanctioneerd. 

 

 B.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, aangehaald in 

B.2.2, blijkt dat de wetgever met opzet geen dwingend criterium van onderscheid heeft 

vastgesteld dat het mogelijk maakt om, op algemene en abstracte wijze, de soorten fiscale 

misdrijven te bepalen die ofwel door het openbaar ministerie worden vervolgd, ofwel door de 

belastingadministratie worden gesanctioneerd. 

 

 Toch kunnen alleen de fiscale misdrijven die worden gepleegd met bedrieglijk opzet of 

met het oogmerk om te schaden, het voorwerp uitmaken van zowel strafrechtelijke 

vervolgingen als een administratieve sanctie, zodat alleen de belastingplichtigen die verdacht 

worden van fiscale fraude, kunnen worden geconfronteerd met een onzekerheid ten aanzien 

van de repressieve weg (strafrechtelijk of administratief) die te hunnen aanzien zal worden 

gevolgd. Omgekeerd wordt het fiscaal misdrijf dat zonder bedrieglijk opzet of zonder het 

oogmerk om te schaden wordt gepleegd, niet strafrechtelijk bestraft en kan de daarvan 

verdachte persoon derhalve alleen administratief worden gesanctioneerd. 

 

 B.3.3.  De wetgever kan niet worden verweten geen algemene en abstracte verdeling te 

hebben ingevoerd van de soorten fiscale fraude die tot de bevoegdheid van hetzij de 

belastingadministratie, hetzij het openbaar ministerie behoort. 
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 B.3.4.  De bestreden bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, 

aangezien voor alle belastingplichtigen die worden verdacht van fiscale fraude, op dezelfde 

wijze een keuze moet worden gemaakt met betrekking tot de te volgen repressieve weg. 

 

 B.4.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.5.  De verzoekende partij bekritiseert voorts, in een tweede middel, het verschil in 

behandeling dat door de bestreden bepaling wordt ingevoerd, in zoverre die laatste aan de 

belastingadministratie een belangrijke rol zou toekennen bij het bepalen van de dossiers van 

fiscale fraude die strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Geen enkele andere klager zou een 

dergelijke rol spelen in het verloop van de inleidende fase van de strafvervolgingen en geen 

enkele persoon die ervan wordt verdacht een ander dan fiscaal misdrijf te hebben gepleegd, 

zou worden geconfronteerd met een dergelijk overleg tussen het openbaar ministerie en de 

klager, mogelijke toekomstige burgerlijke partij. 

 

 B.6.1.  Het invoeren van een procedure dankzij welke het openbaar ministerie en de 

belastingadministratie overleg plegen over de repressieve weg (strafrechtelijke of 

administratieve) die het meest geschikt is in een bijzonder dossier van fiscale fraude, past 

binnen de beoordelingsruimte die artikel 151, § 1, van de Grondwet aan de wetgever laat, 

temeer daar dat overleg, ongeacht de afloop ervan, de procureur des Konings niet zou kunnen 

beletten om de feiten waarover dat overleg is gevoerd, strafrechtelijk te vervolgen. 

 

 Omgekeerd is de procureur des Konings evenmin ertoe gehouden een 

opsporingsonderzoek te openen ten aanzien van de feiten die de belastingadministratie hem 

ter kennis heeft gebracht tijdens het bij de bestreden bepaling geregelde overleg. Hij beschikt 

overigens over de mogelijkheid vervolgens het noodzakelijk onderzoek te voeren teneinde, in 

voorkomend geval, de informatie te bevestigen die de belastingadministratie hem heeft 

meegedeeld en is dus niet afhankelijk van die informatie. 

 

 B.6.2.  Hieruit vloeit voort dat de bestreden bepaling het openbaar ministerie niet het 

recht ontneemt om al dan niet vervolgingen in te stellen. 
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 B.6.3.  De fiscale misdrijven tasten bovendien de hele gemeenschap aan door de overheid 

de middelen te ontnemen die nodig zijn voor haar goede werking. 

 

 B.7.  Wegens de essentiële verschillen die bestaan tussen de gemeenrechtelijke klager en 

de belastingadministratie is het bestreden verschil in behandeling niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.8.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet 

 

 B.9.1.  De artikelen 3, 4 en 14 van de bestreden wet bepalen : 

 

 « Art. 3.  Artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij 

het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende : 

 

 ‘ Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen 

verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de 

opeisbaarheid van de belastingverhoging en het verloop van de verjaring van de vordering tot 

voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de strafvordering overeenkomstig 

artikel 460 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de 

belastingverhoging definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van 

buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van 

de verjaring. ’ 

 

 Art. 4.  Artikel 445 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 

28 december 2011, wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende : 

 

 ‘ Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen 

verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de 

opeisbaarheid van de fiscale geldboeten en het verloop van de verjaring van de vordering tot 

voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de strafvordering overeenkomstig 

artikel  460 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de fiscale 

geldboeten definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van 

buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van 

de verjaring. ’ ». 

 

 « Art. 14.  Artikel 72 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 

laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, wordt aangevuld met een tweede lid, 

luidende : 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012092047%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2012092047&table_name=WET&nm=2012009416&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-09-20%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=20&dddm=09&imgcn.x=49&imgcn.y=11#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012092047%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2012092047&table_name=WET&nm=2012009416&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-09-20%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=20&dddm=09&imgcn.x=49&imgcn.y=11#Art.5
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 ‘ Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen 

verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de 

opeisbaarheid van de fiscale geldboeten en het verloop van de verjaring van de vordering tot 

voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de in artikel 74 bedoelde 

strafvordering uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de fiscale 

geldboeten definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van 

buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van 

de verjaring. ’ ». 

 

 B.9.2.  Die bepalingen vloeien voort uit amendementen op het oorspronkelijke 

wetsvoorstel die als volgt zijn verantwoord : 

 

 « Dit amendement verduidelijkt vanaf welk tijdstip de belastingverhoging niet meer 

opeisbaar wordt, namelijk het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de 

strafrechter. De beslissing van het openbaar ministerie om te seponeren zal evenmin invloed 

hebben op de opeisbaarheid van de belastingverhoging. 

 

 Bovendien voorziet dit amendement uitdrukkelijk in de opheffing van de schorsing van 

de opeisbaarheid van de belastingverhoging. Zo kan de administratie de betaling van een 

belastingverhoging vorderen (en eventueel ook gedwongen uitvoeringsmaatregelen nemen) 

lastens een persoon tegen wie het openbaar ministerie een strafvordering heeft ingesteld, maar 

die van rechtsvervolging wordt ontslagen. 

 

 Het amendement voorziet daarenboven in een schorsing van de verjaring van de 

vordering tot voldoening van een belastingverhoging waarvan de opeisbaarheid door de 

aanhangigmaking van de strafvordering werd geschorst en verduidelijkt dat de beschikking 

van buitenvervolgingstelling een einde maakt aan de schorsing van de verjaring. Deze 

maatregel verhindert dat de belastingverhoging verjaart wegens de duur van het gerechtelijk 

onderzoek » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1973/004, p. 2. Zie ook ibid., pp. 3 en 5). 

 

 B.9.3.  Tijdens de bespreking in de commissie heeft een vertegenwoordiger van de 

minister van Financiën voorts gepreciseerd : 

 

 « De concrete procedureregels, met respect voor de autonomie van het openbaar 

ministerie, zullen geregeld worden via omzendbrieven van de ministers van Financiën en 

Justitie. Zo zal geregeld moeten worden dat de fiscus in kennis wordt gesteld van de naam van 

natuurlijke persoon of rechtspersoon, de strafrechtelijk strafbare feiten die het voorwerp 

uitmaken van de strafvordering of van de aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank » 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1973/005, p. 8). 

 

 B.10.  Artikel 15 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Art. 15.  In artikel 74 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 augustus 1986 

en gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 15 maart 1999, worden de §§ 2 en 3 

vervangen als volgt : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012092047%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2012092047&table_name=WET&nm=2012009416&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-09-20%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=20&dddm=09&imgcn.x=73&imgcn.y=5#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012092047%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=2012092047&table_name=WET&nm=2012009416&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-09-20%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=20&dddm=09&imgcn.x=73&imgcn.y=5#Art.16
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 ‘ § 2.  Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft 

gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet 

de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering. 

 

 Het openbaar ministerie kan echter de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan 

het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg 

kennis heeft genomen. 

 

 § 3.  Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering 

bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens 

feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 

uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke 

directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn 

verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden 

na de ontvangst ervan. 

 

 In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering. ’ ». 

 

 B.11.1.  De verzoekende partij leidt een eerste middel af uit de schending, door de 

bestreden bepalingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre zij, 

enerzijds, niet op relevante wijze het doel zouden nastreven dat erin bestaat de parallelle 

uitvoering van de fiscale en strafrechtelijke onderzoeken te voorkomen en in zoverre zij, 

anderzijds, een verschil in behandeling onder de belastingplichtigen zouden invoeren, waarbij 

alleen sommigen onder hen worden geconfronteerd met een dubbel onderzoek, strafrechtelijk 

en fiscaal. 

 

 B.11.2.  Het Hof merkt in de eerste plaats op dat het doel dat de verzoekende partij ter 

ondersteuning van haar middel aanvoert, in tegenstelling tot hetgeen zij beweert, niet wordt 

nagestreefd door de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de bestreden wet, maar wel door artikel 2 

ervan. 

 

 Zoals de Ministerraad opmerkt, beogen de artikelen 3, 4 en 14 van de bestreden wet 

immers de situatie waarin strafvervolgingen plaatshebben na het opleggen van een 

administratieve sanctie, namelijk precies de hypothese waarin een cumulatie van de fiscale en 

strafrechtelijke onderzoeken mogelijk was, ongeacht of het in artikel 2 van de bestreden wet 

beoogde overleg niet heeft plaatsgehad dan wel, indien dat overleg heeft plaatsgehad, het niet 

mogelijk heeft gemaakt de repressieve weg te bepalen die diende te worden gevolgd. 
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 Artikel 15 van de bestreden wet staat evenzeer los van het doel waarvan de verzoekende 

partij gewag maakt, aangezien dat artikel het het openbaar ministerie uitsluitend mogelijk wil 

maken om de feitelijke elementen te gebruiken die hem ter kennis zijn gebracht tijdens het 

overleg met de belastingadministratie en om, tijdens de strafvervolgingen die het instelt, het 

advies van de bevoegde gewestelijke directeur in te winnen. 

 

 B.11.3.  Bovendien, hoewel het juist is dat de wetgever, met het aannemen van de in 

artikel 2 van de bestreden wet beoogde overlegprocedure, een cumulatie van de 

administratieve en strafrechtelijke onderzoeken trachtte te voorkomen, moest een dergelijk 

doel, zoals in B.2.3 is uiteengezet, worden verzoend met andere vereisten waarmee de 

wetgever eveneens rekening heeft gehouden, zoals het subsidiariteitsbeginsel – krachtens 

hetwelk het in de regel aan de belastingadministratie staat om de onderzoeken aan te vatten, 

zelfs ten aanzien van feiten die als fiscale fraude kunnen worden gekwalificeerd – en de wil 

om het openbaar ministerie de mogelijkheid te waarborgen zich uit te spreken over de 

opportuniteit om in een bepaald dossier van fiscale fraude strafrechtelijk te vervolgen. 

 

 B.11.4.  Ten slotte voeren de bestreden bepalingen geen enkel verschil in behandeling in 

onder de belastingplichtigen die worden verdacht van fiscale fraude en die allen zijn 

blootgesteld aan het risico om, in voorkomend geval, het voorwerp uit te maken van 

onderzoeksmaatregelen, zowel vanwege de fiscus als vanwege het openbaar ministerie. 

 

 B.12.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.13.1.  Het tweede en derde middel gericht tegen de artikelen 3, 4, 14 en 15 van de 

bestreden wet verwijten die bepalingen de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet te 

schenden, in zoverre zij, enerzijds, discriminaties zouden invoeren bij de toepassing van het 

beginsel non bis in idem en in zoverre zij, anderzijds, dat beginsel zouden schenden. 

 

 B.13.2.  Artikel 15 van de bestreden wet regelt niet de cumulatie van de vervolgingen of 

van de strafrechtelijke en administratieve sancties. Dat artikel staat derhalve los van de in die 

middelen geformuleerde kritiek. 

 

 In zoverre zij betrekking hebben op artikel 15 van de bestreden wet zijn het tweede en het 

derde middel van de verzoekende partij derhalve niet ontvankelijk. 
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 B.14.  Een verschil in behandeling dat sommige personen het voordeel van het beginsel 

non bis in idem ontzegt, kan niet worden verantwoord wegens de aard zelf van het in het 

geding zijnde beginsel. Niets zou immers kunnen verantwoorden dat een categorie van 

personen de toepassing van het beginsel non bis in idem wordt geweigerd, terwijl de 

voorwaarden voor die toepassing zijn vervuld. 

 

 B.15.1.  Krachtens het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, dat ook is gewaarborgd 

door artikel 14, lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten, mag niemand voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit 

waarvoor hij reeds « overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land » bij 

einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. Dat beginsel is eveneens 

opgenomen in artikel 4 van het ten opzichte van België op 1 juli 2012 in werking getreden 

Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en, wat 

het toepassingsgebied ervan betreft, in artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie. 

 

 Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verbiedt het 

beginsel non bis in idem « een persoon te vervolgen of te berechten voor een tweede ‘ misdrijf ’ 

voor zover identieke feiten of feiten die in hoofdzaak dezelfde zijn, eraan ten grondslag liggen » 

(EHRM, grote kamer, 10 februari 2009, Zolotoukhine t. Rusland, § 82). 

 

 B.15.2.  Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opmerkt, omvat artikel 4 

van het Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

een waarborg die « geldt wanneer nieuwe vervolgingen worden ingesteld en de vroegere 

beslissing tot vrijspraak of veroordeling reeds in kracht van gewijsde is gegaan » (EHRM, 

grote kamer, 10 februari 2009, voormeld, § 83; 20 november 2012, Pacifico t. Italië, § 73). 

 

 B.16.1.  De fiscale geldboete waarin artikel 445 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1192) en artikel 70 van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) voorzien en de 

belastingverhoging bepaald in artikel 444 van het WIB 1992 hebben een overheersend 

repressief karakter en vormen bijgevolg sancties van strafrechtelijke aard in de zin van 
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artikel 4 van het Zevende Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en van artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.16.2.  De fiscale geldboete waarin artikel 445 van het WIB 1992 en artikel 70 van het 

BTW-Wetboek voorzien en de strafsanctie waarin artikel 449 van het WIB 1992 en artikel 73 

van het BTW-Wetboek voorzien, bestraffen feiten die in wezen identiek zijn, hoewel de 

artikelen 449 van het WIB 1992 en 73 van het BTW-Wetboek, voor de toepassing van de 

strafrechtelijke sanctie waarin zij voorzien, vereisen dat bedrieglijk opzet of het oogmerk om 

te schaden wordt vastgesteld (zie, in dat verband, EHRM, 16 juni 2009, Ruotsalainen 

t. Finland, § 56). Hetzelfde geldt voor de belastingverhoging bepaald in artikel 444 van het 

WIB 1992 en de strafsanctie bepaald in artikel 449 van het WIB 1992, die beide een 

niet-aangifte of een onvolledige of onjuiste aangifte vanwege de belastingplichtige kunnen 

bestraffen. 

 

 B.17.1.  Hieruit volgt dat de administratieve geldboete of de belastingverhoging die op 

definitieve wijze worden opgelegd aan de belastingplichtige, zich verzetten tegen het instellen 

van nieuwe strafvervolgingen tegen die persoon voor feiten die, zoals de strafbaarstellingen 

vervat in de artikelen 449 van het WIB 1992 en 73 van het BTW-Wetboek, in wezen dezelfde 

zijn als die waarvoor hij reeds is veroordeeld. 

 

 Een administratieve sanctie krijgt een definitief karakter na afloop van de termijn waarin 

is voorzien om de gewone beroepen tegen die beslissing in te stellen of na de uitoefening van 

die beroepen (EHRM, grote kamer, 10 februari 2009, Zolotoukhine t. Rusland, §§ 107-108). 

 

 Aldus heeft het Hof van Cassatie geoordeeld : 

 

 « De vereiste dat de eerste berechting of bestraffing op het ogenblik van de tweede 

berechting of bestraffing moet afgesloten zijn met een uitspraak die overeenkomstig de wet en 

het procesrecht van het land definitief is, houdt wat betreft door de belastingsautoriteiten 

inzake personenbelasting opgelegde sancties in dat die sancties niet meer met een bezwaar bij 

de belastingautoriteiten kunnen worden betwist en niet meer met een gewoon rechtsmiddel 

voor de rechter kunnen worden aangevochten » (Cass., 3 januari 2012, P.11.0894.N, punt 14). 
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 B.17.2.  Vanaf dat ogenblik kan de belastingplichtige bijgevolg niet meer strafrechtelijk 

worden vervolgd voor feiten die in wezen dezelfde zijn als die waarvoor hij administratief is 

veroordeeld, waarbij de strafvervolgingen kunnen ingaan vanaf de fase van het 

opsporingsonderzoek. 

 

 Het opleggen, bij een definitieve beslissing, van een geldboete of van een 

belastingverhoging die, zoals te dezen, een strafrechtelijk karakter vertonen, moet immers 

noodzakelijk, wegens het beginsel non bis in idem, leiden tot de uitdoving van de daaruit 

voortvloeiende vervolgingen tegen dezelfde persoon voor feiten die in wezen identiek zijn. 

 

 Uit dat beginsel vloeit voort dat een opsporingsonderzoek niet kan worden geopend. 

Indien een dergelijk opsporingsonderzoek reeds aan de gang was, zou het aan het openbaar 

ministerie staan dat te seponeren. Het openbaar ministerie kan geen zaak meer aanhangig 

maken bij een onderzoeksrechter. Indien een gerechtelijk onderzoek reeds aan de gang was, 

zou het aan het onderzoeksgerecht staan daaraan een einde te maken bij een beschikking tot 

buitenvervolgingstelling. Een saisine van de vonnisgerechten is niet meer mogelijk en indien 

bij die rechtscolleges reeds een zaak aanhangig was gemaakt, zouden zij alleen de 

niet-ontvankelijkheid of de uitdoving van de strafvordering kunnen vaststellen. 

 

 Indien, nadat de administratieve sanctie een definitief karakter heeft gekregen, nieuwe 

feiten zouden opduiken die aangeven dat de omvang van de fraude groter is dan de 

aanvankelijk ontdekte fraude, zou het beginsel non bis in idem zich niet ertegen verzetten dat 

strafvervolgingen worden ingesteld tegen de betrokken belastingplichtige, voor zover het niet 

zou gaan om feiten die in wezen identiek zijn aan die waarvoor hij het voorwerp heeft 

uitgemaakt van de administratieve sanctie.  

 

 B.18.1.  De artikelen 3, 4 en 14 van de bestreden wet bepalen dat de opeisbaarheid van de 

fiscale geldboete of van de belastingverhoging uitgesproken tegen een belastingplichtige 

wordt geschorst vanaf het ogenblik dat het openbaar ministerie, tegen diezelfde 

belastingplichtige, de strafvordering instelt overeenkomstig artikel 460 van het WIB 1992 of 

artikel 74 van het BTW-Wetboek. 
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 Wanneer de onderzoeksgerechten, waarvoor de zaak aanhangig is gemaakt door het 

openbaar ministerie, een beschikking tot buitenvervolgingstelling aannemen, wordt een einde 

gemaakt aan de schorsing van de opeisbaarheid van de geldboeten en belastingverhogingen 

die tegen de belastingplichtige zijn uitgesproken. Omgekeerd, wanneer de belastingplichtige 

wordt verwezen naar de correctionele rechtbank door het openbaar ministerie of wegens de 

verwijzingsbeschikking van de raadkamer, worden de fiscale geldboeten en de 

belastingverhogingen definitief niet-opeisbaar. 

 

 B.18.2.  Hieruit volgt dat de zelfs definitieve uitspraak van een fiscale geldboete of van 

een belastingverhoging, tegen een belastingplichtige, niet ertoe leidt te beletten dat die 

persoon het voorwerp uitmaakt van daaruit voortvloeiende strafvervolgingen, of zelfs dat hij 

wordt verwezen naar een vonnisgerecht, zelfs wanneer de hem verweten feiten in wezen 

identiek zijn aan die waarvoor hij administratief is veroordeeld. 

 

 B.18.3.  De wetgever heeft het beginsel non bis in idem dus geschonden door het het 

openbaar ministerie mogelijk te maken strafvervolgingen in te stellen (door een 

opsporingsonderzoek te openen of niet te sluiten of door de strafvordering op gang te 

brengen) tegen een persoon die reeds voor in wezen identieke feiten het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een administratieve sanctie met een strafrechtelijk karakter die definitief is 

geworden, alsook door toe te staan dat die persoon, wegens in wezen identieke feiten wordt 

verwezen naar een strafgerecht, of, indien voor dat rechtscollege reeds een zaak aanhangig is 

gemaakt, door dat laatste toe te staan het onderzoek van de zaak voort te zetten.  

 

 B.18.4.  Hieruit volgt dat de artikelen 3, 4 en 14 van de bestreden wet in strijd zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.19.  Daar het derde middel niet kan leiden tot een ruimere vernietiging, dient het niet te 

worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt de artikelen 3, 4 en 14 van de wet van 20 september 2012 « tot instelling van 

het ‘ una via ’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving tot 

verhoging van de fiscale penale boetes »; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 
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Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 61/2014 

 
Een definitief uitgesproken fiscale administratieve sanctie verhindert een navolgende 

strafrechtelijke vervolging voor in wezen identieke feiten van fiscale fraude 
  
 

 Bij zijn arrest nr. 61/2014 van 3 april 2014 vernietigt het Grondwettelijk Hof drie artikelen 
van de wet van 20 september 2012 tot instelling van het « una via »- principe in de 
vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale 
boetes. Het beroep was ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen ». 
 
 De wet beoogt onder meer de organisatie van het ‘ una via ’-principe waarbij de keuze 
gemaakt wordt of een fiscaal fraudedossier al dan niet via de administratieve weg aangepakt 
moet worden, ofwel via de strafrechtelijke weg dient vervolgd te worden. Op grond van het 
door de wet ingestelde overleg tussen parket en belastingadministratie kan worden bepaald, 
binnen het strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie en het college van procureurs-
generaal, dat een dossier van fiscale fraude of een dossier waarbij de belastingplichtige 
volledige medewerking verleent aan de vestiging en de betaling van de ontdoken belasting, 
afgehandeld zal worden door de fiscale administratie met de bijhorende administratieve 
sancties, terwijl een dossier van ernstigere of echt georganiseerde fraude strafrechtelijk zal 
vervolgd worden met strafrechtelijke sancties. 
 
 Het Grondwettelijk Hof heeft geen probleem met deze algemene wettelijke regeling, ook 
al is niet uitdrukkelijk bepaald wie strafrechtelijk zal worden vervolgd en wie administratief zal 
worden gesanctioneerd. Het openbaar ministerie behoudt immers steeds het recht om 
diegenen die verdacht worden van fiscale fraude, al dan niet te vervolgen. Het Hof herinnert 
eraan dat de fiscale misdrijven de hele gemeenschap aantasten door de overheid de 
middelen te ontnemen die nodig zijn voor haar goede werking. 
 
 Het Hof vernietigt wel drie bepalingen van de wet van 20 september 2012.  De 
artikelen 3, 4 en 14 van de bestreden wet bepalen dat de opeisbaarheid van de fiscale 
geldboete of van de belastingverhoging uitgesproken tegen een belastingplichtige wordt 
geschorst vanaf het ogenblik dat het openbaar ministerie, tegen diezelfde belastingplichtige, 
de strafvordering instelt overeenkomstig artikel 460 van het WIB 1992 of artikel 74 van het 
BTW-Wetboek. Wanneer de onderzoeksgerechten, waarvoor de zaak aanhangig is gemaakt 
door het openbaar ministerie, een beschikking tot buitenvervolgingstelling aannemen, wordt 
een einde gemaakt aan de schorsing van de opeisbaarheid van de geldboeten en 
belastingverhogingen die tegen de belastingplichtige zijn uitgesproken. Omgekeerd, wanneer 
de belastingplichtige wordt verwezen naar de correctionele rechtbank door het openbaar 
ministerie of wegens de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, worden de fiscale 
geldboeten en de belastingverhogingen definitief niet-opeisbaar. 
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 Het Hof diende die artikelen te toetsen aan het algemeen rechtsbeginsel non bis in 
idem. Krachtens dat beginsel mag niemand voor een tweede keer worden berecht of gestraft 
voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds « overeenkomstig de wet en het procesrecht van 
elk land » bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. Volgens de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verbiedt het beginsel non 
bis in idem « een persoon te vervolgen of te berechten voor een tweede ‘ misdrijf ’ voor zover 
identieke feiten of feiten die in hoofdzaak dezelfde zijn, eraan ten grondslag liggen ». 
 
 Het Hof stelt vast dat  zelfs een definitieve uitspraak van een fiscale geldboete (in 
artikel 445 WIB 1192 en artikel 70 BTW-Wetboek) of van een belastingverhoging (in 
artikel 444 WIB 1992) – die een overheersend repressief karakter hebben en bijgevolg 
sancties van strafrechtelijke aard vormen – tegen een belastingplichtige, niet ertoe leidt te 
beletten dat die persoon het voorwerp uitmaakt van daaruit voortvloeiende strafvervolgingen, 
of zelfs dat hij wordt verwezen naar een vonnisgerecht, zelfs wanneer de hem verweten 
feiten in wezen identiek zijn aan die waarvoor hij administratief is veroordeeld. De wetgever 
heeft het beginsel non bis in idem dus geschonden door het het openbaar ministerie mogelijk 
te maken strafvervolgingen in te stellen (door een opsporingsonderzoek te openen of niet te 
sluiten of door de strafvordering op gang te brengen) tegen een persoon die reeds voor in 
wezen identieke feiten het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve sanctie met 
een strafrechtelijk karakter die definitief is geworden, alsook door toe te staan dat die 
persoon, wegens in wezen identieke feiten wordt verwezen naar een strafgerecht, of, indien 
voor dat rechtscollege reeds een zaak aanhangig is gemaakt, door dat laatste toe te staan 
het onderzoek van de zaak voort te zetten.  
 
 Het Hof benadrukt evenzeer dat indien nieuwe feiten zouden opduiken die aangeven dat 
de omvang van de fraude groter is dan de aanvankelijk ontdekte fraude, en zulks nadat de 
administratieve sanctie een definitief karakter heeft gekregen, het beginsel non bis in idem 
zich niet ertegen zou verzetten dat strafvervolgingen worden ingesteld tegen de betrokken 
belastingplichtige, voor zover het niet zou gaan om feiten die in wezen identiek zijn aan die 
waarvoor hij het voorwerp heeft uitgemaakt van de administratieve sanctie. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 61/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-61n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-61n.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5631, 5632,  

5654 en 5661 

 

 

Arrest nr. 62/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8, § 1, van de wet van 30 april 1999 betreffende 

de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij arresten nrs. 223.240 en 223.241 van 23 april 2013 in zake de nv « Brussels Oral 

Implant Center » en Mina Behzadnia tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de 

expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 29 april 2013, heeft de Raad van State de 

volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 8, § 1, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers artikel 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 23 van de Grondwet, in zoverre het de Koning ertoe machtigt de categorieën alsmede 

de voorwaarden tot toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking 

van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten te bepalen bij een in Ministerraad overlegd 

besluit, terwijl artikel 191 van de Grondwet aan de wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om 

te voorzien in de verschillen in behandeling die de vreemdelingen benadelen met betrekking 

tot de bescherming verleend aan personen en aan goederen ? ». 

 

 b.  Bij arrest nr. 223.729 van 5 juni 2013 in zake Mohammed Bouanane tegen het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 10 juni 2013, heeft de Raad van State dezelfde prejudiciële vraag gesteld. 

 

 c.  Bij arrest nr. 223.737 van 5 juni 2013 in zake de bvba « Ximus » en Mohamed Hedi 

Jouini tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 13 juni 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt artikel 8 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen, in zoverre het de Koning ertoe machtigt de categorieën alsmede de 

voorwaarden tot toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking 

van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten te bepalen, terwijl de bevoegdheid om 

uitzonderingen te bepalen op het genot, door de vreemdeling, van de bescherming verleend 

aan personen en aan goederen, aan de wet toekomt en terwijl alleen die laatste op dat gebied 

een verschil in behandeling tussen Belgen en vreemdelingen kan creëren ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5631, 5632, 5654 en 5661 van de rol van het 

Hof, werden samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Brussels Oral Implant Center », met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, 

Haachtsesteenweg 61, en Mina Behzadnia, verblijvende te 1860 Meise, Willem 

De Zwijgerlaan 5 (in de zaken nrs. 5631 en 5632); 

 

 -   het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (in de zaken nrs. 5654 en 5661); 

 

 -  de Ministerraad (in alle zaken). 
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 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia (in de zaken nrs. 5631 en 

5632); 

 

 -  het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (in de zaken nrs. 5654 en 5661). 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Crispin loco Mr. R.-M. Sukennik en Mr. R. Fonteyn, advocaten bij de balie te 

Brussel, voor de nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia; 

 

 .  Mr. E. Gourdin loco Mr. M. El Karouni, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 

 

 .  Mr. K. Sheikh Hassan loco Mr. G. Demez, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 Ten aanzien van de zaak nr. 5631 

 

 Op 20 juli 2010 dient de nv « Brussels Oral Implant Center » een aanvraag in tot vernieuwing van een 

arbeidsvergunning voor Mina Behzadnia, werkneemster van Iraanse nationaliteit. Bij een beslissing van 

8 december 2010 weigert de met tewerkstelling belaste minister van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die 

vergunning en de arbeidskaart die eraan verbonden is, af te leveren om redenen die onder meer zijn afgeleid uit 

verschillende bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 « houdende de uitvoering van de wet van 

30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ». 

 

 De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, waarbij een beroep tot nietigverklaring tegen die 

ministeriële beslissing is ingesteld, merkt op dat zowel de vennootschap als de werkneemster de wettigheid 

betwisten van dat koninklijk besluit, dat is aangenomen krachtens machtigingen die aan de Koning zijn verleend, 

met name bij artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 « betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers ». Hij beslist dan ook de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag te stellen aan het 

Hof. 
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 Ten aanzien van de zaak nr. 5632 

 

 Op 10 januari 2011 dient de nv « Brussels Oral Implant Center » een nieuwe aanvraag voor een 

arbeidsvergunning voor Mina Behzadnia in. Bij een beslissing van 27 april 2011 weigert de minister die 

vergunning en de daarmee overeenstemmende arbeidskaart af te leveren, om redenen die onder meer zijn 

afgeleid uit verschillende bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999. 

 

 De Raad van State, waarbij een beroep tegen die ministeriële beslissing is ingesteld, merkt op dat zowel de 

vennootschap als de werkneemster opnieuw de wettigheid van dat koninklijk besluit betwisten. Hij beslist dan 

ook de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

 Ten aanzien van de zaak nr. 5654 

 

 Op 4 januari 2011 dient een andere vennootschap een aanvraag voor een arbeidsvergunning voor een 

persoon van Marokkaanse nationaliteit in. Bij een beslissing van 26 september 2011 weigert de met 

tewerkstelling belaste minister van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die vergunning en de arbeidskaart die 

eraan verbonden is, af te leveren om redenen die onder meer zijn afgeleid uit verschillende bepalingen van het 

koninklijk besluit van 9 juni 1999. 

 

 De Raad van State, waarbij door de kandidaat-werknemer een beroep tot nietigverklaring tegen die 

ministeriële beslissing is ingesteld, merkt op dat die de grondwettigheid betwist van artikel 8 van de wet van 

30 april 1999, ter uitvoering waarvan het voormelde koninklijk besluit werd aangenomen. Aangezien hij 

opmerkt dat het Grondwettelijk Hof zich nog niet over de grondwettigheid van die wetsbepaling heeft 

uitgesproken, beslist hij de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

 Ten aanzien van de zaak nr. 5661 

 

 Op 10 december 2010 dient een derde vennootschap een aanvraag voor een arbeidsvergunning voor een 

persoon van Tunesische nationaliteit in. Bij een beslissing van onbekende datum weigert de bevoegde minister 

om die vergunning en de daarmee overeenstemmende arbeidskaart af te leveren om redenen die onder meer zijn 

afgeleid uit verschillende bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999. 

 

 De Raad van State, waarbij een beroep tot nietigverklaring tegen die ministeriële beslissing is ingesteld, 

merkt op dat zowel de vennootschap als de kandidaat-werknemer de grondwettigheid betwisten van artikel 8, 

§ 1, van de wet van 30 april 1999, wetsbepaling ter uitvoering waarvan het voormelde koninklijk besluit werd 

aangenomen. Hij beslist dan ook de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de zaken nrs. 5631 en 5632 

 

 A.1.1.  De nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia voeren aan dat artikel 8, § 1, van de wet 

van 30 april 1999 « betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers » de artikelen 23 en 191 van de 

Grondwet schendt. 

 

 Zij brengen in herinnering dat luidens artikel 191 van de Grondwet enkel de wet kan voorzien in 

uitzonderingen op de bescherming van het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid die de 

vreemdeling krachtens die grondwetsbepaling geniet. In dat verband verwijzen zij naar de arresten nrs. 61/1994, 

81/2008, 17/2009 en 59/2009 van het Hof. Zij zijn van mening dat de democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering die bevoegd is om die wet aan te nemen, een beperkte uitvoeringsbevoegdheid kan verlenen aan de 

Koning voor zover die machtiging voldoende nauwkeurig is en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van 

maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf bij de wet zijn vastgesteld. 
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 A.1.2.  Volgens de nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia geven de bewoordingen van de 

in het geding zijnde bepaling aan dat de wetgever, door de aanneming ervan, de bevoegdheid om de essentiële 

elementen van het bepalen van de voorwaarden tot toekenning van een arbeidsvergunning voor een buitenlandse 

werknemer of van een arbeidskaart vast te stellen, aan de Koning heeft overgelaten. 

 

 Dienaangaande halen zij lange uittreksels aan uit het verslag van de auditeur bij de Raad van State met 

betrekking tot het beroep tot nietigverklaring dat is ingesteld tegen het koninklijk besluit van 18 december 2008 

« tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de 

overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie ». 

In dat verslag wordt erop gewezen dat het arrest nr. 40/2001 van het Hof van 29 maart 2001 zich niet uitspreekt 

over de grondwettigheid van artikel 8, § 1, van de wet van 30 april 1999, en wordt uit het verslag aan de Koning 

dat aan het koninklijk besluit van 6 februari 2003 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 

houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers » 

voorafgaat, afgeleid dat de Koning in die wetsbepaling - die in de onderhavige zaak in het geding is - wordt 

verzocht om leidende of essentiële beginselen vast te stellen die de volledige regelgeving dienaangaande 

structureren. De nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia zijn van mening dat de in de in het 

geding zijnde bepaling vervatte machtiging onvoldoende nauwkeurig is en dat de artikelen 105 en 108 van de 

Grondwet het niet mogelijk maken om de vaststelling van een schending van de artikelen 23 en 191 van de 

Grondwet te weren. 

 

 A.1.3.  De nv « Brussels Oral Implant Center » en Mina Behzadnia merken eveneens op dat de wil om het 

de uitvoerende macht mogelijk te maken snel te reageren op onvoorziene situaties en op de evolutie van de 

arbeidsmarkt en de vraag naar arbeidskrachten in een aantal sectoren de wetgever toestaat om, via een 

nauwkeurige machtiging, aan de Koning de bevoegdheid toe te vertrouwen om de arbeidsmarkt open te stellen 

voor vreemdelingen teneinde, eventueel tijdelijk, te voorzien in een tekort aan arbeidskrachten. 

 

 Zij zijn evenwel van mening dat die wil het niet mogelijk maakt een machtiging aan de Koning te 

verantwoorden die Hem, zonder het beschermende optreden van een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering, toestaat de deur van die markt te sluiten voor bepaalde categorieën van vreemdelingen of 

voorwaarden voor de toegang tot die markt toe te voegen. Zij zijn van mening dat het aanvaarden van een 

dergelijke machtiging erop zou neerkomen dat twee categorieën van situaties die fundamenteel verschillen, op 

identieke wijze worden behandeld : enerzijds, de uitbreiding van het fundamentele recht op arbeid van een 

vreemdeling die legaal op het grondgebied verblijft en, anderzijds, de intrekking van dat recht ten nadele van die 

vreemdeling. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad is van mening dat artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 artikel 191, 

al dan niet in samenhang gelezen met artikel 23, van de Grondwet niet schendt. 

 

 A.2.2.  Hij beklemtoont eerst dat die grondwetsbepalingen het de wetgever mogelijk maken de uitoefening, 

door een vreemdeling, van zijn recht op arbeid afhankelijk te stellen van de naleving van verschillende 

voorwaarden. Met betrekking tot dat recht merkt hij eveneens op dat artikel 191 van de Grondwet de 

bevoegdheid om een voor een vreemdeling nadelig verschil in behandeling in te voeren, voorbehoudt aan een 

democratisch verkozen beraadslagende vergadering, zonder de wetgever daarom te verhinderen het in precieze 

bewoordingen aan de Koning over te laten om de uitvoeringsmodaliteiten van de essentiële elementen van dat 

verschil waartoe door de wetgever is besloten, aan te nemen. 

 

 De Ministerraad voegt daaraan toe dat het procedé van de « kaderwet », door aan de Koning de zorg toe te 

vertrouwen om een substantiële aangelegenheid te regelen waarvan de krachtlijnen of essentiële beginselen door 

de wetgever worden bepaald, het mogelijk maakt een ruimere bevoegdheid aan de Koning toe te wijzen dan die 

welke in artikel 108 van de Grondwet wordt beschreven. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad is ten slotte van mening dat de in het geding zijnde bepaling, rekening houdend met 

het feit dat de wet van 30 april 1999 een kaderwet is die het de overheden mogelijk moet maken snel te reageren 

op onvoorziene situaties en op de evolutie van de arbeidsmarkt, de machtiging aan de Koning die zij bevat en 

Zijn algemene uitvoeringsbevoegdheid op grond van de artikelen 105 en 108 van de Grondwet, op voldoende 

nauwkeurige wijze afbakent. 
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 Ten aanzien van de zaken nrs. 5654 en 5661 

 

 A.3.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van mening dat de prejudiciële vragen ontkennend 

moeten worden beantwoord. 

 

 A.3.2.  In hoofdorde zet zij uiteen dat de in het geding zijnde bepaling geen verschil in behandeling tussen 

Belgen en vreemdelingen invoert, zodat die twee categorieën van personen ten aanzien van die bepaling niet met 

elkaar kunnen worden vergeleken en zodat artikel 191 van de Grondwet te dezen niet van toepassing is. 

 

 De Regering beklemtoont dat de in het geding zijnde bepaling enkel het accessorium van de bepalingen van 

hoofdstuk III van de wet van 30 april 1999 is. Zij merkt op dat het die bepalingen zijn, die niet in de prejudiciële 

vragen worden beoogd, die een verschil in behandeling tussen Belgen en vreemdelingen teweegbrengen, door 

hun arbeid in beginsel afhankelijk te stellen van de aflevering van een arbeidsvergunning en van een 

arbeidskaart. 

 

 A.3.3.  In ondergeschikte orde voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat de in het geding zijnde 

bepaling de bevoegdheid om de essentiële elementen van het verschil in behandeling dat zij zou invoeren, vast te 

stellen, niet aan de Koning overlaat. 

 

 Zij beweert dat de afdeling wetgeving van de Raad van State, in het advies dat zij heeft verstrekt over het 

voorontwerp van wet dat aan de oorsprong van de wet van 30 april 1999 ligt, de machtiging bij de in het geding 

zijnde bepaling impliciet geldig heeft verklaard door de auteur van het voorontwerp van wet te verzoeken aan de 

Koning de bevoegdheid toe te vertrouwen om de modaliteiten voor het indienen van de aanvragen en de 

modaliteiten voor het toekennen, weigeren of intrekken van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten te 

bepalen. 

 

 De Regering merkt eveneens op dat het Hof bij het arrest nr. 40/2011 heeft geoordeeld dat de wetgever 

gebruik kon maken van een « kaderwet » om de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te regelen. 

 

 Zij voegt daaraan toe dat het in de eerste plaats aan de wetgever toekomt om de essentiële elementen van 

een regelgeving te bepalen en dat de toetsing van het Hof ten aanzien van een betwiste machtiging aan de 

Koning enkel marginaal kan zijn. Zij merkt op dat het te dezen de artikelen 4 tot 7 van de wet van 30 april 1999 

zijn die de essentiële elementen van de aangelegenheid regelen door te voorzien in de principiële verplichting dat 

men over een arbeidsvergunning en een arbeidskaart moet beschikken. Zij besluit daaruit dat de in de in het 

geding zijnde bepaling uitgedrukte machtiging enkel betrekking heeft op een bijkomstig element van de 

regelgeving. 

 

 A.4.  De Ministerraad maakt opmerkingen die identiek zijn aan die welke hij in de zaken nrs. 5631 en 5632 

naar voren brengt (A.2). 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 « betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers » bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de categorieën alsmede de 

voorwaarden tot toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking 

van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten ». 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsarresten en uit de bewoordingen van de 

prejudiciële vragen blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de 
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bestaanbaarheid van de bij artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 aan de 

Koning verleende machtiging met artikel 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet, in zoverre die laatste bepaling het recht van 

eenieder op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid erkent. 

 

 B.3.1.  Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 

bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 

uitzonderingen ». 

 

 De bescherming verleend aan personen betreft met name de rechten die worden vermeld 

in artikel 23 van de Grondwet, dat bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

 

 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 

waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

 

 Die rechten omvatten inzonderheid : 

 

 1°  het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 

algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo 

hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, […] ». 

 

 B.3.2.  Artikel 191 van de Grondwet vereist dat elk verschil in behandeling dat een 

vreemdeling ten aanzien van Belgen benadeelt in de bescherming verleend aan personen, bij 

een wetskrachtige norm moet worden ingevoerd. 

 

 Artikel 23, tweede lid en derde lid, 1°, van de Grondwet legt de bevoegde wetgever 

evenwel de verplichting op om het recht op arbeid te waarborgen en om de voorwaarden voor 

de uitoefening van dat recht te bepalen. Die grondwetsbepaling verbiedt echter die wetgever 

niet machtigingen te verlenen aan een uitvoerend orgaan, voor zover die machtigingen 

betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de bevoegde wetgever 

het onderwerp heeft aangegeven. 
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 B.4.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een geheel van 

wetsbepalingen die ertoe strekken de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op arbeid 

van vreemdelingen te bepalen. 

 

 B.4.2.  Artikel 3 van de wet van 30 april 1999 bepaalt : 

 

 « Deze wet is van toepassing op de buitenlandse werknemers en op de werkgevers. 

 

 Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld : 

 

 1°  met buitenlandse werknemers : de buitenlandse onderdanen die anders dan krachtens 

een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon; 

 

 2°  met werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen. 

 

 Voor de toepassing van deze wet worden de schouwspelartiesten vermoed te zijn 

aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, tenzij het tegendeel wordt 

bewezen ». 

 

 B.4.3.  Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De werkgever die een buitenlandse werknemer wenst tewerk te stellen moet 

vooraf een arbeidsvergunning hebben verkregen van de bevoegde overheid. 

 

 De werkgever mag de diensten van deze werknemer enkel gebruiken binnen de perken 

van deze vergunning. 

 

 De Koning kan, in de gevallen door Hem bepaald, afwijken van het eerste lid. 

 

 § 2.  De arbeidsvergunning wordt niet toegekend wanneer de buitenlandse onderdaan 

België is binnengekomen om er te worden tewerkgesteld vooraleer de werkgever de 

arbeidsvergunning heeft bekomen. 

 

 De Koning kan, in de gevallen door Hem bepaald, afwijken van het voorgaande lid. 

 

 § 3.  De Koning kan bepalen op welke voorwaarden een gemeenschappelijke 

arbeidsvergunning aan een werkgever kan worden toegekend. Deze gemeenschappelijke 

arbeidsvergunning mag de drie maanden niet overschrijden. 

 

 Onder ‘ gemeenschappelijke arbeidsvergunning ’ dient te worden verstaan een 

arbeidsvergunning die aan een werkgever kan worden toegekend voor de tewerkstelling van 

meerdere buitenlandse werknemers tegelijk voor arbeidsprestaties van korte duur. 

 

 § 4.  De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen op welke 

voorwaarden een voorlopige arbeidsvergunning kan worden toegekend aan een werkgever ». 
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 B.4.4.  Artikel 5 van de wet van 30 april 1999 bepaalt : 

 

 « Om arbeid te verrichten, moet de buitenlandse werknemer vooraf een arbeidskaart 

hebben verkregen van de bevoegde overheid. 

 

 Hij mag deze arbeid enkel verrichten binnen de perken van deze arbeidskaart ». 

 

 B.4.5.  Artikel 6 van de wet van 30 april 1999 bepaalt : 

 

 « De in artikel 5 bedoelde arbeidskaart is niet vereist wanneer de werkgever één der 

volgende documenten heeft bekomen : 

 

 1°  een gemeenschappelijke arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 3; 

 

 2°  een voorlopige arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 4 ». 

 

 B.4.6.  Artikel 7 van de wet van 30 april 1999 bepaalt : 

 

 « De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit de categorieën van 

buitenlandse werknemers die Hij bepaalt, vrijstellen van de verplichting een arbeidskaart te 

verkrijgen. 

 

 De werkgevers van de buitenlandse werknemers bedoeld in het voorgaande lid worden 

vrijgesteld van de verplichting een arbeidsvergunning te verkrijgen ». 

 

 B.5.  In de artikelen 4 tot 7 worden de « algemene principes […] i.v.m. de 

arbeidsvergunning en de arbeidskaart » uiteengezet (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2072/3, 

p. 4) : 

 

 « Het uitgangspunt is dat wanneer een werkgever een buitenlandse werknemer wenst 

tewerk te stellen, hij vooraf een arbeidsvergunning moet bekomen van het betrokken Gewest. 

Wordt die arbeidsvergunning toegekend, dan krijgt die buitenlandse werknemer een 

arbeidskaart. 

 

 Deze regel kent een aantal afwijkingen of bijzondere nadere regels : 

 

 *  De arbeidsvergunningen kunnen in bepaalde gevallen verleend worden zonder dat er 

een arbeidskaart zal vereist zijn voor de werknemer. 

 

 Dit zal met name het geval zijn bij de uitreiking van : 

 

 -  een gemeenschappelijke arbeidsvergunning voor een groep i.p.v. voor een individuele 

werknemer. 
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 -  een voorlopige arbeidsvergunning in bepaalde gevallen waarin er geen duidelijkheid 

bestaat over het definitief verblijfsstatuut van de betrokken buitenlandse onderdaan. 

 

 *  Anderzijds is het ook mogelijk dat aan de werknemer een arbeidskaart wordt uitgereikt 

zonder dat de werkgever een arbeidsvergunning nodig heeft. Dit is het geval bij de zgn. 

arbeidskaart ‘ A ’ die voor onbepaalde duur geldt en voor tewerkstelling bij alle werkgevers. 

 

 *  Tenslotte is er nog de situatie waarbij noch de werkgever, noch de buitenlandse 

werknemer respectievelijk een arbeidsvergunning en een arbeidskaart nodig hebben. Dit is het 

geval wanneer het gaat om buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting 

een arbeidskaart te bekomen (bijvoorbeeld onderdanen van een EU-lidstaat) » (ibid., pp. 4-5). 

 

 B.6.  Artikel 8 van de wet van 30 april 1999 wordt als volgt toegelicht : 

 

 « Teneinde maximaal rekening te kunnen houden met de soms uitermate snel 

veranderende situaties wordt aan de Koning in de praktijk, de bevoegdheid verleend : 

 

 *  de verschillende categorieën van arbeidskaarten (bijvoorbeeld A en B) en 

arbeidsvergunningen te bepalen, 

 

 *  en de voorwaarden en de procedure van toekenning, weigering en intrekking ervan vast 

te stellen. 

 

 Een forfaitaire vergoeding van maximum 500 BEF. kan worden voorzien voor het dekken 

van de kosten van de behandeling van de aanvragen en de aflevering van de 

arbeidsvergunningen en -kaarten » (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2072/3, p. 5). 

 

 B.7.  De in B.4 aangehaalde wettelijke bepalingen, alsook de parlementaire voorbereiding 

van de wet van 30 april 1999, maken het mogelijk te oordelen dat de in het geding zijnde 

bepaling, door de Koning ertoe te machtigen de categorieën van arbeidsvergunningen en de 

categorieën van arbeidskaarten alsmede de voorwaarden tot toekenning, geldigheid, 

verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking van die vergunningen en kaarten te bepalen, 

aan de Koning machtigingen verleent met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 

maatregelen waarvan het onderwerp in de wet is aangegeven. 

 

 B.8.  De in het geding zijnde bepaling is bestaanbaar met artikel 23, derde lid, 1°, van de 

Grondwet en met het in artikel 191 van de Grondwet neergelegde wettigheidsbeginsel. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers schendt niet artikel 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5665 

 

 

Arrest nr. 63/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van de wet van 20 juli 1991 houdende 

sociale en diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 14 juni 2013 in zake de publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap 

« Opera voor Vlaanderen », in vereffening, tegen Linda Devis en anderen, waarvan de 

expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 juni 2013, heeft het Arbeidshof te Gent 

de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 7 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 

het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

doordat geïntimeerden (als statutaire personeelsleden van de overheidssector) wier 

arbeidsverhouding niet werd beëindigd maar door een eenzijdige beslissing van de 

tewerkstellende overheid in disponibiliteit werden gesteld wegens ambtsopheffing, vanaf het 

ogenblik dat zij geen aanspraak meer konden maken op wachtgeld, niet kunnen genieten van 

de onderwerping aan de sociale zekerheid voor de werkloosheidsverzekering, 

ziekteverzekering, sector uitkeringen en moederschapsverzekering als bepaald in artikel 9 van 

deze wet, terwijl dit wel het geval is voor de personeelsleden van de overheidssector wier 

arbeidsverhouding een einde neemt omdat zij eenzijdig wordt verbroken door de overheid of 

omdat de benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet wordt hernieuwd, 

daar waar beide personeelscategorieën niet meer beschikken over inkomsten uit arbeid dan 

wel wachtgeld ingevolge een tewerkstelling bij deze overheid ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap « Opera voor Vlaanderen », in 

vereffening, met vereffeningszetel te 9000 Gent, Zonnestraat 13; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Engels en Mr. E. de Wijs, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 

publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap « Opera voor Vlaanderen », in vereffening; 

 

 .  Mr. V. Pertry, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij de ontbinding van de publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap « Opera voor Vlaanderen » worden 

de vastbenoemde personeelsleden Linda Devis, Lutgardis Van Overmeir en Elizabeth De Valck, met ingang van 

4 juli 1988, in disponibiliteit gesteld wegens ambtsopheffing. Zij ontvangen een degressief wachtgeld dat 

respectievelijk op 1 juni 1997, 1 februari 1996 en 1 juni 2004 tot nul wordt teruggebracht. Met het oog op het 

verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen verzoeken zij de in vereffening zijnde vennootschap hun een 

formulier C4 af te geven. De vennootschap laat hen weten dat zulk een formulier niet kan worden afgegeven, 

vermits de arbeidsrelatie van de betrokkenen met de vennootschap nog niet is beëindigd. 

 

 Op 23 mei 2007 dagvaarden Linda Devis, Lutgardis Van Overmeir en Elizabeth De Valck de 

publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap voor de Rechtbank van eerste aanleg te Gent teneinde de 

vennootschap te horen veroordelen tot de afgifte van een formulier C4. Bij vonnis van 5 november 2007 wordt 

hun vordering gegrond verklaard. 

 

 Op 15 september 2008 tekent de coöperatieve vennootschap in vereffening hoger beroep aan tegen dat 

vonnis, waarbij zij argumenteert dat een « indisponibiliteitstelling met wachtgeld nul » niet kan worden 

beschouwd als een verbreking van de arbeidsrelatie, zodat niet is voldaan aan de voorwaarden om een 

formulier C4 te kunnen afgeven. Het Arbeidshof te Gent stelt vast dat de in disponibiliteit gestelde 

personeelsleden zich vanaf het ogenblik dat het wachtgeld nul bedraagt in een situatie bevinden waarbij zij noch 

wachtgeld noch een vervangingsinkomen ontvangen, terwijl statutaire personeelsleden van de overheidssector 

wier arbeidsverhouding een einde neemt omdat zij eenzijdig wordt verbroken door de overheid of omdat de 

benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet wordt hernieuwd, het voordeel kunnen 

genieten van de sectoren van de sociale zekerheid bepaald in artikel 9 van de wet van 20 juli 1991 houdende 

sociale en diverse bepalingen. Het Arbeidshof acht het vervolgens aangewezen de bovenvermelde prejudiciële 

vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 

voortvloeit uit artikel 7 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, maar wel uit het 

koninklijk besluit van 26 december 1938 betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. Uit de 

bepalingen van dat besluit leidt hij af dat de disponibiliteit met wachtgeld niet onbegrensd is in de tijd : vanaf 

een ogenblik bepaald op grond van de werkelijke diensten van de betrokkene, blijft de ambtenaar weliswaar in 

disponibiliteit, maar wordt het wachtgeld teruggebracht tot nul. Hij merkt op dat het koninklijk besluit noch erin 

voorziet dat de statutaire betrekking in dat geval kan worden beëindigd, noch dat de overheid verplicht is een 

vervangende functie aan te bieden, zodat dit besluit volgens hem de oorzaak ervan is dat personeelsleden die in 

disponibiliteit worden gesteld, na een bepaalde periode geen inkomsten meer hebben, terwijl ze statutair 

personeelslid blijven. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad meent bovendien dat een eventuele ongrondwettigheid van de in het geding zijnde 

bepaling niet tot gevolg zou kunnen hebben dat de maatregel van onderwerping van statutaire ambtenaren aan 

het werknemersstelsel van de sociale zekerheid, zou moeten worden uitgebreid, maar enkel dat hij niet mag 

worden toegepast, wat met zich mee zou brengen dat geen enkel statutair personeelslid van wie de 

arbeidsverhouding eenzijdig wordt verbroken nog aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van die 

maatregel. Hij merkt daarbij op dat het niet aan het Hof toekomt om het toepassingsgebied van die maatregel uit 

te breiden, zodat een vaststelling van ongrondwettigheid niet ertoe zou kunnen leiden dat de geïntimeerden voor 

het verwijzende rechtscollege die maatregel zouden kunnen genieten. 

 

 A.2.  In ondergeschikte orde, meent de Ministerraad dat de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën 

van personeelsleden niet vergelijkbaar zijn, onder meer omdat een indisponibiliteitstelling wegens 

ambtsopheffing geen beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg heeft. De niet-vergelijkbaarheid blijkt volgens 

de Ministerraad eveneens uit het feit dat de opbouw van pensioenrechten doorloopt tijdens de 

indisponibiliteitstelling en uit het feit dat een personeelslid dat in disponibiliteit wordt gesteld, in tegenstelling 
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tot een personeelslid van wie de arbeidsrelatie eenzijdig wordt verbroken, gedurende een bepaalde periode 

wachtgeld ontvangt. Meer in het algemeen doet de Ministerraad nog gelden dat het al dan niet in dienst zijn van 

een werkgever een essentieel verschil uitmaakt in het geheel van de werkloosheidsreglementering : een 

werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet tot een einde is gekomen, heeft geen recht op 

werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze. 

 

 A.3.1.  Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën van 

personen toch vergelijkbaar zouden zijn, meent de Ministerraad dat het in het geding zijnde verschil in 

behandeling objectief en redelijk is verantwoord. 

 

 A.3.2.  Hij doet gelden dat het toepassingsgebied van de maatregel van onderwerping van statutaire 

ambtenaren aan het werknemersstelsel van de sociale zekerheid op een objectieve wijze wordt omschreven en 

meent dat het verschil in behandeling aldus op een objectief criterium berust. 

 

 A.3.3.  Uit de parlementaire voorbereiding leidt de Ministerraad af dat de maatregel werd genomen in het 

kader van « de strijd tegen de armoede » ten voordele van de ambtenaren van wie de statutaire dienstbetrekking 

een einde heeft genomen. Hij wijst erop dat vastbenoemde ambtenaren in beginsel niet zijn ingeschakeld in het 

werknemersstelsel van de sociale zekerheid, zodat zij bij een eenzijdige beëindiging van hun dienstverband in 

beginsel geen inkomen meer hebben. Met de in het geding zijnde bepaling heeft de wetgever volgens de 

Ministerraad willen voorkomen dat die ambtenaren in de armoede terechtkomen, wat volgens hem als een 

legitiem doel kan worden omschreven. 

 

 A.4.1.  De Ministerraad meent dat het verschil in behandeling pertinent is ten aanzien van het doel van de 

regeling, namelijk vermijden dat statutaire ambtenaren die ontslagen worden in de armoede terechtkomen. Hij 

beklemtoont daarbij nogmaals dat personeelsleden die in disponibiliteit worden gesteld, niet als ontslagen 

kunnen worden beschouwd, en meent dat zij, wegens het ontvangen van wachtgeld, veel minder kans hebben om 

in de armoede terecht te komen dan personeelsleden van wie de arbeidsverhouding eenzijdig wordt verbroken 

door de overheid. Bovendien doet hij gelden dat die personeelsleden rekening ermee kunnen houden dat de 

periode waarin zij wachtgeld krijgen op een gegeven moment afloopt, dat zij voorrang krijgen bij bepaalde 

vacante dienstbetrekkingen en dat zij opnieuw in actieve dienst kunnen worden geroepen. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad merkt op dat het systeem van de werkloosheidsuitkeringen is gebaseerd op het 

principe dat, om uitkeringen te kunnen genieten, de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil 

zonder arbeid en zonder loon moet zijn. Hij meent dat dit voor statutaire ambtenaren enkel het geval is wanneer 

hun arbeidsverhouding eindigt ten gevolge van een eenzijdige beslissing van de overheid. Hij meent ook dat het 

onderwerpen van personeelsleden die nog in dienst zijn van de overheid, zoals diegenen die in disponibiliteit zijn 

gesteld, aan het werknemersstelsel van de sociale zekerheid, haaks zou staan op de logica van het systeem van de 

werkloosheidsuitkeringen, en dat het de wetgever in redelijkheid dan ook niet kan worden verweten dat hij het 

toepassingsgebied van de maatregel niet heeft uitgebreid tot personeelsleden in disponibiliteit. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad doet eveneens gelden dat een uitbreiding van de maatregel tot de gevallen waarin 

de arbeidsverhouding niet eenzijdig is verbroken, een budgettaire impact zou hebben, niet alleen voor de 

overheidsdiensten die statutairen tewerkstellen, maar ook voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Hij 

meent dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat budgettaire beperkingen een verantwoording kunnen vormen 

voor een verschil in behandeling. 

 

 A.4.4.  De Ministerraad verwijst ten slotte naar het arrest nr. 103/2008 van 10 juli 2008, waarin het Hof 

heeft geoordeeld dat de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in zoverre de maatregel van onderwerping van statutaire personeelsleden aan het werknemersstelsel van de 

sociale zekerheid niet geldt voor personeelsleden die zelf een einde maken aan de arbeidsverhouding. Hij meent 

dat die rechtspraak a fortiori geldt voor de personeelsleden van wie de arbeidsverhouding niet werd beëindigd, 

maar die enkel in disponibiliteit werden gesteld. 

 

 A.5.  De publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap in vereffening « Opera voor Vlaanderen » gedraagt 

zich naar de wijsheid van het Hof. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 7, § 1, van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 

maakt deel uit van hoofdstuk II (« Toepassing van de verzekering tegen werkloosheid, de 

ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de moederschapsverzekering op sommige 

personeelsleden van de overheidssector en van het vrij gesubsidieerd onderwijs ») van titel I 

(« Openbaar Ambt ») van die wet en bepaalt : 

 

 « Dit hoofdstuk is van toepassing op elke persoon : 

 

 -  wiens arbeidsverhouding in een overheidsdienst of in elke andere publiekrechtelijke 

instelling een einde neemt omdat zij eenzijdig wordt verbroken door de overheid of omdat de 

benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd, 

 

 -  en die uit hoofde van die arbeidsverhouding niet onderworpen is aan de bepalingen van 

de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 

de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die betrekking hebben op de regeling inzake 

arbeidsvoorziening en werkloosheid en op de sector uitkeringen van de verplichte verzekering 

tegen ziekte en invaliditeit ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, doordat statutaire personeelsleden van wie de arbeidsverhouding in een 

overheidsdienst een einde neemt omdat zij eenzijdig wordt verbroken door de overheid of 

omdat de benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd, het 

voordeel kunnen genieten van de sociale zekerheid, wat de werkloosheidsverzekering, de 

ziekteverzekering, sector uitkeringen, en de moederschapsverzekering betreft, terwijl 

statutaire personeelsleden in overheidsdienst die in disponibiliteit worden gesteld wegens 

ambtsopheffing en die geen aanspraak meer kunnen maken op wachtgeld, dat voordeel niet 

kunnen genieten. 

 

 B.3.1.  De bepalingen van het voormelde hoofdstuk II van titel I van de wet van 20 juli 

1991 regelen in essentie de onderwerping, in afwijking van de algemene regel, van de 

statutaire personeelsleden in overheidsdienst van wie de arbeidsverhouding in die dienst een 

einde neemt op de in de in het geding zijnde bepaling beschreven wijze, aan bepaalde takken 

van de sociale zekerheid voor werknemers, meer bepaald de werkloosheidsverzekering, de 

ziekteverzekering, sector uitkeringen, en de moederschapsverzekering (artikel 9 van de wet 

van 20 juli 1991). 
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 B.3.2.  Die maatregel wordt in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Met hoofdstuk II van titel I van het ontwerp wordt beoogd een regeling te treffen ten 

behoeve van statutaire ambtenaren wier dienstverband wordt beëindigd door een eenzijdige 

handeling van de bevoegde (hiërarchische of toeziende) overheid of vernietigd door de 

toeziende overheid of door een administratief rechtscollege. Die regeling past in het kader van 

de ‘ strijd tegen de armoede ’ die de Regering heeft opgenomen in haar doelstellingen. 

 

 Vastbenoemde ambtenaren zijn niet ingeschakeld in het algemeen stelsel van de sociale 

zekerheid, dat inzonderheid voorziet in werkloosheidsuitkeringen en in tegemoetkomingen bij 

ziekte en invaliditeit. Wanneer die ambtenaren om welke reden ook worden ontslagen 

vooraleer zij pensioengerechtigd zijn, vallen zij samen met hun gezinsleden zonder inkomen. 

Hun enige uitweg blijft dan een beroep te doen op steun van het O.C.M.W. 

 

 Een dergelijke toestand is in een moderne welvaartsstaat onaanvaardbaar. Daarom stelt 

de Regering thans voor, door middel van een juridische fictie, deze ambtenaren wier 

dienstverband werd verbroken of vernietigd, in te schakelen in de algemene regeling inzake 

sociale zekerheid. Aldus zullen zij en hun gezin kunnen rekenen op eventuele 

werkloosheidsuitkeringen en op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering » (Parl. 

St., Senaat, 1990-1991, nr. 1374-2, p. 8; Parl. St., Kamer, 1990-1991, nr. 1695/6, pp. 4-5). 

 

 B.3.3.  Met het oog op de financiering van de voormelde maatregel voorziet artikel 10 

van de wet van 20 juli 1991 in een regularisatie van de socialezekerheidsbijdragen voor de 

periode die overeenstemt met het aantal werkdagen dat de ontslagen persoon, gelet op de 

leeftijdsgroep waartoe hij behoort, moet bewijzen om gerechtigd te zijn op de 

werkloosheidsuitkeringen, en van de socialezekerheidsbijdragen, berekend over een periode 

van zes maanden, om de belanghebbende recht te geven op de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen, en op de moederschapsverzekering. 

 

 B.3.4.  Krachtens artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 bezorgt de werkgever aan de 

betrokken ambtenaar alle door de socialezekerheidswetgeving vereiste bescheiden, een attest 

van ontslag en een bericht over de krachtens de bepalingen van artikel 9, a) en b), te vervullen 

formaliteiten. Tot die formaliteiten behoort onder meer de verplichting om zich binnen 

30 dagen na het beëindigen van de arbeidsverhouding bij de subregionale 

tewerkstellingsdienst als werkzoekende in te schrijven. De werkgever bezorgt bovendien aan 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten de gegevens die vereist zijn voor de berekening 

van de bijdragen. 
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 B.4.1.  De feiten van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege doen 

ervan blijken dat de geïntimeerden voor dat rechtscollege vastbenoemde personeelsleden zijn 

van een publiekrechtelijke coöperatieve vennootschap die in disponibiliteit werden gesteld 

wegens ambtsopheffing, met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 

26 december 1938 betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 

 

 B.4.2.  Krachtens artikel 48 van het koninklijk besluit van 26 december 1938 behouden 

de ambtenaren die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ambtsopheffing hun aanspraken op 

bevordering en genieten zij een wachtgeld. Krachtens artikel 49 van dat koninklijk besluit 

genieten die ambtenaren in het eerste en het tweede jaar een wachtgeld dat gelijk is aan de 

laatste activiteitswedde. Het wachtgeld wordt in de daaropvolgende jaren evenwel verminderd 

op de wijze geregeld in dat artikel; vanaf een bepaald ogenblik wordt het teruggebracht tot 

nul. 

 

 B.4.3.  Het verwijzende rechtscollege stelt vast dat de disponibiliteit wegens 

ambtsopheffing volgens het koninklijk besluit van 26 december 1938 geen einde maakt aan 

het dienstverband tussen de tewerkstellende overheid en de betrokken personeelsleden, ook 

niet wanneer het wachtgeld wordt teruggebracht tot nul. De in disponibiliteit gestelde 

ambtenaar kan opnieuw in actieve dienst worden geroepen. 

 

 B.5.  De aan het Hof voorgelegde prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling 

tussen, enerzijds, personen in overheidsdienst van wie de arbeidsverhouding een einde neemt 

omdat zij eenzijdig wordt verbroken door de overheid of omdat de benoemingsakte wordt 

vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd en, anderzijds, personen in 

overheidsdienst die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ambtsopheffing. 

 

 B.6.  Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium, meer bepaald het al 

dan niet beëindigd zijn van het dienstverband tussen de tewerkstellende overheid en het 

betrokken personeelslid, en is ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde 

doelstellingen niet zonder redelijke verantwoording. De wetgever vermocht ervan uit te gaan 

dat de in het geding zijnde maatregel van onderwerping van statutaire personeelsleden in 

overheidsdienst aan het werknemersstelsel van de sociale zekerheid slechts aangewezen is 

wanneer aan het dienstverband tussen de tewerkstellende overheid en de betrokken 

ambtenaren een einde is gemaakt. Overigens staat het verschil in behandeling in verband met 



 8 

het algemene uitgangspunt van de werkloosheidsuitkering, dat vereist dat een werkloze 

beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt (artikelen 56 en volgende van het koninklijk besluit 

van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). 

 

 B.7.  De omstandigheid dat statutaire personeelsleden in overheidsdienst die wegens 

ambtsopheffing in disponibiliteit worden gesteld vanaf het ogenblik dat zij geen wachtgeld meer 

ontvangen, geen inkomsten hebben, is niet het gevolg van de in het geding zijnde bepaling, maar 

van de bepalingen die het statuut beheersen van de betrokken personeelsleden in overheidsdienst. 

Het staat niet aan het Hof, maar aan het verwijzende rechtscollege, om zich uit te spreken over de 

grondwettigheid van de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 december 1938 

betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 7, § 1, van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5666 

 

 

Arrest nr. 64/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9 van de wet van 17 maart 2013 tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 

externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 

toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (opheffing van artikel 31, 

§ 5, van de wet van 17 mei 2006), ingesteld door L.L. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, heeft L.L. beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 9 van de wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 

veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 

van de strafuitvoeringsmodaliteiten (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 

2013), waarbij artikel 31, § 5, van de voormelde wet van 17 mei 2006 wordt opgeheven. 

 

 

 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 

van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. D. Smets loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, advocaten bij de 

balie te Kortrijk, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 A.1.1.  De verzoekende partij is van oordeel dat zij belang heeft bij de vernietiging van de bestreden bepaling. 

In het verleden werd de verzoekende partij veroordeeld tot een gevangenisstraf met probatie-uitstel. Doordat zij zich 

niet heeft gehouden aan de probatievoorwaarden bestaat de kans dat zij die straf in de toekomst alsnog zal moeten 

uitzitten en dat een procedure tot voorwaardelijke invrijheidsstelling aanhangig zal worden gemaakt bij de 

strafuitvoeringsrechter. In een dergelijk geval ontneemt de bestreden bepaling haar de mogelijkheid tot het 

afdwingen van het advies van de directeur van de strafinrichting voor de kortgedingrechter, waardoor de 

verzoekende partij ongunstig kan worden geraakt, vermits dat advies bepalend kan zijn voor de beslissing van de 

rechtbank en de mogelijkheid om in vrijheid te worden gesteld kan worden gehypothekeerd. 

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad heeft de verzoekende partij geen belang bij het beroep tot vernietiging. In de 

eerste plaats vloeit het aangevoerde nadeel niet rechtstreeks voort uit de bestreden bepaling, nu het advies van de 

directeur van de betrokken strafinrichting niet bindend is en niet in rechtstreeks verband staat met de beslissing van 

de strafuitvoeringsrechter. Bovendien moet die rechter, ook na de inwerkingtreding van de bestreden bepaling, de 

directeur van de strafinrichting horen voordat hij een beslissing neemt. Verder meent de Ministerraad dat het 

aangevoerde belang te hypothetisch van aard is omdat het zal afhangen van tal van toekomstige en onzekere 

gebeurtenissen of de verzoeker zijn straf alsnog zal moeten uitzitten. 
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 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 9 van de wet van 17 maart 2013 tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden 

tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 

 

 A.2.2.  Het enige middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces. 

 

 Volgens het eerste onderdeel van het middel wordt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie geschonden 

doordat aan de veroordeelde de mogelijkheid wordt ontnomen om via gerechtelijk weg het advies van de directeur 

van de strafinrichting af te dwingen, terwijl andere rechtsonderhorigen, op grond van artikel 584 van het Gerechtelijk 

Wetboek, wel een beroep kunnen doen op de kortgedingrechter wanneer een overheidsinstantie de haar opgelegde 

termijnen niet naleeft. 

 

 In het tweede onderdeel van het middel voert de verzoekende partij aan dat haar recht op een eerlijk proces is 

geschonden wanneer zij het advies van de directeur van de strafinrichting niet in rechte kan afdwingen, waardoor ook 

het advies van het personeelscollege van de strafinrichting niet in aanmerking zou kunnen worden genomen door de 

strafuitvoeringsrechter. 

 

 A.2.3.  De verzoekende partij vordert in hoofdorde de vernietiging van de bestreden bepaling. In 

ondergeschikte orde vraagt zij de verwerping van het beroep onder het voorbehoud dat de bestreden bepaling zo 

wordt geïnterpreteerd dat zij niet verhindert dat de veroordeelde de zaak steeds aanhangig kan maken bij de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van de gemeenrechtelijke procedure vervat in artikel 584, 

eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het advies van de directeur van de strafinrichting af te dwingen. 

 

 A.3.1.  Volgens de Ministerraad is het enige middel niet gegrond. Ten aanzien van de beweerde schending van 

het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie voert de Ministerraad aan dat er geen sprake is van 

een verschil in behandeling tussen de personen die in een procedure voor de strafuitvoeringsrechter zijn verwikkeld 

en alle andere rechtsonderhorigen. Ook na de opheffing door de bestreden bepaling van de bijzondere procedure die 

was vervat in artikel 31, § 5, van de wet van 17 mei 2006, kan de eerstvermelde categorie van personen, zoals alle 

rechtsonderhorigen, op grond van artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak aanhangig maken bij 

de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg teneinde het advies van de directie van de strafinrichting langs 

gerechtelijke weg af te dwingen. 

 

 A.3.2.  Ten aanzien van de grief die is afgeleid uit de schending van de artikelen 6.1, 13 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, stelt de Ministerraad in de eerste plaats dat volgens de vaste rechtspraak van 

het Hof van Cassatie artikel 6.1 van het Verdrag niet van toepassing is op de procedures voor de 

strafuitvoeringsrechtbanken. Vermits het bovendien voor de veroordeelde niet onmogelijk is geworden om het advies 

van de directeur van de strafinrichting gerechtelijk af te dwingen en vermits de directeur in elk geval wordt gehoord 

door de strafuitvoeringsrechter kan er geen sprake zijn van de schending van het recht op een eerlijk proces. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 9 van de wet van 17 maart 

2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
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externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 

toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, dat bepaalt : 

 

 « In artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt § 5 

opgeheven ». 

 

 B.1.2.  De wet waarnaar de bestreden bepaling verwijst, is de wet van 17 mei 2006 

betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 

 

 Het thans opgeheven artikel 31, § 5, van die wet luidde : 

 

 « Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in de artikelen 29, § 3 

en 30, § 2, voorziene termijn kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk 

verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het 

uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te 

brengen. 

 

 De Voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te 

hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het 

verzoek. 

 

 Tegen deze beslissing staat geen enkel rechtsmiddel open ». 

 

 B.1.3.  Artikel 30 van de wet van 17 mei 2006, sinds de wijziging ervan bij de wet van 

17 maart 2013, bepaalt : 

 

 « § 1.  De voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het 

oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering worden toegekend 

door de strafuitvoeringsrechter op schriftelijk verzoek van de veroordeelde. 

 

 § 1/1.  Het schriftelijk verzoek wordt ingediend op de griffie van de gevangenis. 

 

 De griffie van de gevangenis zendt het schriftelijk verzoek binnen vierentwintig uur over 

aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank en bezorgt een afschrift aan de directeur. 

 

 § 2.  De directeur brengt een advies uit uiterlijk vier maanden na de ontvangst van het 

schriftelijk verzoek van de veroordeelde. De artikelen 31 en 32 zijn van toepassing ». 
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 B.1.4.  Artikel 31 van de wet van 17 mei 2006, sinds de wijziging ervan bij de wet van 

17 maart 2013, bepaalt : 

 

 « § 1.  Om zijn advies op te stellen, stelt de directeur een dossier samen en hoort hij de 

veroordeelde. Dit dossier omvat : 

 

 -  een afschrift van de opsluitingsfiche; 

 

 -  een afschrift van de vonnissen en arresten; 

 

 -  de uiteenzetting van de feiten waarvoor de betrokkene werd veroordeeld; 

 

 -  een uittreksel uit het strafregister; 

 

 -  de datum waarop de veroordeelde kan worden toegelaten tot de desbetreffende 

strafuitvoeringsmodaliteit; 

 

 -  het verslag van de directeur dat wordt opgesteld overeenkomstig de door de Koning 

bepaalde regels; 

 

 -  in voorkomend geval, het met redenen omkleed advies van een dienst of persoon die 

gespecialiseerd is in de diagnostische expertise van seksuele delinquenten; 

 

 -  de opmerkingen van het personeelscollege indien de veroordeelde overeenkomstig § 2 

heeft verzocht door deze instantie te worden gehoord; 

 

 -  de memorie van de veroordeelde of van zijn raadsman. 

 

 § 2.  De veroordeelde kan, op zijn verzoek, tevens worden gehoord door het 

personeelscollege van de strafinrichting, waarvan de samenstelling en de werking door de 

Koning worden bepaald. De schriftelijke opmerkingen van het personeelscollege worden bij 

het dossier gevoegd. 

 

 § 3.  Het advies van de directeur omvat een gemotiveerd voorstel tot toekenning of 

afwijzing van de strafuitvoeringsmodaliteit en, in voorkomend geval, de bijzondere 

voorwaarden die hij nodig acht op te leggen aan de veroordeelde. 

 

 § 4.  Het advies van de directeur wordt overgezonden aan de griffie van de 

strafuitvoeringsrechtbank en een afschrift ervan wordt meegedeeld aan het openbaar 

ministerie en aan de veroordeelde ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat het beroep tot vernietiging niet 

ontvankelijk is omdat de verzoekende partij niet doet blijken van het rechtens vereiste belang. 
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 B.2.2.  De verzoekende partij werd op 14 augustus 2008, na drie maanden en tien dagen in 

voorarrest te hebben doorgebracht, door de Correctionele Rechtbank te Leuven veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van twaalf maanden, met probatie-uitstel voor het gedeelte van die straf dat 

de duur van de voorlopige hechtenis overschreed. Op 27 april 2010 heeft dezelfde Rechtbank het 

probatie-uitstel herroepen wegens niet-naleving van de probatievoorwaarden, zodat de 

verzoekende partij op ieder ogenblik kan worden opgeroepen om de nog resterende straf te 

ondergaan. 

 

 B.2.3.  De bestreden bepaling past in het kader van de regeling van de toekenning van 

bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten, met name de beperkte detentie, het elektronische toezicht, 

de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering. Doordat het bij de bestreden 

bepaling opgeheven artikel 31, § 5, van de wet van 17 mei 2006 moest waarborgen, dat in het 

kader van die regeling, het advies van de directeur van de strafinrichting tijdig wordt meegedeeld 

en doordat dit advies een element is in de totstandkoming van de beslissing tot toekenning van de 

vermelde strafuitvoeringsmodaliteiten, kan de verzoekende partij door de opheffing van de 

vermelde wetsbepaling rechtstreeks en ongunstig worden geraakt. Zij doet derhalve blijken van 

het vereiste belang om de bestreden bepaling aan te vechten. 

 

 B.2.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.1.  Op grond van de artikelen 21 en volgende van de wet van 17 mei 2006 kan de 

veroordeelde vóór het einde van de opgelegde straf worden vrijgelaten of een alternatieve 

modaliteit van strafuitvoering ondergaan. De wet bepaalt vanaf welk ogenblik de veroordeelde 

aanspraak kan maken op die modaliteiten van strafuitvoering en binnen welke termijn de 

procedure daartoe moet worden gestart. 

 

 B.3.2.  Uit het verzoekschrift blijkt dat de bezwaren van de verzoekende partij betrekking 

hebben op de procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling, zoals geregeld in de 

artikelen 30 en volgende van de wet van 17 mei 2006, in het geval waarin de gedetineerde 
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werd veroordeeld tot een vrijheidsstraf van drie jaar of minder, zodat het Hof zijn onderzoek 

tot die bepalingen beperkt. 

 

 De beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt genomen door de 

strafuitvoeringsrechter op advies van de directeur van de strafinrichting en van het openbaar 

ministerie. Het advies van de directeur omvat een gemotiveerd voorstel tot toekenning of 

afwijzing van de strafuitvoeringsmodaliteit en, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden 

die hij nodig acht op te leggen aan de veroordeelde (artikel 31, § 3). 

 

 B.4.1.  Het enige middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10, 11 en 13 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 13 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een 

eerlijk proces. 

 

 B.4.2.  Volgens het eerste onderdeel van het middel wordt het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie geschonden doordat aan de veroordeelde de mogelijkheid wordt ontnomen om 

via gerechtelijke weg het advies van de directeur van de strafinrichting af te dwingen wanneer dit 

niet tijdig wordt verleend, terwijl andere rechtsonderhorigen wel een beroep kunnen doen op de 

kortgedingrechter wanneer een overheidsinstantie de haar opgelegde termijnen om een beslissing 

te nemen niet naleeft. 

 

 In het tweede onderdeel van het middel voert de verzoekende partij aan dat haar recht op een 

eerlijk proces is geschonden wanneer zij het advies van de directeur niet in rechte kan 

afdwingen, waardoor ook het advies van het personeelscollege van de strafinrichting niet in 

aanmerking zou kunnen worden genomen door de strafuitvoeringsrechter. 

 

 B.5.  De opheffing van artikel 31, § 5, van de wet van 17 mei 2006 bij de bestreden bepaling 

werd door de wetgever als volgt verantwoord : 

 

 « Dit artikel beoogt de opheffing van de § 5 van het artikel 31 dat voorziet in een 

proceduremogelijkheid voor de veroordeelde voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg indien de directeur zijn advies niet binnen de gestelde termijn zou uitbrengen teneinde 

de minister op straffe van een dwangsom te laten veroordelen om via de directeur het advies 

te laten uitbrengen. 
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 In de praktijk moet worden vastgesteld dat sinds de inwerkingtreding van de wet, deze 

bepaling zelden toegepast is geweest. Dit geeft aan dat de adviezen steeds binnen de gestelde 

termijn en dus tijdig worden afgeleverd. Dergelijke procedure is trouwens ook niet voorzien 

voor laattijdige adviezen van het openbaar ministerie. 

 

 Tot slot moet worden vastgesteld dat de procedure voor de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg niet de meest geschikte procedure is om in te grijpen indien zeer 

uitzonderlijk toch een laattijdig advies zou worden afgeleverd. Dit is een probleem van 

interne organisatie dat ingeval van niet naleving van termijnen intern kan en zal worden 

aangepakt. 

 

 Hoewel de Raad van State zich niet kan vinden in de opheffing van deze paragraaf 

omwille van waarborgen inzake rechtshandhaving die deze zou bieden, behoudt de Regering 

de opheffing ervan en wel omwille van de volgende redenen. 

 

 Het opzet van deze regering is te streven, doorheen de hele strafprocedurele keten, naar 

procedurele vereenvoudiging. Bovendien moet worden vastgesteld dat de burgerlijke rechter 

niet het best geplaatst is om tussen te komen in deze specifieke materie. 

 

 De regering meent dat het mogelijk is om aan de bezorgdheid van de Raad van State 

tegemoet te komen zonder deze procedure opnieuw te moeten voeren. […] 

 

 De regering voorziet hiertoe in het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van 

strafvordering en tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 

rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 

modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, een wijziging van de 

artikelen 34, § 1, en 52, § 1 teneinde in te schrijven dat de zaak d’office op zitting wordt 

behandeld ten laatste zes maanden na de indiening van het verzoek door de veroordeelde, 

ongeacht of aan de adviesverplichtingen zijn voldaan. De huidige regeling dat bij 

laattijdigheid het openbaar ministerie zijn advies moet uitbrengen voor of tijdens de zitting 

wordt behouden, volgend op het advies van de Raad van State » (Parl. St., Kamer, 2012-

2013, DOC 53-2603/001 en 53-2604/001, pp. 21-22). 

 

 B.6.1.  Uit het bovenstaande blijkt dat de wetgever voor de opheffing van artikel 31, § 5, van 

de wet van 17 mei 2006 heeft geopteerd omdat die bepaling in de praktijk zelden zou zijn 

toegepast, omdat hij streeft naar procedurele vereenvoudiging en omdat hij van oordeel was dat 

de procedure in kort geding voor de rechtbank van eerste aanleg niet de meest geschikte weg is 

in die specifieke materie. 

 

 B.6.2.  Vóór de wijziging van de wet van 17 mei 2006 bij de bestreden wet van 17 maart 

2013, was voor de gedetineerde veroordeelde het advies van de directeur van de 

strafinrichting noodzakelijk om de procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling voor de 

strafuitvoeringsrechter op gang te brengen. Aldus was het belangrijk dat dit advies op het bij 

de wet bepaalde tijdstip werd uitgebracht en dat, wanneer dat niet geval was, de gedetineerde 
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beschikte over de mogelijkheid om het in voorkomend geval langs gerechtelijke weg af te 

dwingen op grond van artikel 31, § 5, van de wet van 17 mei 2006, zoals het van toepassing 

was vóór de afschaffing ervan bij de bestreden bepaling. 

 

 B.6.3.  Sinds de wijziging ervan bij de wet van 17 maart 2013 bepaalt artikel 30 van de 

wet van 17 mei 2006 evenwel dat de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegekend 

door de strafuitvoeringsrechter op schriftelijk verzoek van de gedetineerde, en niet zoals 

voorheen, na advies van de directeur van de strafinrichting. Het schriftelijke verzoek wordt 

ingediend op de griffie van de strafinrichting, die het binnen vierentwintig uur overzendt aan 

de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank en een afschrift bezorgt aan de directeur, die 

binnen vier maanden na ontvangst van het verzoek een advies moet uitbrengen. 

 

 Binnen een maand na de ontvangst van het advies van de directeur zendt het openbaar 

ministerie zijn advies tot toekenning of afwijzing van de strafuitvoeringsmodaliteit over aan 

de strafuitvoeringsrechter en deelt het in afschrift mee aan de gedetineerde en aan de directeur 

(artikel 33). 

 

 B.7.1.  Gezien het belang van de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling voor 

de gedetineerde veroordeelde, moet ervan worden uitgegaan dat de directeur van de 

strafinrichting de hem opgelegde adviesverplichting nakomt binnen de in artikel 30, § 2, van 

de wet van 17 mei 2006 bepaalde termijn. 

 

 Uit het bovenstaande blijkt evenwel dat, in tegenstelling tot wat het geval was vóór de 

wijziging van artikel 30, § 1, van de wet van 17 mei 2006 bij de bestreden wet van 17 maart 

2013, het eventueel ontbreken van het advies van de gevangenisdirecteur de aanvang van de 

procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling niet kan belemmeren. 

 

 B.7.2.  Bovendien zal, volgens het eveneens gewijzigde artikel 34 van de wet van 17 mei 

2006, de strafuitvoeringsrechter voortaan uiterlijk zes maanden na de indiening van het 

verzoek van de veroordeelde tot voorwaardelijke invrijheidstelling, de zaak moeten 

behandelen, ook indien de directeur zijn advies niet tijdig heeft verleend. 

 



 10 

 Zoals is uiteengezet in B.5, heeft de wetgever die waarborg ingevoerd teneinde de 

veroordeelde te verzekeren dat het uitblijven van het advies van de directeur de voortgang van 

de procedure voor de strafuitvoeringsrechter niet zou hypothekeren. 

 

 B.7.3.  Uit het bovenstaande blijkt derhalve dat de wetgever de mogelijkheid heeft 

afgeschaft voor de veroordeelde om op grond van artikel 31, § 5, van de wet van 17 mei 2007 

het advies van de directeur van de strafinrichting bij beslissing van de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg af te dwingen, maar tegelijk maatregelen heeft genomen die ertoe 

strekken te waarborgen dat de niet-tijdige afgifte van dat advies de voortgang van de 

procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling niet hypothekeert. 

 

 B.8.1.  Wanneer het advies van het openbaar ministerie niet wordt toegezonden binnen de 

bij artikel 33 bepaalde termijn, dient het openbaar ministerie zijn advies schriftelijk uit te 

brengen vóór of tijdens de zitting van de strafuitvoeringsrechter. Deze hoort de veroordeelde 

en zijn raadsman, het openbaar ministerie en de directeur van de strafinrichting (artikel 35). 

Aldus heeft die laatste steeds de mogelijkheid een advies uit te brengen op de zitting. De 

strafuitvoeringsrechter kan de behandeling van de zaak bovendien uitstellen met toepassing 

van artikel 37, zodat de directeur een schriftelijk advies kan opstellen. 

 

 B.8.2.  Teneinde de rechten van de veroordeelde te vrijwaren, moet het in B.1.4 

aangehaalde artikel 31, § 1, van de wet van 17 mei 2006 aldus worden begrepen dat het feit 

dat de directeur van de strafinrichting in voorkomend geval zijn advies niet heeft uitgebracht 

binnen de in artikel 30, § 2, van die wet bepaalde termijn, hem niet ontslaat van de 

verplichting om het dossier samen te stellen en het aan de strafuitvoeringsrechter over te 

zenden. Artikel 34, § 2, van die wet bepaalt immers dat het dossier van de veroordeelde 

gedurende ten minste vier dagen vóór de datum waarop de zitting van de 

strafuitvoeringsrechter is vastgesteld, voor inzage ter beschikking wordt gesteld van de 

veroordeelde en zijn raadsman op de griffie van die rechtbank of, indien de veroordeelde 

gedetineerd is, op de griffie van de gevangenis waar de veroordeelde zijn straf ondergaat. De 

veroordeelde kan, op zijn verzoek, een afschrift van het dossier krijgen. 

 

 B.8.3.  Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van 

de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de 

werkwijze van het personeelscollege bevat het in artikel 31, § 1, van de wet van 17 mei 2006 
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bedoelde verslag van de directeur de analyse van de persoonlijke situatie van de veroordeelde 

die de directeur heeft uitgevoerd in het licht van de te beoordelen strafuitvoeringsmodaliteit. 

Die analyse heeft betrekking op de tijdsvoorwaarden en de inhoudelijke voorwaarden, op de 

tegenaanwijzingen die de wet aan die maatregel verbindt en op de middelen die toelaten om 

de eventuele tegenaanwijzingen tegen te gaan. Om zijn analyse te onderbouwen, hoort de 

directeur de veroordeelde en steunt hij op het onderzoek van de stukken van het dossier zoals 

opgesomd in artikel 31 van de wet. De directeur kan bovendien aan de psychosociale dienst 

van de inrichting of aan de Dienst Justitiehuizen een verslag vragen over de punten die hij 

aangeeft. 

 

 B.8.4.  Zoals blijkt uit artikel 31, § 1, moet het dossier, naast het verslag van de directeur, 

ook de opmerkingen van het personeelscollege bevatten, indien de veroordeelde gevraagd 

heeft door dat college te worden gehoord. 

 

 B.9.  Ten slotte kan de veroordeelde, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 2 en 

584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bij de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg een vordering instellen teneinde van de directeur van de strafinrichting te vereisen dat 

hij het dossier moet overleggen, wanneer hij dat niet heeft gedaan binnen de termijn van vier 

maanden bepaald in artikel 30, § 2, van de wet van 17 mei 2006, zonder dat het optreden van 

de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg evenwel afbreuk doet aan de bevoegdheid 

van de strafuitvoeringsrechter en voor zover dat optreden niet onbestaanbaar is met de 

wettelijke bepalingen en de beginselen die de werking van de strafuitvoeringsgerechten 

beheersen. 

 

 B.10.  Rekening houdend met het voorgaande is de bestreden bepaling niet zonder 

redelijke verantwoording. 

 

 B.11.  Onder voorbehoud van de in B.8.2 vermelde interpretatie en rekening houdend met 

hetgeen in B.9 is gezegd, is het middel niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de in B.8.2 vermelde interpretatie en 

rekening houdend met hetgeen in B.9 is gezegd. 

 

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

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5698 

 

 

Arrest nr. 65/2014 

van 3 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43bis van het Strafwetboek en over de wet van 

24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die 

kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 27 juni 2013 in zake de nv « Indulease » tegen de Belgische Staat, en N.C. 

(eisende partij in gedwongen tussenkomst) tegen B.A. (verwerende partij in gedwongen 

tussenkomst), en in zake de nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR » tegen N.C., waarvan de 

expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juli 2013, heeft de Rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden artikel 43bis van het Strafwetboek en de Drugswet artikel 10 en 11 van de 

Grondwet waar zij niet voorzien in teruggaveregeling voor zaken die hebben gediend of die 

bestemd waren om bewezen drugsmisdrijven te plegen wanneer derden beweren recht te 

hebben op deze verbeurd verklaarde zaken, terwijl artikel 43bis van het Strafwetboek - zoals 

verder uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1991 - voorziet in een specifieke 

teruggaveregeling voor de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 

verkregen, voor de vervangingsgoederen en vervangingswaarden of voor de inkomsten uit de 

belegde voordelen waarop derden aanspraak maken ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR », met zetel te 2610 Wilrijk, 

Boomsesteenweg 400;  

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. V. Weyten loco Mr. R. Vermeiren, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 

nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR »; 

 

 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De nv « Dockx CTR » leasede een personenwagen bij de nv « Indulease » en verhuurde hem aan N.C., die 

hem op zijn beurt, in strijd met de algemene voorwaarden, uitleende aan B.A. Op 7 juli 2010 werd B.A. betrapt 

op het verhandelen van drugs met behulp van die personenwagen, die in beslag werd genomen. 

 

 Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 31 augustus 2010 werd B.A. strafrechtelijk 

veroordeeld en werd de voormelde personenwagen verbeurdverklaard op grond van artikel 4, § 6, van de wet van 

24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 

psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de 

illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. De nv « Indulease » en de nv « Dockx 

CTR » werden niet in kennis gesteld van en waren geen partij bij de strafprocedure, hoewel de nv « Indulease » 

op 17 augustus 2010 aangifte deed dat de wagen haar eigendom was. 

 

 In het bodemgeschil dagvaarden de nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR » zowel de Belgische Staat als 

N.C. tot teruggave van de voormelde personenwagen of tot vervangende schadevergoeding, met voorbehoud 

voor eventuele schade die de personenwagen als gevolg van de inbeslagname zou hebben opgelopen. De 

verwijzende rechter stelt echter vast dat noch de voormelde wet van 24 februari 1921, noch het Strafwetboek 

voorzien in de teruggave van goederen die op grond van artikel 4, § 6, van die wet zijn verbeurdverklaard, 

terwijl artikel 43bis van het Strafwetboek wel voorziet in de teruggave aan derden van verbeurdverklaarde 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. Bijgevolg stelt de verwijzende rechter op 

verzoek van de nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR » de onderhavige prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De nv « Indulease » en de nv « Dockx CTR » merken op dat de categorieën van personen die in de 

onderhavige zaak moeten worden vergeleken, allebei derden zijn die niet in de strafprocedure zijn 

tussengekomen en zich dus niet geconfronteerd zien met een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen waarop zij aanspraak maken.  

 

 In het geval van een verbeurdverklaring krachtens artikel 42, 3°, en artikel 43bis van het Strafwetboek 

zouden derden hun verbeurdverklaarde goederen evenwel kunnen terugkrijgen, terwijl zulks in het geval van een 

verbeurdverklaring krachtens artikel 4, § 6, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 

giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en 

van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen niet mogelijk zou zijn.  

 

 A.1.2.  Aangezien de derde in geen van beide gevallen betrokken is bij het misdrijf, zou de onmogelijkheid 

om in het geval van een verbeurdverklaring op grond van artikel 4, § 6, van de wet van 24 februari 1921 de 

personenwagen terug te krijgen, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden.  

 

 A.2.1.  Volgens de Ministerraad valt de prejudiciële vraag buiten de bevoegdheid van het Hof, aangezien 

het in het geding zijnde verschil in behandeling zou voortvloeien uit het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 

tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 

derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak. Artikel 1 van dat koninklijk besluit beperkt 

immers het toepassingsgebied ervan tot de beslissing tot verbeurdverklaring gewezen overeenkomstig 

artikel 43bis van het Strafwetboek. 

 

 A.2.2.  Volgens de Ministerraad zijn de in het geding zijnde categorieën van personen vergelijkbaar. 

Tevens zou het criterium van onderscheid, dat steunt op de rechtsgrond van de verbeurdverklaring, objectief zijn.  

 

 A.2.3.  De Ministerraad betoogt dat de eigenaar van het verbeurdverklaarde voertuig zich steeds burgerlijke 

partij kan stellen, zodat de in beslag genomen goederen hem krachtens artikel 43bis, derde lid, van het 

Strafwetboek moeten worden teruggegeven.  
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 Tevens zou hij krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek over een termijn van dertig jaar 

beschikken om derdenverzet aan te tekenen tegen het vonnis waarbij het in beslag genomen voertuig werd 

verbeurdverklaard. 

 

 Daarnaast kan de eigenaar de in beslag genomen goederen recupereren door krachtens artikel 28sexies 

respectievelijk artikel 61quater van het Wetboek van strafvordering de opheffing van de opsporingshandeling 

respectievelijk onderzoekshandeling te vragen. 

 

 Tot slot zou de eigenaar de strafrechtelijk veroordeelde kunnen dagvaarden op grond van artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek teneinde een schadevergoeding te verkrijgen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De artikelen 42, 43 en 43bis van het Strafwetboek bepalen : 

 

 « Art. 42.  Bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast : 

 

 1°  Op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend 

hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de 

veroordeelde zijn; 

 

 2°  Op de zaken die uit het misdrijf voortkomen; 

 

 3°  Op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de 

goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde 

voordelen. 

 

 Art. 43.  Bij misdaad of wanbedrijf wordt bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op 

de zaken bedoeld in artikel 42, 1° en 2° altijd uitgesproken.  

 

 Bij overtreding wordt zij slechts uitgesproken in de gevallen bij de wet bepaald. 

 

 Art. 43bis.  Bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 

3°, kan door de rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de 

procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd.  

 

 Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, 

raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een 

daarmee overeenstemmend bedrag. 

 

 Ingeval de verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zullen zij aan 

haar worden teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen haar eveneens worden 

toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille van het feit 

dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats gesteld zijn van de 

zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent vormen van zulke 

zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel. 
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 Iedere andere derde die beweert recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, zal dit 

recht kunnen laten gelden binnen een termijn en volgens modaliteiten bepaald door de 

Koning. 

 

 De bijzondere verbeurdverklaring van de onroerende goederen moet of kan, naargelang 

de rechtsgrond die dit bepaalt, door de rechter worden uitgesproken, maar slechts voor zover 

zij door het openbaar ministerie schriftelijk werd gevorderd. 

 

 De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie strekkende tot de 

verbeurdverklaring van een onroerend goed, dat niet strafrechtelijk in beslag is genomen 

overeenkomstig de toepasselijke vormvoorschriften, wordt op straffe van onontvankelijkheid 

kosteloos ingeschreven op de kant van de laatst overgeschreven akte of het vonnis bedoeld in 

artikel 1, eerste en tweede lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851. Het openbaar 

ministerie voegt een bewijs van de kantmelding bij het strafdossier voor de sluiting van de 

debatten. Het openbaar ministerie vordert de kosteloze doorhaling van de kantmelding, als 

daartoe grond bestaat ». 

 

 B.1.2.  Krachtens de artikelen 42, 1°, en 43 van het Strafwetboek worden zaken welke 

gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, slechts verbeurdverklaard 

wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn. 

 

 Krachtens de artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek kunnen 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, alsook de goederen en 

waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen, worden 

verbeurdverklaard, zelfs indien zij toebehoren aan een derde die niet is betrokken bij het 

misdrijf waarvoor de dader wordt veroordeeld (Cass., 29 mei 2001, Arr. Cass., 2001, nr. 316).  

 

 B.1.3.  Indien de zaken die met toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis van het 

Strafwetboek worden verbeurdverklaard, aan derden toebehoren, dienen zij, met toepassing 

van artikel 43bis, derde en vierde lid, van het Strafwetboek, te worden teruggegeven. 

 

 Indien degene aan wie de zaken toebehoren, burgerlijke partij is in het strafproces, zal de 

rechter de teruggave ambtshalve uitspreken (artikel 43bis, derde lid). Indien hij geen 

burgerlijke partij is, dient hij zijn rechten te laten gelden binnen de termijn en volgens de 

modaliteiten bepaald door de Koning (artikel 43bis, vierde lid).  
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 Artikel 43bis, vierde lid, van het Strafwetboek werd uitgevoerd door het koninklijk 

besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop 

een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een 

verbeurdverklaarde zaak. 

 

 B.2.1.  Artikel 4, § 6, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 

giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen 

en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen (hierna : de Drugswet) bepaalt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek, kan de 

rechter de verbeurdverklaring bevelen van de voertuigen, toestellen en instrumenten of zaken 

die hebben gediend of bestemd waren om de in de artikelen 2, 2°, 2bis, 2quater en 3 

omschreven misdrijven te plegen of die er het voorwerp van uitmaken, zelfs indien ze niet het 

eigendom zijn van de veroordeelde »  

 

 B.2.2.  De Drugswet bevat geen bepaling die de teruggave mogelijk maakt van de zaken 

die met toepassing van haar artikel 4, § 6, worden verbeurdverklaard en die aan derden 

toebehoren.  

 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of derden die worden geconfronteerd met de 

verbeurdverklaring van een aan hen toebehorende zaak krachtens artikel 4, § 6, van de 

Drugswet, worden gediscrimineerd ten opzichte van derden die worden geconfronteerd met 

de verbeurdverklaring van een aan hen toebehorende zaak krachtens artikel 43bis van het 

Strafwetboek, doordat in het eerste geval niet is voorzien in een teruggaveregeling.  

 

 B.4.  De artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek zijn van toepassing op 

vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen. Artikel 4, § 6, van de Drugswet is 

daarentegen van toepassing op zaken die hebben gediend of bestemd waren om de 

drugsgerelateerde misdrijven te plegen of die er het voorwerp van uitmaken en komt in die 

zin overeen met de artikelen 42, 1°, en 43 van het Strafwetboek. Daarnaast zijn de in het 

geding zijnde bepalingen van toepassing op onderscheiden misdrijven. 
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 B.5.  De verbeurdverklaring bedoeld in artikel 4, § 6, van de Drugswet werd ingevoegd 

bij wet van 9 juli 1975, omdat de wetgever vaststelde dat de verboden handel in verdovende 

middelen vaak gebeurt met behulp van geleende voertuigen (Parl. St., Senaat, 1970-1971, 

nr. 290, p. 4) en omdat hij van oordeel was dat in de strijd tegen de drugshandel een « grotere 

gestrengheid » vereist was (ibid., p. 9). 

 

 B.6.1.  Het in geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk de aard van de misdrijven. 

 

 B.6.2.  Het criterium van onderscheid is pertinent in het licht van de in B.5 beschreven 

doelstellingen. Hoewel zij facultatief is, is de verbeurdverklaring van het voorwerp of het 

instrument van het misdrijf op grond van artikel 4, § 6, van de Drugswet, die betrekking kan 

hebben op zaken die toebehoren aan derden, immers strenger dan de verbeurdverklaring van 

het voorwerp of het instrument van het misdrijf op grond van de artikelen 42, 1°, en 43 van 

het Strafwetboek, die slechts betrekking kan hebben op zaken die eigendom zijn van de 

veroordeelde. 

 

 B.7.1.  Er moet nog worden onderzocht of die maatregel niet op onevenredige wijze 

afbreuk doet aan de rechten van de personen die niets met het misdrijf te maken hebben. 

 

 B.7.2.  Het fundamentele beginsel van het persoonlijke karakter van de straffen vereist 

dat een straf slechts kan worden opgelegd aan degene die het misdrijf heeft gepleegd of eraan 

heeft deelgenomen (EHRM, 29 augustus 1997, A.P., M.P. en T.P. t. Zwitserland, § 48). 

 

 Dat beginsel wordt geschonden indien een strafsanctie wordt opgelegd aan een derde die 

niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het misdrijf. Het beginsel van het persoonlijke 

karakter van de straffen is eveneens van toepassing op bijkomende straffen. 

 

 B.7.3.  De verbeurdverklaring van het voertuig dat heeft gediend of bestemd was om de 

in de artikelen 2, 2°, 2bis, 2quater en 3 van de Drugswet omschreven misdrijven te plegen, 

treft de veroordeelde dader slechts voor zover dat voertuig aan hem toebehoort. 
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 Indien dat voertuig daarentegen toebehoort aan een derde te goeder trouw die niet was 

betrokken bij het misdrijf, treft de verbeurdverklaring niet de dader, maar een onschuldige 

derde, zelfs indien de verbeurdverklaring formeel lastens de veroordeelde dader wordt 

uitgesproken. 

 

 B.7.4.  Artikel 4, § 6, van de Drugswet staat de rechter toe de verbeurdverklaring uit te 

spreken van het instrument van het misdrijf, ongeacht de goede trouw en de betrokkenheid bij 

het misdrijf van de derde aan wie dat instrument toebehoort. In die mate is die bepaling niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

beginsel van het persoonlijke karakter van de straffen. 

 

 B.8.1.  In zoverre de derde te goeder trouw bovendien niet over de mogelijkheid zou 

beschikken om de teruggave te verkrijgen van de verbeurdverklaarde zaken die aan hem 

toebehoren, maakt de verbeurdverklaring tevens een eigendomsberoving zonder vergoeding 

uit en is zij niet bestaanbaar met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.8.2.  De Ministerraad betoogt dat de derde te goeder trouw, zelfs bij gebrek aan een 

specifieke teruggaveregeling, de teruggave zou kunnen verkrijgen van de verbeurdverklaarde 

zaken die hem toebehoren.  

 

 B.8.3.  Meer bepaald voert de Ministerraad aan dat de derde aan wie de zaken 

toebehoren, zich burgerlijke partij zou kunnen stellen, zodat artikel 43bis, derde lid, van het 

Strafwetboek zou moeten worden toegepast. 

 

 Die bepaling is evenwel slechts van toepassing op zaken die worden verbeurdverklaard 

krachtens de artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek en zij kan bijgevolg 

niet worden toegepast voor zaken die worden verbeurdverklaard op grond van artikel 4, § 6, 

van de Drugswet. 

 

 B.8.4.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de derde aan wie de zaken toebehoren, 

krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek derdenverzet zou kunnen aantekenen 

tegen het vonnis dat de verbeurdverklaring heeft uitgesproken. 
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 Dat rechtsmiddel staat evenwel slechts open tegen beslissingen die door een burgerlijk 

gerecht zijn gewezen en beslissingen van een strafgerecht dat uitspraak doet over de 

burgerlijke belangen. De omstandigheid dat de tenuitvoerlegging van een beslissing van een 

strafgerecht een burgerrechtelijk gevolg heeft, volstaat niet om het in artikel 1122 van het 

Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsmiddel open te stellen (Cass., 25 april 2001, Arr. Cass., 

2001, nr. 232). 

 

 Aangezien de verbeurdverklaring een bijkomende straf is, kan artikel 1122 van het 

Gerechtelijk Wetboek niet worden toegepast in het kader van de teruggave van 

verbeurdverklaarde zaken aan de eigenaar. 

 

 B.8.5.  Volgens de Ministerraad zou de teruggave van de in beslag genomen goederen 

overigens kunnen worden verkregen met toepassing van artikel 28sexies of artikel 61quater 

van het Wetboek van strafvordering. 

 

 Die bepalingen zijn evenwel slechts van toepassing tijdens het opsporingsonderzoek 

respectievelijk het gerechtelijk onderzoek en hebben slechts betrekking op de inbeslagname. 

Zij verhinderen niet dat de strafrechter in het vonnis waarin de dader wordt veroordeeld de 

krachtens die bepalingen aan derden teruggegeven zaken alsnog verbeurdverklaart. 

 

 B.8.6.  Tot slot voert de Ministerraad aan dat de derde te goeder trouw die niet bij het 

misdrijf was betrokken, maar niettemin wordt geconfronteerd met de verbeurdverklaring van 

zaken die aan hem toebehoren, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 

schadevergoeding zou kunnen vorderen van de dader. 

 

 Die hypothese vereist evenwel dat de derde te goeder trouw een aparte procedure opstart, 

terwijl de derde die wel toepassing kan maken van artikel 43bis van het Strafwetboek, de 

teruggave rechtstreeks van de Staat kan verkrijgen. Indien hij zich burgerlijke partij heeft 

gesteld, wordt die teruggave ambtshalve uitgesproken, en indien hij zich geen burgerlijke 

partij heeft gesteld, kan hij toepassing maken van de procedure waarin het voormelde 

koninklijk besluit van 9 augustus 1991 voorziet. 
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 B.9.  Krachtens artikel 5ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 

dient elke belanghebbende derde die rechten kan doen gelden op de zaken bedoeld in de 

artikelen 42, 1°, 42, 3°, 43bis, 43quater of 505 van het Strafwetboek, op de hoogte te worden 

gebracht van de rechtsdag voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak.  

 

 Die bepaling is evenwel niet van toepassing op belanghebbende derden die rechten 

kunnen doen gelden op de zaken die krachtens artikel 4, § 6, van de Drugswet kunnen worden 

verbeurdverklaard. 

 

 Daar de in artikel 4, § 6, van de Drugswet bedoelde verbeurdverklaring kan worden 

uitgesproken zonder dat de derde te goeder trouw aan wie de zaken toebehoren, in de 

mogelijkheid wordt gesteld om zich voor de strafrechter uit te spreken over de eventuele 

verbeurdverklaring, is die bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de rechten van verdediging. 

 

 B.10.  Artikel 4, § 6, van de Drugswet is niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, § 6, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 

giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen 

en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging 

van verdovende middelen en psychotrope stoffen schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre het toelaat dat zaken die toebehoren aan derden te goeder trouw die niet 

bij het misdrijf zijn betrokken, worden verbeurdverklaard, het niet voorziet in de teruggave 

van de verbeurdverklaarde zaken aan die personen, en het niet voorziet in de oproeping van 

die personen teneinde zich over de eventuele verbeurdverklaring te kunnen uitspreken. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 3 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5589 

 
 

Arrest nr. 66/2014 
van 24 april 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 41 van de programmawet van 11 juli 

2005 (wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), gesteld 

door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 april 2012 in zake Jean-Luc Bulteau tegen de Belgische Staat, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 februari 2013, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schendt artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het aan artikel 342 van het WIB 1992 een paragraaf 3 toevoegt die 
ertoe strekt de in paragraaf 2 van hetzelfde artikel bedoelde belastbare minima, bij 
niet-aangifte, uit te breiden tot de ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, en niet 
tot de andere belastingplichtigen ? 
 
 -  Schendt artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het aan artikel 342 van het WIB 1992 een paragraaf 3 toevoegt die ertoe 
strekt de in paragraaf 2 van hetzelfde artikel bedoelde belastbare minima, bij niet-aangifte, uit 
te breiden tot de ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep zonder bij die 
laatstgenoemden een onderscheid te maken tussen de in hoofdberoep uitgeoefende activiteiten 
en de in bijberoep uitgeoefende activiteiten, en door bijgevolg een identieke regel op 
verschillende categorieën van belastingplichtigen toe te passen ? 
 
 -  Schendt artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het aan artikel 342 van het WIB 1992 een paragraaf 3 toevoegt die ertoe 
strekt bij niet-aangifte de in paragraaf 2 vastgestelde belastbare minima die oorspronkelijk 
enkel zijn geconcipieerd voor de buitenlandse ondernemingen die geen aangifte binnen de 
toegekende termijn hebben ingediend, tot de ondernemingen en beoefenaars van een vrij 
beroep uit te breiden, aangezien zodoende een zelfde regel op verschillende categorieën van 
belastingplichtigen wordt toegepast ? ». 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jean-Luc Bulteau, wonende te 1000 Brussel, Notelaarsstraat 253; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Higiro loco Mr. S. Brux, advocaten bij de balie te Charleroi, voor Jean-Luc 
Bulteau; 
 
 .  Mr. G. Gauthier, advocaat bij de balie te Dinant, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en R. Leysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan het aanslagjaar 2005 ontvangt de eiser voor de verwijzende 
rechter vervangingsinkomsten, in casu werkloosheidsuitkeringen, en oefent hij tegelijkertijd een zelfstandige 
activiteit in bijberoep uit. Hij dient geen enkele aangifte in de personenbelasting voor het in het geding zijnde 
aanslagjaar in binnen de toegekende termijn. 
 
 Bij een kennisgeving van aanslag van ambtswege van 30 maart 2006 deelt de taxatieambtenaar aan de eiser 
voor de verwijzende rechter zijn voornemen mee om de belastbare grondslag te bepalen door rekening te houden 
met de bedragen van de onroerende inkomsten en van de werkloosheidsuitkeringen die hij kent, alsook met de 
inkomsten als zelfstandige die met toepassing van artikel 342, §§ 2 en 3, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) en artikel 182, § 2, van het besluit tot uitvoering van het 
WIB 1992 zijn vastgesteld. 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter betwist de kennisgeving van aanslag van ambtswege buiten de 
wettelijke termijn. De taxatieambtenaar gaat over tot de inkohiering en op 30 mei 2006 dient de eiser voor de 
verwijzende rechter een bezwaarschrift in dat bij een beslissing van de directeur der belastingen van 23 augustus 
2007 wordt verworpen. Het is in het kader van het tegen die beslissing ingestelde beroep dat de zaak bij het Hof 
aanhangig wordt gemaakt. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Vooraf voert de Ministerraad aan dat hij in de vragen die aan het Hof zijn voorgelegd, niet de 
categorieën van personen ontwaart die met elkaar moeten worden vergeleken. 
 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, zou de verwijzende rechter in werkelijkheid beogen een 
onderscheid te maken tussen de winsten of baten van een ondernemer of van een beoefenaar van een vrij beroep 
en de door de werknemers ontvangen lonen. Terwijl de aanslag van ambtswege ten aanzien van die 
laatstgenoemde a priori gemakkelijk is in zoverre de lonen ruimschoots bekend zijn, zou dezelfde procedure 
moeilijk zijn inzake winsten en baten, die bij niet-aangifte erg moeilijk kunnen worden vastgesteld. Beide 
soorten van inkomsten ondergaan dus doelbewust niet dezelfde behandeling. 
 
 De tweede prejudiciële vraag zou erop neerkomen dat men zich afvraagt waarom de wetgever geen 
rekening heeft gehouden met het criterium van de duur van de activiteit voor de beoogde inkomsten. In de 
maatregel zouden in werkelijkheid niet de belastingplichtigen in aanmerking worden genomen die stelselmatig 
twee beroepsactiviteiten uitoefenen waarvan de ene als het accessorium van de andere zou moeten worden 
beschouwd, maar wel de belastingplichtigen die ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep zijn en die geen 
aangifte hebben ingediend of die aangifte te laat hebben ingediend, ongeacht de tijd die aan hun activiteit is 
besteed. 
 
 Door de Ministerraad wordt aangevoerd dat de diversiteit van de door de ondernemers en de beoefenaars 
van een vrij beroep uitgeoefende activiteiten en de vrijheid van de markten volgens vraag en aanbod van dien 
aard zijn dat het invoeren van een forfait waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteitsduur, zij 
het ten opzichte van een andere activiteit, nog meer ongelijkheden zou kunnen veroorzaken. Beide vergeleken 
categorieën van personen zouden erg goed hetzelfde inkomen kunnen verwerven, voor de ene binnen langere tijd 
en voor de andere binnen kortere tijd, zodat het criterium van onderscheid niet relevant is. 
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 Met betrekking tot de identieke behandeling van de buitenlandse en Belgische ondernemingen, die in de 
derde prejudiciële vraag wordt beoogd, wijst de Ministerraad erop dat de Belgische Staat een einde heeft 
gemaakt aan de discriminatie die door het Hof van Justitie van de Europese Unie bij zijn arrest van 22 maart 
2007 (zaak C-383/05, Raffaele Talotta) was opgemerkt tussen de Belgische belastingplichtigen en de 
buitenlandse belastingplichtigen. Die twee categorieën van belastingplichtigen hebben immers een gelijke 
aangifteplicht waarvan de niet-naleving een identiek gevolg met zich meebrengt. 
 
 Volgens de Ministerraad kan het feit dat op sommigen een maatregel van toepassing wordt gemaakt die 
voordien enkel op anderen van toepassing was, bijgevolg niet ipso facto een discriminatie teweegbrengen, 
temeer daar die uitbreiding onrechtstreeks door de Europese overheden was gevraagd. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad geeft vervolgens aan dat de maatregel waarvan het discriminerende karakter wordt 
beoogd, hoe dan ook objectief en redelijk verantwoord is. 
 
 Hij beklemtoont dat voor de Senaat in herinnering is gebracht dat alle belastingaangiften in beginsel binnen 
de wettelijke termijn moeten worden ingediend en dat, indien zulks niet het geval is, een aanslag van ambtswege 
kan worden gevestigd op voorwaarde dat die wordt gemotiveerd. De belastingplichtige heeft het recht het juiste 
bedrag van zijn belastbare inkomsten te bewijzen, hetgeen tot gevolg heeft dat de rechtbanken in de praktijk 
regelmatig aanslagen van ambtswege vernietigen om reden van willekeur. 
 
 A.1.3.  Het bij de in het geding zijnde bepaling ingevoerde systeem van de minima was reeds van 
toepassing op de buitenlandse ondernemingen die in België werkzaam waren. De wetgever heeft de fiscus dus 
van een doeltreffender verweermiddel willen voorzien wanneer de ondernemingen of de beoefenaars van een vrij 
beroep geen belastingaangifte indienen of ze zonder verantwoording te laat indienen. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad beklemtoont eveneens het feit dat, hoewel de wetgever een belastbaar systeem als 
wettelijk vermoeden heeft gekozen, zulks niets afdoet aan het recht van de belastingplichtige om het tegendeel te 
bewijzen, waarbij de omkering van de bewijslast te wijten is aan de onachtzaamheid van de belastingplichtige. 
 
 De Ministerraad haalt eveneens de parlementaire voorbereiding aan van de wet waarbij de in het geding 
zijnde bepaling is ingevoegd en waaruit blijkt dat de administratie, indien de belastingplichtige stukken voorlegt 
die kunnen aantonen dat hij op andere inkomsten moet worden belast die minder hoog zijn dan de minima die 
zijn vastgesteld bij de wet op de aanslag van ambtswege, haar taxatie dienovereenkomstig zal aanpassen. Het 
doel van de wet bestaat dus enkel erin het de administratie mogelijk te maken sneller te reageren bij niet-aangifte 
of in geval van een te late of onvolledige aangifte en niet om een verdoken administratieve geldboete op te 
leggen. 
 
 De Ministerraad haalt ter ondersteuning van zijn argumentatie de conclusies van advocaat-generaal 
Ganshof van der Meersch vóór het arrest van het Hof van Cassatie van 23 mei 1950 (in zake « Chapelle », 
Arr. Cass., 1949-1950, p. 597) aan. 
 
 A.1.5.  De Ministerraad verwijst ten slotte naar het antwoord dat door de minister van Financiën is gegeven 
op een parlementaire vraag, waarin hij preciseerde dat de betwiste maatregel, die ertoe strekt doeltreffend op te 
treden tegen het niet indienen of het zonder verantwoording te laat indienen van de belastingaangifte, de 
beginselen van behoorlijk bestuur naleefde. 
 
 A.1.6.  In een circulaire van 25 november 2005 zou eveneens worden gepreciseerd dat de in het geding 
zijnde bepaling niet moet worden toegepast indien blijkt dat de belastingplichtige al verschillende jaren geen 
activiteit meer uitoefent, hetgeen eveneens zou aantonen dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden 
nageleefd. 
 
 A.2.1.  De eiser voor de verwijzende rechter verwijst naar het arrest nr. 36/2005 van 16 februari 2005 om te 
besluiten dat de werknemers en de zelfstandigen wel degelijk vergelijkbare categorieën vormen. 
 
 In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, rust de verplichting om de fiscale fiches aan de 
administratie over te zenden, niet alleen op de werknemers maar ook op de beoefenaars van een vrij beroep. 
 
 A.2.2.  Wat de eerste vraag betreft, voert de eiser voor de verwijzende rechter, steunend op de rechtsleer, 
aan dat het in het geding zijnde artikel 342, § 3, door het minimum van de belastbare winst te beogen, niet van 
toepassing kan zijn op de beoefenaars van een vrij beroep aangezien die baten en geen winsten verkrijgen. De 
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ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep die op hun winsten worden belast, zouden dus 
zonder redelijke verantwoording worden gediscrimineerd ten opzichte van de beoefenaars van een vrij beroep 
die baten verkrijgen. 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter verwijst naar een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
van 31 mei 2012 waarin die Rechtbank heeft geoordeeld dat het in het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
WIB 1992 vastgelegde forfait van 19 000 euro het resultaat was van een « raar en onaanvaardbaar » vermoeden. 
De omstandigheid dat het forfait, sedert het voormelde geschil zich heeft voorgedaan, zonder enige 
verantwoording is opgetrokken van 9 500 tot 19 000 euro, zou het volledig willekeurige karakter van de 
vaststelling van de belastbare grondslag bevestigen. 
 
 De conclusies van de administratie voor de verwijzende rechter zouden eveneens het comminatoire en 
bestraffende karakter van de in het geding zijnde bepalingen bevestigen. 
 
 A.2.3.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, refereert de eiser voor de verwijzende rechter aan het 
advies van de Raad van State vóór het aannemen van de in het geding zijnde bepaling, advies waarin is 
geoordeeld dat die bepaling aan de belastingplichtige essentiële waarborgen zou ontzeggen, in casu het recht om 
de aanslag te laten vernietigen indien de belastbare grondslag op willekeurige wijze was vastgesteld, alsook de 
mogelijkheid om de vermindering van de ambtshalve vastgestelde belastbare grondslag te verkrijgen door het 
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten te bewijzen. 
 
 Volgens de eiser voor de verwijzende rechter zou de regeling van de belastbare minima geen atypisch 
bewijsmiddel voor het vaststellen van de belastbare grondslag uitmaken. Indien zulks wel het geval was geweest, 
zou de wetgever een onderscheid hebben gemaakt tussen de situatie van de zelfstandigen in hoofdberoep en die 
van de zelfstandigen in bijberoep. 
 
 Er zou afbreuk worden gedaan aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens door 
het feit dat de bevoegdheid met volle rechtsmacht van de rechtbank wordt belemmerd wanneer de fiscale sanctie 
wordt verhuld als een bewijsmiddel, zoals te dezen het geval is. 
 
 A.2.4.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, beklemtoont de eiser voor de verwijzende rechter dat het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest heeft gepreciseerd dat België van het in het geding zijnde 
artikel zou kunnen afzien in zoverre de controles van de buitenlandse ondernemingen geen bijzondere 
moeilijkheden opleveren. Zulks zou dus a fortiori gelden voor de controles van de binnenlandse ondernemingen 
of belastingplichtigen. 
 
 De belastbare minima zijn oorspronkelijk geconcipieerd voor de buitenlandse ondernemingen die over 
middelen beschikken die essentieel verschillen van die waarover de ondernemingen beschikken die binnen een 
beperkt geografisch gebied werkzaam zijn. De eiser voor de verwijzende rechter voert aan dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie de bedoeling had om aan alle belastingplichtigen dezelfde procedurele waarborgen 
te garanderen en niet om aan de verschillende categorieën van belastingplichtigen procedurele rechten te 
ontnemen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof worden drie prejudiciële vragen gesteld betreffende artikel 342, § 3, 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), ingevoegd bij 

artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 (Belgisch Staatsblad, 12 juli 2005). 
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 B.2.1.  Artikel 342 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « § 1.  Bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de belanghebbenden, 
hetzij door de administratie, worden de in artikel 23, § 1, 1° en 2° vermelde winst of baten 
voor elke belastingplichtige bepaald naar de normale winst of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende 
kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de 
huurwaarde van in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen. 
 
 De administratie kan te dien einde, in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen, 
forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen. 
 
 De in vorig lid bedoelde forfaitaire grondslagen van aanslag mogen vastgesteld worden 
voor drie opeenvolgende aanslagjaren. 
 
 De administratie kan eveneens, in overleg met de betrokken beroepsorganisatie, de 
beroepskosten die doorgaans niet met bewijsstukken kunnen worden gestaafd, op vaste 
bedragen taxeren. 
 
 § 2.  De Koning bepaalt, met inachtneming van de in § 1, eerste lid vermelde gegevens, 
het minimum van de winst dat belastbaar is ten name van de vreemde firma's die in België 
werkzaam zijn. 
 
 § 3.  Bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, zijn de belastbare 
minima die door de Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld, eveneens van toepassing op 
elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep ». 
 

 B.2.2.  Artikel 182 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 

WIB 1992, genomen met toepassing van de in paragraaf 2 van het voormelde artikel vervatte 

delegatie, bepaalt : 

 

 « § 1.  De minimumwinst die belastbaar is ten name van buitenlandse firma’s die in 
België werkzaam zijn en volgens de vergelijkingsprocedure neergelegd in artikel 342, § 1, 
eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 belastbaar zijn, alsmede, bij 
niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, de minimumwinst die belastbaar is 
ten name van Belgische ondernemingen wordt bepaald als volgt : 
 
 1°  landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven of boomkwekerijen : forfaitaire schaal 
vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen die in dezelfde landbouwstreek een 
soortgelijk beroep uitoefenen; 
 
 2°  ondernemingen behorend tot de : 
 
 a)  scheikundige nijverheid : 22.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het 
beschouwde jaar); 
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 b)  voedingsnijverheid : 12.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het 
beschouwde jaar); 
 
 c)  metaalnijverheid, fijn mechanische nijverheid en bedrijven, ondernemingen die niet-
energetische delfstoffen winnen en verwerken, bouwnijverheid en alle andere niet sub a en b, 
hierboven vermelde nijverheidsbedrijven en -ondernemingen : 7.000 EUR per personeelslid 
(gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 3°  ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende sector : 
 
 a)  groothandel, kleinhandel, vervoer, horeca, ingenieurs- en studiebureaus, informatica 
en electronica en andere diensten aan ondernemingen : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een 
minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 b)  tussenpersonen in handel en vervoer : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een 
minimum van 14.500 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar); 
 
 c)  banken, krediet- en wisselinstellingen : 24.000 EUR per personeelslid (gemiddeld 
aantal over het beschouwde jaar); 
 
 d)  verzekeringen : 2,50 EUR per 25 EUR geïnde premies; 
 
 e)  alle andere bedrijven en ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende 
sector : 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 7.000 EUR per personeelslid 
(gemiddeld aantal over het beschouwde jaar). 
 
 § 2.  Het bedrag van de overeenkomstig § 1 vastgestelde belastbare winst mag in geen 
geval lager zijn dan 19.000 EUR. 
 
 Bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte is het minimumbedrag 
vastgelegd in het eerste lid ook van toepassing op de belastbare baten van beoefenaars van een 
vrij beroep. 
 
 § 3.  De overeenkomstig § 1 vastgestelde belastbare inkomsten omvatten niet de in 
artikel 228, § 2, 9°, g en i, van hetzelfde Wetboek vermelde meerwaarden ». 
 

 B.3.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, maken de drie prejudiciële vragen 

die aan het Hof zijn gesteld, het voldoende mogelijk de categorieën van personen die het 

wordt verzocht te vergelijken, te bepalen. 

 

 B.4.1.  In de eerste vraag wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid van artikel 342, § 3, 

van het WIB 1992 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te onderzoeken, in zoverre het 

van toepassing is op de ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep en niet op de 

andere belastingplichtigen, in casu de werknemers. 
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 B.4.2.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

gelijkheid van behandeling die uit de in het geding zijnde bepaling voortvloeit tussen de 

belastingplichtigen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen en die welke een 

zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen. 

 

 B.4.3.  Ten slotte wordt een derde prejudiciële vraag aan het Hof gesteld over het feit dat 

de ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, bij niet-aangifte, door de in het geding 

zijnde bepaling op dezelfde wijze worden behandeld als de buitenlandse ondernemingen 

bedoeld in artikel 342, § 2, van het WIB 1992. 

 

 B.4.4.  Het in het geding zijnde artikel 342, § 3, van het WIB 1992 laat de 

belastingadministratie toe gebruik te maken van het systeem van forfaitaire minimumwinsten, 

wanneer de betrokken belastingplichtigen geen of een laattijdige aangifte doen van hun 

inkomsten. 

 

 De derde prejudiciële vraag heeft betrekking op de toepassing van het systeem van de 

forfaitaire minimumwinsten op de betrokken categorie van ondernemingen of personen als 

dusdanig, terwijl de eerste en de tweede vraag betrekking hebben op de omvang van het 

toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling. Om die reden dient de derde 

prejudiciële vraag eerst te worden beantwoord. 

 

 

 Over de derde prejudiciële vraag 

 

 B.5.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet van de identieke behandeling die voortvloeit uit het feit dat het systeem van de 

forfaitaire minimumwinsten dat op grond van artikel 342, § 2, wordt gebruikt ten aanzien van 

buitenlandse ondernemingen die geen bewijskrachtige gegevens kunnen voorleggen, werd 

uitgebreid tot de ondernemingen of de beoefenaars van een vrij beroep die geen 

belastingaangifte doen of deze niet tijdig doen. 

 

 B.6.1.  Artikel 342 van het WIB 1992 vormt een bewijsmiddel door wettelijke 

vermoedens waarover de administratie beschikt om het bestaan en het bedrag van de 

belastingschuld vast te stellen wanneer de belastingplichtige om een of andere reden nalaat 
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die gegevens aan de administratie ter beschikking te stellen. Het toepassingsgebied ervan 

wordt beperkt tot de beroepsinkomsten die worden gevormd door de winsten of baten bedoeld 

in artikel 23, § 1, 1° en 2°, van het WIB 1992. De wetgever voorziet in verschillende 

bewijsmethodes om het belastbaar inkomen te bepalen, onder meer een vergelijking met 

minstens drie soortgelijke belastingplichtigen, de forfaitaire grondslagen en de minimum 

belastbare winsten. 

 

 B.6.2.  Wat de buitenlandse ondernemingen betreft die in België werkzaam zijn, bepaalt 

artikel 342, § 2, dat de Koning de minimum belastbare winst kan vaststellen wanneer zij geen 

bewijskrachtige gegevens aan de belastingadministratie voorleggen. De vermelde bepaling 

werd uitgevoerd door het in B.2.2 vermelde artikel 182 van het koninklijk besluit van 

27 augustus 1993. 

 

 B.6.3.  Door artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 aan te nemen, heeft de 

wetgever het bestaande systeem van de forfaitaire minimumwinsten bedoeld in artikel 342, 

§ 2, van het WIB 1992, dat tot dan enkel van toepassing was op buitenlandse ondernemingen 

die in België werkzaam zijn, uitgebreid  tot alle ondernemingen (natuurlijke personen en 

rechtspersonen) en alle beoefenaars van een vrij beroep die geen fiscale aangifte in de 

inkomstenbelasting invullen of die ze buiten de termijnen bedoeld in de artikelen 308 tot 311 

van het WIB 1992 overleggen.  

 

 B.7.1.  In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat de programmawet is geworden, 

wordt gepreciseerd : 

 

 « Deze bepaling strekt ertoe om het bestaande systeem van de forfaitaire 
minimumwinsten vermeld in artikel 342, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (WIB 92) uit te breiden tot alle ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) 
en beoefenaars van een vrij beroep die geen fiscale aangifte in de inkomstenbelastingen 
invullen of die ze buiten de termijnen voorzien in de artikelen 308 tot 311 WIB 92, 
overleggen. 
 
 Dit systeem van minima dat kadert binnen de taxatie bij wettelijke vermoedens, en 
inzonderheid de taxatie bij vergelijking met minstens drie soortgelijke belastingplichtigen 
vermeld in artikel 342, § 1, WIB 92, is momenteel inderdaad enkel van toepassing op 
buitenlandse ondernemingen die in België werkzaam zijn. Voor die ondernemingen bepaalt 
artikel 182, KB/WIB 92 op forfaitaire wijze en per sector de belastbare minimumwinsten. 
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 De uitbreiding van die minima tot alle ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep 
zal derhalve toelaten om de struikelsteen te vermijden die er voor de fiscus te vaak in bestaat 
om een ambtshalve aanslag te moeten vestigen die, bij gebrek aan belastingaangifte, 
voldoende gemotiveerd is. 
 
 De maatregel beoogt bijgevolg om alle ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen 
er toe aan te zetten hun fiscale verplichtingen inzake het indienen van de aangifte na te 
komen. 
 
 Deze maatregel concretiseert qua principe op die manier het wetsvoorstel dat op 22 juli 
2004 is ingediend door […] (DOC 51-1300/01) waarmee het de doelstellingen deelt, te weten 
de fiscus in hoofdzaak een meer doelmatig verdedigingsmiddel ter hand stellen wanneer de 
ondernemingen en de beoefenaars van een vrij beroep geen belastingaangifte indienen of deze 
laattijdig overleggen » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1820/001, p. 30). 
 

 B.7.2.  Zoals blijkt uit de tekst van de in het geding zijnde artikel 342, § 3, van het WIB 

1992 en uit de parlementaire voorbereiding ervan heeft, wanneer een in België gevestigde 

onderneming of beoefenaar van een vrij beroep zijn belastingaangifte niet of niet binnen de 

voorgeschreven termijnen indient, de niet-aangifte die eruit voortvloeit tot gevolg dat aan de 

administratie de mogelijkheid wordt geboden die categorie van belastingplichtigen te belasten 

door rekening te houden met de door de Koning vastgestelde minimale forfaitaire grondslag. 

De vastgestelde minima vormen een wettelijk vermoeden bij vergelijking, niet alleen met drie 

soortgelijke belastingplichtigen, maar ook met een ganse sector of groep van 

belastingplichtigen. 

 

 B.8.1.  Zowel ten aanzien van de buitenlandse ondernemingen bedoeld in artikel 342, § 2, 

van het WIB 1992 als ten aanzien van de ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep 

bedoeld in artikel 342, § 3, streeft de wetgever eenzelfde doelstelling na. In beide gevallen gaat 

het er immers om die categorieën van belastingplichtigen ertoe aan te zetten hun fiscale 

verplichtingen na te komen door de fiscus een doelmatiger verdedigingsmiddel ter hand te 

stellen wanneer zij zulks niet doen (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1820/001, p. 30). 

In beide gevallen maakt de wetgever gebruik van een wettelijk vermoeden teneinde de 

belastingadministratie toe te laten de belastbare grondslag vast te stellen, wanneer de 

belastingplichtige daartoe niet de nodige informatie verstrekt, hetzij bij gebrek aan 

bewijskrachtige gegevens (artikel 342, § 2), hetzij omdat hij geen of geen tijdige aangifte doet 

(artikel 342, § 3). De doeltreffendheid van fiscale controles vormt een reden van algemeen 

belang en het nastreven daarvan is een legitieme doelstelling. 
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 B.8.2.  Het Hof moet evenwel onderzoeken of de wetgever niet op onevenredige wijze 

inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de in artikel 342, § 3, van het WIB 1992 bedoelde 

belastingplichtigen door het de administratie mogelijk te maken belastbare minima, zoals 

vastgesteld bij artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992, op hen 

toe te passen wanneer die belastingplichtigen een belastingaangifte niet of niet tijdig hebben 

overgelegd. 

 

 B.9.  Met betrekking tot de in het geding zijnde maatregel is in de parlementaire 

voorbereiding vermeld : 

 

 « De Regering wenst hieromtrent te verduidelijken dat de voorgestelde maatregel kadert 
binnen de procedure van aanslag van ambtswege bedoeld in de artikelen 351 tot 352bis, 
WIB 92 waarbij ze er slechts is op gericht de toepassing ervan te versnellen door een 
forfaitaire raming van de belastbare grondslag. Op die wijze behoudt de belastingplichtige die 
bij toepassing van die minimumwinsten of -baten is getaxeerd bij niet naleving van zijn 
fiscale verplichtingen inzake de aangifte, het geheel van rechten dat is bepaald in die 
procedure, inzonderheid het recht om, overeenkomstig artikel 352, eerste lid, WIB 92, het 
bewijs te leveren van het juiste cijfer van zijn belastbare inkomsten. 
 
 Bovendien maakt de nieuwe regel deel uit van het wettelijk vermoeden van artikel 342, 
WIB 92, maar enkel voor de belastingplichtigen die geen aangifte hebben ingediend of die het 
laattijdig hebben gedaan. De aandacht moet tevens worden gevestigd op het feit dat de 
vastgestelde minima ook een wettelijk vermoeden bij vergelijking vormen maar dan niet 
alleen met drie soortgelijke belastingplichtigen, maar met een ganse sector of groep van 
belastingplichtigen » (ibid., p. 31). 
 

 B.10.1.  Artikel 342, § 3, van het WIB 1992 houdt derhalve verband met de procedure 

van aanslag van ambtswege bedoeld in de artikelen 351 tot 352bis van hetzelfde Wetboek, en 

heeft als doel de toepassing ervan te versnellen door een forfaitaire raming van de belastbare 

grondslag. De procedure van aanslag van ambtswege heeft tot gevolg de bewijslast om te 

keren, wat de bepaling van het belastbare bedrag betreft. 

 

 B.10.2.  Vóór de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, geeft de administratie aan de 

belastingplichtige die zijn aangifte niet of niet tijdig heeft gedaan, bij ter post aangetekende 

brief kennis van de redenen waarom zij van die procedure gebruik maakt, van het bedrag van 

de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze 

waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld (artikel 351, tweede lid). In beginsel wordt 

aan de belastingplichtige een termijn van een maand toegestaan om zijn opmerkingen in te 
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brengen en mag de aanslag niet vóór het verstrijken van die termijn worden gevestigd 

(artikel 351, derde lid). 

 

 B.10.3.  Overeenkomstig artikel 352 van het WIB 1992 heeft de belastingplichtige 

bovendien steeds het recht de forfaitaire aanslag te betwisten door het tegenbewijs te leveren 

van het juiste bedrag van zijn inkomsten. 

 

 B.10.4.  Uit het voorgaande blijkt dat de in het geding zijnde bepaling een relevant 

middel is om de in B.8.1 in herinnering gebrachte doelstelling die erin bestaat de administratie 

de noodzakelijke elementen te bezorgen om de belastingaanslag te kunnen vestigen, te 

bereiken. Zij heeft evenmin onevenredige gevolgen omdat het wettelijk vermoeden dat uit die 

bepaling volgt, door de in gebreke blijvende belastingplichtige kan worden weerlegd door het 

bewijs te leveren van het juiste bedrag van de inkomsten die door de uitoefening van zijn 

beroep zijn gegenereerd. Overigens kan de belastingplichtige bij een niet-tijdige aangifte zich 

op overmacht beroepen indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan. 

 

 B.11.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.12.  In de eerste vraag wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid van artikel 342, § 3, 

van het WIB 1992 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te onderzoeken, in zoverre het 

van toepassing is op de ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep en niet op de 

andere belastingplichtigen, in casu de werknemers. 

 

 B.13.1.  Er bestaan fundamentele verschillen tussen zelfstandigen en werknemers inzake 

de belastingstelsels die op hen van toepassing zijn. Door die verschillen is het niet mogelijk 

die categorieën van personen in alle opzichten te vergelijken. 

 

 B.13.2.  Het vastleggen van bijzondere wijzen van bewijsvoering om de belastbare 

grondslag te bepalen die van toepassing is op de inkomsten van de ondernemingen of 

beoefenaars van een vrij beroep, kan worden verantwoord door het feit dat het voor de 

belastingadministratie moeilijker is om het bedrag van de inkomsten die de beoefenaars van 



13 
 

een vrij beroep ontvangen, vast te stellen, aangezien die inkomsten uit diverse bronnen 

afkomstig zijn en van jaar tot jaar sterk kunnen variëren, terwijl de bezoldigingen van de 

werknemers in beginsel vooraf worden bepaald en niet aan schommelingen onderhevig zijn. 

 

 B.13.3.  De in het geding zijnde bepaling is een relevant middel om de in B.8.1 in 

herinnering gebrachte doelstelling, die erin bestaat de belastingplichtigen ertoe aan te zetten 

tijdig hun verplichtingen na te komen, te bereiken. 

 

 Zij heeft geen onevenredige gevolgen omdat, zoals is uiteengezet in B.10, het wettelijk 

vermoeden dat voor de belastingadministratie daaruit volgt, door de in gebreke blijvende 

belastingplichtige kan worden weerlegd door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van 

de inkomsten die door de uitoefening van zijn beroep zijn gegenereerd. 

 

 B.14.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.15.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 342, § 3, van het 

WIB 1992 in zoverre het, bij niet-aangifte of niet-tijdige aangifte, de belastingplichtigen die 

een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen en die welke een zelfstandige activiteit 

in bijberoep uitoefenen, op identieke wijze behandelt. 

 

 B.16.  In tegenstelling met de werknemers, die meestal per uur worden bezoldigd, worden 

de inkomsten gegenereerd door beroepen zoals die welke te dezen worden beoogd, niet zozeer 

gemeten per uur gepresteerde activiteit als wel ten aanzien van de prestatie of de realisatie van 

een contract waarbij een beroep wordt gedaan op een kwaliteit van diensten die berust op een 

kunde waarbij de factor tijd slechts een van de parameters is om het inkomen te bepalen. De 

diversiteit van de beschouwde activiteiten van ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen 

is zodanig dat een forfait invoeren waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve 

activiteitsduur, nog meer ongelijkheden had kunnen veroorzaken. 
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 Aldus zal eenzelfde belastbaar inkomen kunnen zijn verworven in een verschillend aantal 

uren naar gelang van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, de aangewende middelen, de 

omgeving van zijn vrij beroep en de modaliteiten van het contract dat hem aan zijn 

begunstigde bindt. 

 

 B.17.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 Het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5596 

 

 

Arrest nr. 67/2014 

van 24 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, gesteld door de 

Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 222.476 van 14 februari 2013 in zake de Belgische Staat tegen het Vlaamse 

Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 februari 2013, heeft 

de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 

‘ houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid ’ (aangehaald als het 

‘ Energiedecreet ’) de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het 

bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat en de Gewesten, in zoverre de 

daarbij door het Vlaamse Gewest uitgeoefende bevoegdheid dermate verweven is met de 

federale bevoegdheid op dat stuk dat zij slechts in onderlinge samenwerking tussen de 

federale Staat en de Gewesten kon worden uitgeoefend ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de Ministerraad; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Bij beschikking van 14 januari 2014 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 

20 februari 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 13 februari 2014 in 

te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen 

binnen dezelfde termijn, te antwoorden op de volgende vragen : 

 

 « 1.  Wat is de stand van zaken in verband met de goedkeuring en inwerkingtreding van 

het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 gesloten tussen de Federale Staat, het 

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 

opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 

2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap ? 

 

 2.  Wat is de eventuele impact van dat samenwerkingsakkoord op de onderhavige 

prejudiciële vraag en op het bodemgeschil ? ». 

 

 De Vlaamse Regering heeft een aanvullende memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 5 februari 2014 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting 

van 4 maart 2014. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. N. Carbonnelle loco Mr. M. Martens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 
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 .  Mr. E. Maes loco Mr. B. Martel, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse 

Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur heeft op 28 november 2011 vierentwintig 

afzonderlijke besluiten genomen, waarmee zij aan verscheidene vliegtuigexploitanten de totale hoeveelheid 

emissierechten voor het jaar 2012, alsook de totale hoeveelheid emissierechten voor de periode 2013-2020 en de 

hoeveelheid emissierechten voor elk jaar van die periode, heeft toegewezen. Het besluit waarbij aan de 

vliegtuigexploitant « VF International » emissierechten zijn toegewezen, is het besluit dat door de Belgische 

Staat voor de Raad van State wordt bestreden en in het kader waarvan de onderhavige prejudiciële vraag is 

gesteld. De annulatieberoepen betreffende de andere besluiten zijn nog steeds hangende, aangezien de Raad van 

State het antwoord van het Grondwettelijk Hof op de onderhavige prejudiciële vraag afwacht. 

 

 Die besluiten zijn genomen op grond van artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 

2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna : Energiedecreet), dat uitvoering geeft 

aan de richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van 

Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. Die decretale grondslag is inhoudelijk identiek aan 

artikel 20ter van het REG-decreet, zoals ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 houdende wijziging van het 

REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft. Het Hof heeft dat decreet 

vernietigd bij zijn arrest nr. 33/2011 van 2 maart 2011, met handhaving van de gevolgen van de vernietigde 

bepalingen tot de inwerkingtreding van een bij samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten 

vastgestelde regeling ter uitvoering van de richtlijn 2008/101/EG en uiterlijk tot 31 december 2011.  

 

 De Belgische Staat voert voor de Raad van State aan dat artikel 9.1.3 van het Energiedecreet de 

bevoegdheidverdelende regels schendt, waardoor de decretale basis van het bestreden besluit ongrondwettig zou 

zijn en de Raad van State het bestreden besluit nietig zou moeten verklaren. De Raad van State heeft daarom, op 

vraag van zowel de Vlaamse Regering als de Ministerraad, de onderhavige prejudiciële vraag gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de in het geding zijnde bepaling, die de decretale grondslag vormt voor 

het in het bodemgeschil bestreden besluit van de Vlaamse Regering, inhoudelijk identiek is aan artikel 4 van het 

Vlaamse decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot 

luchtvaartactiviteiten betreft, dat artikel 20ter in het REG-decreet invoegt en dat door het Hof werd vernietigd bij 

zijn arrest nr. 33/2011 van 2 maart 2011. De in het geding zijnde bepaling zou bijgevolg behept zijn met dezelfde 

gebreken. De Ministerraad verzoekt het Hof dan ook om de redenering uit het arrest nr. 33/2011 toe te passen op 

de in het geding zijnde bepaling. 
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 A.2.1.  De Vlaamse Regering verzoekt het Hof om in dat geval de gevolgen van de in het geding zijnde 

bepaling te handhaven tot en met 31 december 2011. Aldus zouden het besluit waarvan in het bodemgeschil de 

vernietiging wordt gevorderd en de 23 soortgelijke besluiten met betrekking tot andere luchtvaartexploitanten, 

hun rechtsgrondslag behouden.  

 

 A.2.2.  De Ministerraad wijst er evenwel op dat de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit 

op 23 december 2011 een besluit heeft aangenomen met als doel de tijdelijke vaststelling van de totale 

hoeveelheid broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan de vliegtuigexploitanten voor het 

jaar 2012 en voor de periode 2013-2020. Daaruit zou voortvloeien dat de door de Vlaamse Regering gevraagde 

handhaving niet noodzakelijk is, aangezien het risico dat de richtlijn 2008/101/EG niet zou worden uitgevoerd, 

als gevolg van het federale besluit onbestaande zou zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende 

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid luidt : 

 

 « § 1.  Om in aanmerking te komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten 

voor het jaar 2012 en de periode van 2013-2020, moet een vliegtuigexploitant op uiterlijk 

31 maart 2011 een geverifieerd rapport tonkilometergegevens indienen bij de bevoegde 

autoriteit. Het rapport tonkilometergegevens kan enkel betrekking hebben op 

tonkilometergegevens voor de periode in 2010 die ingaat vanaf het ogenblik dat de 

vliegtuigexploitant beschikt over een goedgekeurd monitoringplan tonkilometergegevens. Het 

door de vliegtuigexploitant ingediende monitoringplan tonkilometergegevens wordt binnen 

vier maanden na de indiening ervan geverifieerd en, in voorkomend geval, goedgekeurd door 

de bevoegde autoriteit. 

 

 § 2.  Om in aanmerking te komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten uit 

de bijzondere reserve voor de periode van 2013-2020, moet bij de bevoegde autoriteit uiterlijk 

op 30 juni 2015 een verzoek worden ingediend door een vliegtuigexploitant : 

 

 a)  die een luchtvaartactiviteit aanvangt na het jaar waarvoor tonkilometergegevens zijn 

ingediend overeenkomstig § 1; of 

 

 b)  van wie het aantal tonkilometers gemiddeld met meer dan 18 % per jaar is gestegen 

tussen het referentiejaar 2010, waarvoor geverifieerde tonkilometergegevens werden 

gerapporteerd overeenkomstig § 1, en het jaar 2014,  

 

 en van wie de extra activiteit onder punt a) of de extra activiteit onder punt b) niet geheel 

of gedeeltelijk een voortzetting is van een eerder door een andere vliegtuigexploitant 

uitgevoerde luchtvaartactiviteit. 

 

 Het verzoek bestaat uit een geverifieerd rapport tonkilometergegevens en bewijzen 

waaruit blijkt dat de vliegtuigexploitant voldoet aan de criteria onder punt a) of punt b). 
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 Het rapport tonkilometergegevens kan enkel betrekking hebben op tonkilometergegevens 

voor de periode in 2014 die ingaat vanaf het ogenblik dat de vliegtuigexploitant beschikt over 

een goedgekeurd monitoringplan tonkilometergegevens. 

 

 Het door de vliegtuigexploitant ingediende monitoringplan tonkilometergegevens wordt 

binnen vier maanden na de indiening ervan geverifieerd en, in voorkomend geval, 

goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. 

 

 De Vlaamse Regering kan de nadere regels en procedures bepalen voor inhoud, indiening 

en goedkeuring van het verzoek om in aanmerking te komen voor een kosteloze toewijzing 

van emissierechten uit de bijzondere reserve voor de periode van 2013-2020 en kan de nadere 

regels bepalen voor de kosteloze toewijzing van emissierechten uit de bijzondere reserve voor 

de periode van 2013-2020. 

 

 § 3.  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en procedures voor de inhoud, 

indiening, verificatie en goedkeuring van een monitoringplan tonkilometergegevens zoals 

bedoeld in § 1 en § 2. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en procedures voor de inhoud, indiening 

en verificatie van het rapport tonkilometergegevens zoals bedoeld in § 1 en § 2. 

 

 § 4.  De bevoegde autoriteit dient uiterlijk op 30 juni 2011 alle door de 

vliegtuigexploitanten overeenkomstig § 1 ingediende rapporten tonkilometergegevens in bij 

de Europese Commissie. 

 

 De bevoegde autoriteit dient uiterlijk op 31 december 2015 alle door de 

vliegtuigexploitanten overeenkomstig § 2 ingediende en goedgekeurde verzoeken in bij de 

Europese Commissie. 

 

 § 5.  De bevoegde autoriteit berekent en publiceert in het Belgisch Staatsblad binnen drie 

maanden na de datum waarop de Europese Commissie haar Emissierechtenbesluit neemt, de 

volgende hoeveelheden : 

 

 a)  de totale hoeveelheid emissierechten die voor het jaar 2012 wordt toegewezen aan 

elke vliegtuigexploitant van wie het rapport tonkilometergegevens door de bevoegde autoriteit 

bij de Europese Commissie is ingediend overeenkomstig § 4, eerste lid; 

 

 b)  de totale hoeveelheid emissierechten die voor de periode 2013-2020 wordt 

toegewezen aan elke vliegtuigexploitant van wie het rapport tonkilometergegevens door de 

bevoegde autoriteit bij de Europese Commissie is ingediend; 

 

 c)  de hoeveelheid emissierechten die voor elk jaar van de periode 2013-2020 aan elke 

vliegtuigexploitant wordt toegewezen. 

 

 De bevoegde autoriteit berekent en publiceert in het Belgisch Staatsblad binnen drie 

maanden na de datum waarop de Europese Commissie haar Bijzondere 

reserve-emissierechtenbesluit neemt, de volgende hoeveelheden : 
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 a)  de totale hoeveelheid emissierechten die uit de bijzondere reserve voor de periode 

2013-2020 wordt toegewezen aan elke vliegtuigexploitant wiens verzoek door de bevoegde 

autoriteit bij de Europese Commissie is ingediend overeenkomstig § 4, tweede lid; 

 

 b)  de hoeveelheid emissierechten die aan elke vliegtuigexploitant voor elk volledig 

kalenderjaar dat overblijft in de periode 2013-2020, is toegewezen. 

 

 § 6.  Met ingang van het jaar 2010 moet een vliegtuigexploitant jaarlijks op uiterlijk 

1 januari beschikken over een goedgekeurd monitoringplan CO2-emissies. De 

vliegtuigexploitant moet zijn goedgekeurd monitoringplan CO2-emissies aanpassen en 

opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde autoriteit, indien er zich tijdens het 

lopende kalenderjaar nader door de Vlaamse Regering te bepalen wijzigingen voordoen die 

een impact hebben op de monitoringsmethodologie. Het monitoringplan CO2-emissies wordt 

binnen vier maanden na indiening door de vliegtuigexploitant, geverifieerd en, in voorkomend 

geval, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. 

 

 In afwijking van het eerste lid, bepaalt de Vlaamse Regering vanaf wanneer een 

vliegtuigexploitant die een luchtvaartactiviteit aanvangt na 31 augustus 2009, moet 

beschikken over een goedgekeurd monitoringplan CO2-emissies. De vliegtuigexploitant moet 

zijn goedgekeurd monitoringplan CO2-emissies aanpassen en opnieuw ter goedkeuring 

voorleggen aan de bevoegde autoriteit, indien er zich tijdens het lopende kalenderjaar nader 

door de Vlaamse Regering te bepalen wijzigingen voordoen die een impact hebben op de 

monitoringsmethodologie. Het monitoringplan CO2-emissies wordt binnen vier maanden na 

indiening door de vliegtuigexploitant, geverifieerd en, in voorkomend geval, goedgekeurd 

door de bevoegde autoriteit. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en procedures voor de inhoud, indiening, 

verificatie en goedkeuring van een monitoringplan CO2-emissies en voor de wijziging ervan. 

 

 § 7.  Met ingang van het jaar 2011 moet een vliegtuigexploitant elk jaar op uiterlijk 

31 maart een als bevredigend geverifieerd CO2-emissiejaarrapport indienen bij de bevoegde 

autoriteit. De verificateur neemt een beslissing over het al dan niet bevredigend karakter van 

het bij hem ingediende CO2-emissiejaarrapport binnen een termijn van 2 maanden, te rekenen 

vanaf de datum van de indiening van het CO2-emissiejaarrapport door de vliegtuigexploitant 

bij de verificateur. Indien de vliegtuigexploitant geen als bevredigend geverifieerd 

CO2-emissiejaarrapport indient op uiterlijk 31 maart van elk jaar met ingang van het jaar 

2011, dan wordt een alternatief emissiecijfer bepaald door de bevoegde autoriteit. 

 

 Een vliegtuigexploitant van wie het CO2-emissiejaarrapport van het voorgaande 

kalenderjaar uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar niet is geverifieerd als bevredigend, 

mag geen emissierechten meer overdragen, totdat dat rapport is geverifieerd als bevredigend, 

of totdat krachtens het eerste lid een alternatief emissiecijfer is bepaald en ingegeven in het 

nationaal register. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en procedures voor de inhoud, indiening 

en verificatie van een CO2-emissiejaarrapport. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en procedures voor de bepaling van het 

alternatieve emissiecijfer. 
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 § 8.  Met ingang van het jaar 2013 moet een vliegtuigexploitant elk jaar tegen uiterlijk 

30 april emissierechten inleveren ter dekking van de CO2-emissies van het voorgaande jaar. 

De Vlaamse Regering bepaalt daarvoor de nadere regels en procedures ». 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht 

zich uit te spreken over de verenigbaarheid van die bepaling met de bevoegdheidverdelende 

regels met toepassing waarvan het Hof het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 

« houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot 

luchtvaartactiviteiten betreft » heeft vernietigd. 

 

 B.3.1.  Bij zijn arrest nr. 33/2011 van 2 maart 2011 heeft het Hof alle bepalingen van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 « houdende wijziging van het REG-decreet 

van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft » om de volgende 

redenen vernietigd : 

 

 « B.3.1.  In het eerste middel voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat het 

bestreden decreet de artikelen 5,[…] 39, 134 […] van de Grondwet en de artikelen 2 en 6 van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen schendt, in zoverre het 

activiteiten die plaatsvinden in het luchtruim (eerste onderdeel) […] zou regelen. 

 

 […] 

 

 B.4.1.  Artikel 6, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt :  

 

 ‘ Wat het leefmilieu en het waterbeleid betreft :  

 

 1°  De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het 

water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de 

geluidshinder; 

 

 […] ’. 

 

 B.4.2.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever aan […] de gewesten de volledige bevoegdheid toegekend tot het 

uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden. 

 

 Op grond van het voormelde artikel 6, § 1, II, zijn de gewesten bevoegd voor de 

voorkoming en bestrijding van de verschillende vormen van milieuverontreiniging; de 

gewestwetgever vindt in het 1° van die bepaling de algemene bevoegdheid die hem in staat 

stelt hetgeen betrekking heeft op de bescherming van het leefmilieu, onder meer van de lucht, 

tegen verontreiniging en aantasting, te regelen.  

 



8 

 

 B.4.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

vloeit voort dat de aan de gewesten toegewezen bevoegdheid inzake de bescherming van de 

lucht onder meer betrekking heeft op de aangelegenheden welke werden geregeld bij de wet 

van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging (Parl. St., 

Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 13).  

 

 Luidens artikel 2 van de voormelde wet van 28 december 1964 wordt onder 

‘ luchtverontreiniging ’ verstaan ‘ het in de lucht lozen, ongeacht de oorsprong van gassen, 

vloeistoffen of vaste stoffen, die de gezondheid van de mens kunnen aantasten, nadelig 

kunnen zijn voor dieren en planten of schade kunnen toebrengen aan goederen en aan stads- 

en natuurschoon ’.  

 

 B.4.4.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de bevoegdheid van de gewesten inzake de 

bescherming van de lucht de bevoegdheid omvat om maatregelen te nemen teneinde de 

uitstoot van broeikasgassen in de lucht te verminderen. Die bevoegdheid is niet beperkt tot 

vaste installaties, maar betreft elke uitstoot van broeikasgassen, ongeacht de oorsprong. Gelet 

op de weerslag van broeikasgassen op het leefmilieu, en inzonderheid op het klimaat, 

vermogen de gewesten bijgevolg maatregelen te nemen teneinde de uitstoot van 

broeikasgassen door vliegtuigen te verminderen, voor zover zij evenwel hun territoriale 

bevoegdheid niet overschrijden. 

 

 B.5.  De artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 2 en 19, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen en met de artikelen 2, § 1, en 7 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 

betrekking tot de Brusselse instellingen, hebben een exclusieve territoriale 

bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht. Een zodanig stelsel veronderstelt dat het onderwerp 

van iedere regeling die een gewestwetgever uitvaardigt, moet kunnen worden gelokaliseerd 

binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat iedere concrete verhouding of situatie 

slechts door één enkele wetgever wordt geregeld. 

 

 B.6.1.  Uit het voormelde artikel 18bis van de richtlijn 2003/87/EG vloeit voort dat 

België de administrerende lidstaat is voor, enerzijds, de vliegtuigexploitanten aan wie de 

bevoegde Belgische overheid overeenkomstig de bepalingen van de verordening (EEG) 

nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 ‘ betreffende de verlening van 

exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen ’ een geldige exploitatievergunning 

heeft verleend en, anderzijds, de andere vliegtuigexploitanten waarvan het grootste deel van 

de geschatte luchtvaartemissies van de door hen in het referentiejaar uitgevoerde vluchten aan 

die lidstaat kan worden toegeschreven.  

 

 B.6.2.  De bevoegdheid van een administrerende lidstaat strekt zich uit tot alle vluchten 

van de betrokken vliegtuigexploitanten die vertrekken van of aankomen op een 

luchtvaartterrein dat gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.  

 

 B.7.  Uit artikel 20bis van het REG-decreet van 2 april 2004, zoals ingevoegd bij artikel 4 

van het decreet van 8 mei 2009, vloeit voort dat het Vlaamse Gewest de administratieve 

controle uitoefent van de vliegtuigexploitanten die onder de administratieve bevoegdheid van 

België vallen en waarvan de meeste in het referentiejaar uitgestoten CO2-emissies aan het 

Vlaamse Gewest worden toegekend. Die controle strekt zich uit tot alle vluchten van de 

betrokken vliegtuigexploitanten die vertrekken van of landen op een luchtvaartterrein dat 

gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip van de 
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vluchten die niet vertrekken van of landen op een luchtvaartterrein dat gelegen is op het 

grondgebied van het Vlaamse Gewest. 

 

 B.8.1.  Hoewel het in artikel 20bis van het REG-decreet vervatte criterium om de 

emissies van broeikasgassen afkomstig van de luchtvaart in het Vlaamse Gewest te 

lokaliseren, sterk is geïnspireerd op het criterium dat in artikel 18bis van de richtlijn 

2003/87/EG wordt gebruikt om de bevoegdheid over vliegtuigexploitanten die niet over een 

geldige exploitatievergunning van een lidstaat van de Europese Unie beschikken voor de 

toepassing van die richtlijn toe te wijzen aan een welbepaalde lidstaat van de Europese Unie, 

dient te worden nagegaan of dat criterium de exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling 

tussen de gewesten en de federale Staat in acht neemt. 

 

 Het in artikel 20bis van het REG-decreet gehanteerde criterium heeft tot gevolg dat het 

Vlaamse Gewest bevoegdheid beoogt uit te oefenen over emissies die zich slechts zeer ten 

dele voordoen in het luchtruim van dat Gewest. Wat de vluchten betreft die landen op of 

opstijgen van op een in het Vlaamse Gewest gelegen luchtvaartterrein, zullen, mede vanwege 

de beperkte oppervlakte van dat Gewest en een weinig ontwikkelde binnengewestelijke 

luchtvaart, die emissies hoofdzakelijk plaatsvinden in het luchtruim buiten dat Gewest. Een 

gedeelte van die emissies zal plaatsvinden in het luchtruim van de andere gewesten of in het 

luchtruim boven de Belgische mariene gebieden, welke tot de territoriale bevoegdheid van de 

federale overheid behoren. Een nog groter deel van de bedoelde emissies zal plaatsvinden in 

het luchtruim van andere lidstaten van de Europese Unie of daarbuiten. Maar ook emissies 

van vluchten welke geheel niet het luchtruim van het Vlaamse Gewest aandoen, zijn beoogd, 

aangezien het principe dat er slechts één administrerende overheid mag zijn per 

vliegtuigexploitant, in combinatie met het criterium van artikel 20bis van het REG-decreet, tot 

gevolg heeft dat emissies van bepaalde vluchten welke uitsluitend andere gewesten of andere 

lidstaten van de Europese Unie aandoen, onder het toepassingsgebied van de bestreden 

regeling vallen, zodra die vluchten worden uitgevoerd door een vliegtuigexploitant die met 

toepassing van het bedoelde criterium onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zou 

vallen.  

 

 Omgekeerd worden niet alle emissies die in het luchtruim van het Vlaamse Gewest 

plaatsvinden, beoogd. Meer zelfs, de overgrote meerderheid van bedoelde emissies valt buiten 

het toepassingsgebied van de bestreden regeling, nu, hoewel zij afkomstig zijn van vluchten 

van of naar in het Vlaamse Gewest gelegen luchtvaartterreinen, die vluchten worden 

uitgevoerd door vliegtuigexploitanten voor wie andere lidstaten of gewesten als 

administrerende overheid optreden, of omdat zij afkomstig zijn van vluchten uitgevoerd door 

dergelijke vliegtuigexploitanten zonder landing in het Vlaamse Gewest. 

 

 B.8.2.  Hoewel het bestreden criterium sterk gelijkt op het subsidiaire criterium dat om 

redenen van beperking van administratieve lasten voor vliegtuigexploitanten door de 

richtlijn 2003/87/EG wordt gebruikt om de controle over de emissies van niet-EU-

vliegtuigexploitanten toe te wijzen aan één of andere lidstaat, is het niet geschikt om de 

emissies van broeikasgassen afkomstig van de luchtvaart, waarvoor België krachtens 

voormelde richtlijn bevoegd is, te lokaliseren binnen de territoriale bevoegdheid van het 

Vlaamse Gewest. 

 

 B.9.  Het eerste onderdeel van het eerste middel is in die mate gegrond. 
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 Nu alle bepalingen van het decreet van 8 mei 2009 ‘ houdende wijziging van het REG-

decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft ’ onlosmakelijk 

met elkaar zijn verbonden, dient het decreet in zijn geheel te worden vernietigd. 

 

 […] ». 

 

 B.3.2.  Artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 april 2004 « tot 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen 

van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de 

toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto », ingevoegd bij artikel 4 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 « houdende wijziging van het 

REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft », bepaalde, 

alvorens te worden vernietigd bij het arrest nr. 33/2011 : 

 

 « Voor het jaar 2012 en de periode van 2013-2020 wordt de administratieve controle van 

de vliegtuigexploitant die onder de administratieve bevoegdheid van België valt, verzorgd 

door het gewest dat de meeste CO2-emissies, uitgestoten door de vliegtuigexploitant in het 

referentiejaar, krijgt toegekend. 

 

 Het Vlaamse Gewest krijgt voor elke vliegtuigexploitant de CO2-emissies toegekend van 

alle vluchten die betrekking hebben op een luchtvaartactiviteit die nader door de Vlaamse 

Regering zal worden bepaald, en die : 

 

 a)  vertrekken vanuit luchtvaartterreinen, gelegen op het grondgebied van het Vlaamse 

Gewest; 

 

 b)  landen op luchtvaartterreinen, gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, 

op voorwaarde dat die vluchten niet vertrekken vanuit een lidstaat van de Europese Unie ». 

 

 De bewoordingen van die bepaling zijn identiek aan die van artikel 9.1.2 van het decreet 

van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. 

 

 B.3.3.  De bewoordingen van artikel 20ter van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

2 april 2004, ingevoegd bij artikel 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 

« houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot 

luchtvaartactiviteiten betreft », vóór de vernietiging ervan bij het arrest nr. 33/2011, waren 

identiek aan die van artikel 9.1.3 van het decreet van 8 mei 2009, bepaling die door de 

prejudiciële vraag wordt beoogd. 
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 B.4.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat, naar het voorbeeld van het vernietigde 

decreet van het Vlaamse Gewest van 2 april 2004, de in het geding zijnde bepaling de 

artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 19, § 3, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met de 

artikelen 2, § 1, en 7 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen, schendt. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.6.1.  De Vlaamse Regering verzoekt het Hof in haar memorie om de gevolgen van de 

met de bevoegdheidverdelende regels strijdig geachte bepaling te handhaven tot uiterlijk 

31 december 2011. In haar aanvullende memorie verzoekt zij het Hof de gevolgen van de in 

het geding zijnde bepaling te handhaven tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 

samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 gesloten tussen de federale Staat, het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest « betreffende het 

opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 

2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap ». 

 

 B.6.2.  De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard 

van het in het prejudicieel contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Alvorens te 

beslissen de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling te handhaven, moet het Hof 

vaststellen dat het voordeel dat uit de niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid 

voortvloeit, buiten verhouding staat tot de verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou 

meebrengen. 

 

 B.6.3.  Zoals de Vlaamse Regering aangeeft in haar aanvullende memorie, daarin ter 

terechtzitting gevolgd door de Ministerraad, heeft het voormelde samenwerkingsakkoord geen 

rechtstreekse impact op de prejudiciële vraag en het bodemgeschil. 
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 Bovendien zijn de bij de Raad van State bestreden ministeriële besluiten genomen op 

28 november 2011, zodat een handhaving van de gevolgen van de in het geding zijnde 

bepaling tot uiterlijk 31 december 2011, zoals het Hof heeft beslist met zijn arrest nr. 33/2011 

van 2 maart 2011 ten aanzien van de identieke bepaling vervat in het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 8 mei 2009 « houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de 

uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft » en met zijn arrest nr. 76/2012 van 14 juni 2012 

ten aanzien van analoge bepalingen van het decreet van het Waalse Gewest van 6 oktober 

2010 « tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling 

voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een ‘ Fonds wallon Kyoto ’ 

(Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van 

Kyoto », voldoende is om die besluiten hun rechtsgrondslag niet te ontnemen. 

 

 Mocht in afwachting van de inwerkingtreding van een samenwerkingsakkoord zoals 

bedoeld in de voormelde arresten van het Hof de noodzaak bestaan om nieuwe reglementaire 

of individuele administratieve handelingen te stellen om gepaste uitvoering te geven aan de 

richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 « tot 

wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap » staat het in 

voorkomend geval aan de Raad van State te beoordelen of de gevolgen van eventueel te 

vernietigen administratieve handelingen dienen te worden gehandhaafd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende 

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid schendt de artikelen 5, 39 en 134 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 19, § 3, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met de artikelen 2, § 1, en 7 van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 

 -  De gevolgen van die decretale bepaling worden gehandhaafd tot 31 december 2011. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5619 en 5627 

 

 

Arrest nr. 68/2014 

van 24 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 134 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnissen van 20 maart 2013 en 17 april 2013, respectievelijk in zake Thierry 

Degryse en Véronique Bocca, en in zake Dominique Martiny en Valérie Lambotte, tegen de 

Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 28 maart 

2013 en 25 april 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, eventueel in 

samenhang gelezen met artikel 140 van hetzelfde Wetboek en met artikel 23, § 2, van de 

overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  

 

 in zoverre het, voor de koppels voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt 

gevestigd, voorziet in de aanrekening van de toeslag op de belastingvrije som voor een kind 

ten laste bij de persoon met het hoogste belastbare inkomen, zelfs wanneer dat inkomen 

belastingvrij is met toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, 

waardoor dat fiscale voordeel verdwijnt, 

 

 terwijl de koppels die een feitelijk gezin vormen en voor wie afzonderlijke aanslagen 

worden gevestigd, kunnen kiezen bij welke persoon de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste wordt aangerekend, zodat, wanneer de ene met toepassing van een 

overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting belastingvrije inkomsten geniet die 

hoger liggen dan die van zijn partner, die laatstgenoemde het kind ten laste kan nemen, 

waardoor het verlies van dat fiscale voordeel wordt vermeden ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5619 en 5627 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Thierry Degryse en Véronique Bocca, wonende te 6750 Musson, rue de Rachecourt 9; 

 

 -  Dominique Martiny en Valérie Lambotte, wonende te 6700 Aarlen, rue Basse 2; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Thierry Degryse en Véronique Bocca; 

 

 -  Dominique Martiny en Valérie Lambotte. 

 

 Bij beschikking van 20 februari 2014 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 

de dag van de terechtzitting bepaald op 11 maart 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd 

om, in een uiterlijk op 6 maart 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie 

binnen dezelfde termijn uitwisselen, hun opmerkingen uiteen te zetten over de eventuele 

weerslag, op de onderhavige zaken, van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie van 12 december 2013, in de zaak G. Emfeld en N. Garcet t. Belgische Staat, C-303/12. 
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 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  Thierry Degryse en Véronique Bocca; 

 

 -  Dominique Martiny en Valérie Lambotte; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. B. Billet, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Fekenne, 

advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en R. Leysen verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 De verzoekers voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5619 dienen verschillende bezwaarschriften in tegen 

aanslagen in de personenbelasting gevestigd voor de aanslagjaren 2007 en 2009. Die bezwaarschriften worden door 

de gewestelijk directeur verworpen. 

 

 Zij dienen bij de griffie vervolgens een verzoekschrift in tegen de betwiste aanslagen teneinde de ontheffing 

van de betwiste belasting te verkrijgen, alsook de teruggave van elke som die daarvoor is betaald en de veroordeling 

van de Belgische Staat tot de kosten. 

 

 In de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak wordt vastgesteld dat de eiseres een uit Luxemburg 

afkomstige bezoldiging int, terwijl haar echtgenoot een uit België afkomstige bezoldiging int die lager ligt dan die 

van de eiseres. Het koppel woont te Musson en heeft drie kinderen ten laste. 

 

 Het is in die context dat de Rechtbank zich buigt over een verschil in behandeling dat zou bestaan tussen de 

gehuwde koppels of de wettelijk samenwonenden en de koppels die feitelijk samenwonen. 

 

 Voor de gehuwde koppels wordt immers de toeslag op de belastingvrije som, vermeerderd voor kinderen ten 

laste, aangerekend met toepassing van artikel 134, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 (WIB 1992) bij de belastingplichtige met het hoogste belastbare inkomen. 

 

 Te dezen is het hoogste inkomen, hoewel het is vrijgesteld, echter dat van de eiser. De volledige toeslag op de 

belastingvrije som voor kinderen ten laste is hem aangerekend, hetgeen dus leidt tot het verlies in concreto van het 

belastingvoordeel. 

 

 Artikel 140 van het WIB 1992 regelt de situatie van de koppels die feitelijk samenwonen verschillend. De 

personen te hunnen laste die worden beoogd bij artikel 136 van het WIB 1992 als deel uitmakend van het gezin, 

worden aldus beschouwd als zijnde ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat gezin 

staat, hetgeen in de praktijk ertoe leidt de betrokkenen te laten kiezen wie van hen de kinderen ten laste zal 

nemen. 
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 In de zaak nr. 5627 hebben de verzoekers voor de verwijzende rechter op 4 mei 2009 een bezwaarschrift 

ingediend tegen de aanslag in de personenbelasting gevestigd voor het aanslagjaar 2008, bezwaarschrift dat is 

verworpen door de gewestelijk directeur op 25 oktober 2010. De verzoekers dienen bij de griffie in datzelfde jaar 

een verzoekschrift in tegen de betwiste aanslag teneinde de ontheffing van de betwiste belasting te verkrijgen, 

alsook de teruggave van elke som die daarvoor is betaald en de veroordeling van de Belgische Staat tot de 

kosten. 

 

 Te dezen int de eiseres voor de verwijzende rechter een uit Luxemburg afkomstige bezoldiging, terwijl haar 

echtgenoot een uit België afkomstige bezoldiging int die lager ligt dan die van de eiseres. Het koppel woont te 

Aarlen en heeft twee kinderen ten laste. 

 

 Om redenen die identiek zijn aan die welke in verband met de zaak nr. 5619 zijn aangegeven, beslist de 

Rechtbank aan het Hof te vragen of artikel 134, § 1, tweede lid, van het WIB 1992 bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  In hun memorie onderstrepen de verzoekers voor de verwijzende rechter dat de administratie ten 

onrechte zou beweren dat de Franse woorden « exempté » en « exonéré » een gelijkwaardige betekenis hebben. 

 

 De Franse woorden « exempter un revenu » zouden immers erop neerkomen het inkomen te onttrekken aan de 

belasting, terwijl het Franse woord « exonérer » zou betekenen dat men ervan wordt vrijgesteld een belasting te 

betalen. 

 

 A.1.2.  De verzoekers benadrukken het bestaan van een discriminatie tussen de feitelijk samenwonende koppels 

met een of meer kinderen fiscaal ten laste en de gehuwde of wettelijk samenwonende koppels met eveneens een of 

meer kinderen fiscaal ten laste. Aldus heeft ieder lid van het feitelijk samenwonend koppel de mogelijkheid, op 

grond van een omzendbrief van 26 februari 2002 en buiten elke controle van de administratie, het door hem gewilde 

aantal kinderen fiscaal ten laste te nemen met toepassing van artikel 140 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 en hierdoor de extra belastingvermindering te genieten die overeenstemt met het aantal 

ten laste aangegeven kinderen. De verzoekers voor de verwijzende rechter refereren aan het vrijgestelde bedrag dat in 

artikel 231 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt beoogd en zou worden verhoogd met 

toeslagen volgens het aantal personen ten laste bepaald in artikel 132 van hetzelfde Wetboek. 

 

 A.1.3.  In ondergeschikte orde verklaren de verzoekers voor de verwijzende rechter dat het onjuist zou zijn 

te beweren dat geen onderscheid moet worden gemaakt tussen de eigenlijke betekenis die in het recht wordt 

gegeven aan het Franse woord « exempté » en aan het Franse woord « exonéré ». Het zou eveneens onjuist zijn 

te beweren dat de voorrang van het internationaal recht op het intern recht te dezen in acht is genomen. Om dat 

te beweren, zou de tegenpartij geen rekening hebben gehouden met de werkelijke betekenis die in het recht 

wordt gegeven aan beide Franse woorden « exempté » en « exonéré ». 

 

 A.2.1.  Na te hebben herinnerd aan de regels vervat in de artikelen 134 en 140 van het WIB 1992, verwijst 

de Ministerraad naar het arrest van het Hof nr. 57/2001 van 8 mei 2001, waarin dat laatste heeft geoordeeld dat 

de oplossing die de wetgever heeft gekozen voor de feitelijk samenwonenden dezelfde is als die welke van 

toepassing is op de gehuwde koppels, namelijk de aanrekening van het voordeel voor kinderen ten laste bij 

slechts een van de echtgenoten of feitelijk samenwonenden, en dat iedere andere oplossing discriminerend zou 

zijn ten opzichte van de situatie van de gehuwde koppels en van de andere alleenstaande belastingplichtigen. 

 

 De Ministerraad merkt eveneens op dat artikel 23, § 2, van de overeenkomst tussen België en het 

Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting voorziet in de methode volgens welke de 

Staat van verblijf, in dit geval België, de dubbele belasting uitschakelt, in casu de vrijstelling met 

progressievoorbehoud. De wil van de Belgische en Luxemburgse fiscale wetgevers zou in het Belgisch recht 

materieel gestalte hebben gekregen in artikel 155 van het WIB 1992. 
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 A.2.2.  In de eerste plaats voert de Ministerraad aan dat de onderscheiden categorieën niet vergelijkbaar zijn 

vanuit juridisch oogpunt. Er wordt onderstreept dat de feitelijk samenwonenden niet zijn toegetreden tot de 

instelling van het huwelijk. Hoewel toenaderingen tussen beide vergeleken categorieën mogelijk zijn op socio-

economisch vlak, zou het beperkend en onjuist zijn de analyse te limiteren tot die vaststelling, waarbij op 

juridisch, successierechtelijk, vermogensrechtelijk en contractueel vlak geen rekening ermee wordt gehouden dat 

de personen die een leefgemeenschap vormen, niet dezelfde verbintenissen hebben aangegaan als die van een 

gehuwd koppel. 

 

 De Ministerraad wijst erop dat de gehuwde koppels en de wettelijk samenwonenden een enkele 

gemeenschappelijke belastingaangifte indienen. Een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd op naam van 

beide aangevers. In tegenstelling tot de feitelijk samenwonenden kunnen de gehuwde koppels en de wettelijk 

samenwonenden het voordeel van het huwelijksquotiënt genieten. Zij kunnen eveneens onder hen het aan het 

woonkrediet verbonden belastingvoordeel optimaliseren. Ten slotte, wanneer het inkomen van een van de 

echtgenoten of wettelijk samenwonenden lager ligt dan de belastingvrije som, wordt het saldo overgedragen naar 

de belastbare grondslag van de andere partner, hetgeen niet het geval is voor de feitelijk samenwonenden. Die 

laatsten worden immers fiscaal beschouwd als alleenstaanden. 

 

 A.2.3.  In de veronderstelling dat de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen als 

vergelijkbaar kunnen worden beschouwd, voert de Ministerraad aan dat er geen sprake zou zijn van een 

onverantwoorde ongelijke behandeling. Hij verwijst naar het arrest nr. 63/2003 van 14 mei 2003 om tot die 

conclusie te komen. 

 

 A.2.4.  De Ministerraad verwijst naar de arresten nrs. 140/2001, 185/2002 en 57/2001 om te besluiten dat 

de aangeklaagde discriminatie niet zou voortvloeien uit de artikelen 126 en volgende van het WIB 1992, die de 

berekening van de belasting regelen, maar uit het feit dat de wetgever geen enkele bijzondere maatregel heeft 

genomen om rekening te houden met de situatie van de ongehuwd samenwonenden die, misschien ten onrechte, 

als alleenstaanden zouden worden beschouwd. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 december 1988 « houdende hervorming van de 

inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen », die de wijze van aanrekening van 

de belastingvrije sommen invoerde, zou voortvloeien dat de wetgever met kennis van zaken geen enkele 

bijzondere maatregel heeft genomen om rekening te houden met de situatie van de ongehuwd samenwonenden 

die als alleenstaanden worden beschouwd. 

 

 Het in het prejudiciële vraag aangeklaagde verschil in behandeling zou derhalve voortvloeien uit de keuze 

die de wetgever heeft gemaakt om de feitelijk samenwonenden te beschouwen als fiscaal alleenstaande personen, 

terwijl de gehuwde koppels een enkele fiscale entiteit vormen. 

 

 A.2.5.  De Ministerraad voert in de derde plaats aan dat het verschil in behandeling niet verantwoord zou 

zijn. 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter verklaren, zou de toepassing 

van artikel 134 van het WIB 1992 voor hen niet hebben geleid tot een verlies van voordelen voor kinderen ten 

laste. Uit artikel 24, § 4, a), van de overeenkomst gesloten met het Groothertogdom Luxemburg tot het 

vermijden van dubbele belasting zou immers duidelijk blijken dat de echtgenoot van de verzoekers in het 

Groothertogdom Luxemburg alle voordelen verbonden aan de gezins- en persoonlijke situatie zou hebben 

verkregen of kon verkrijgen die die Staat aan zijn eigen verblijfhouders toekent, waarbij de verzoekers zelf de 

aftrek voor kosten voor kinderopvang in verhouding tot hun inkomen in het totaal van de inkomens van beide 

echtgenoten hebben genoten. 

 

 Er wordt aangevoerd dat de verzoekers voor de verwijzende rechter, door het Hof te vragen om artikel 134 

van het WIB 1992 onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te achten, in werkelijkheid het Hof 

zouden verzoeken om te bevestigen dat de echtgenoten van wie de ene uit het Groothertogdom Luxemburg 

afkomstige vrijgestelde inkomsten geniet die hoger liggen dan die van de andere echtgenoot en die reeds in het 

Groothertogdom Luxemburg alle bij de wetgeving van die Staat bepaalde voordelen voor de gezinslast heeft 

genoten, het recht zouden hebben om een tweede maal fiscale voordelen voor kinderen ten laste te genieten. 
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 Hoewel de met het Groothertogdom Luxemburg gesloten overeenkomst België toelaat rekening te houden 

met de vrijgestelde inkomens om de belasting op de andere inkomens te berekenen, strekt zij geenszins ertoe 

rekening te houden met de vrijgestelde inkomens om het tarief van de belasting op de andere inkomens te 

verminderen. 

 

 De Ministerraad voert aan dat de verzoekers voor de verwijzende rechter in werkelijkheid niet eisen om te 

worden behandeld als de feitelijke gezinnen, daar die laatsten niet noodzakelijk twee keer de voordelen genieten 

die zijn verbonden aan de gezinssituatie, maar om beter te worden behandeld dan alle andere belastingplichtigen, 

ongeacht of zij gehuwd zijn dan wel een feitelijk gezin vormen. 

 

 De Ministerraad verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2012, alsook naar het 

arrest de Groot van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 december 2002, waaruit zou voortvloeien 

dat België niet ertoe gehouden is andermaal de voordelen toe te kennen die zijn verbonden aan de gezins- en 

persoonlijke situatie van de echtgenoten, aangezien het Groothertogdom Luxemburg dat voordeel reeds heeft 

toegekend voor de uit Luxemburg afkomstige inkomens. Het gelijkheidsbeginsel zou immers niet vereisen dat 

België aan de belastingplichtige altijd het recht moet toekennen om de voor hem meest voordelige 

belastingregeling te genieten. 

 

 A.3.  In hun memorie van antwoord betwisten de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter de 

verwijzing door de Ministerraad naar het arrest van het Hof nr. 57/2001. Volgens hen kunnen de in het geding 

zijnde categorieën met elkaar worden vergeleken, aangezien beiden Belgische beroepsinkomsten genieten voor 

een van de leden van het koppel, en vrijgestelde Luxemburgse inkomsten voor het andere lid. 

 

 Terwijl die twee categorieën zich in dezelfde situatie zouden bevinden, zouden de feitelijk samenwonenden 

gunstiger worden behandeld aangezien zij een dubbel voordeel zouden kunnen genieten dat de gehuwde koppels 

of wettelijk samenwonenden niet kunnen genieten. 

 

 A.4.  In de aanvullende memorie die zij hebben ingediend naar aanleiding van de beschikking van het Hof 

van 20 februari 2014 brengen de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter in herinnering dat als 

echtgenoten hun beroepsinkomsten worden gecumuleerd en dat bij toepassing van artikel 134 van het WIB 1992 

zij niet de in artikel 132 van het genoemde Wetboek bedoelde verhoging kunnen genieten. Hun zouden dus 

fiscale voordelen worden ontzegd die door het Belgisch recht worden toegekend aan het koppel in zijn geheel 

om reden dat het hoogste inkomen waarop een aanrekening zou kunnen worden toegepast, wordt ontvangen door 

de echtgenoot in Luxemburg. Uit het arrest dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 december 

2013 werd gewezen, zou blijken dat het koppel dat bestaat uit de verzoekende partijen voor de verwijzende 

rechter recht zou hebben op de toeslag op de belastingvrije som voor een kind ten laste. 

 

 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter besluiten dat artikel 49 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie in die zin zou dienen te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een 

fiscale regeling van een lidstaat, zoals die welke in het bodemgeschil in het geding is, die tot gevolg heeft dat een 

koppel dat in die Staat verblijft en in de genoemde Staat en in een andere lidstaat inkomsten ontvangt, het 

daadwerkelijke genot wordt ontzegd van een bepaald fiscaal voordeel om reden van de wijze van aanrekening 

ervan, terwijl dat koppel dat voordeel wel zou genieten indien de echtgenoot die de hoogste inkomsten heeft 

daarvan niet de volledige som in een andere lidstaat inde. 

 

 A.5.  In zijn aanvullende memorie betoogt de Ministerraad dat het arrest van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie niet van dien aard is dat het het door het Hof in zijn arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 

aangenomen standpunt ontkracht. De saisine van het Hof zou zich immers niet uitstrekken tot het onderzoek of 

de in het geding zijnde bepalingen overeenstemmen met die van het Verdrag van de Europese Unie. Hoewel uit 

het arrest van het Hof van Justitie blijkt dat de toepassing van artikel 134 van het WIB 1992 het vrij verkeer 

binnen de Europese Unie belemmert, zou dat Hof niet opleggen dat België nogmaals de volledige som of een 

deel van de voordelen toekent aan de echtgenoot die enkel inkomsten van Belgische oorsprong ontvangt. Het 

Hof van Justitie zou niet de weigering om de voordelen toe te kennen bekritiseren maar de wijze van 

aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som. 

 

 Het zou aan de wetgever toekomen om het WIB 1992 aan te passen teneinde zich te gedragen naar het 

arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie door te maken dat geen enkel voordeel voor gezinslast 

wordt toegekend wanneer dergelijke voordelen integraal in het buitenland werden toegekend. De verzoekende 

partijen voor de verwijzende rechter zouden zich niet op het genoemde arrest kunnen baseren om te beweren dat 

zij recht hebben op het geheel of een deel van de toeslag op de belastingvrije som. 
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 Ten overvloede stelt de Ministerraad dat de toekenning van een nieuw voordeel aan de betrokken gezinnen 

die in het Groothertogdom Luxemburg reeds integraal voordelen hebben genoten strijdig zou zijn met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), 

zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 2007, bepaalde : 

 

 « § 1.  De belastingvrije som wordt per belastingplichtige vastgesteld als het totaal van 

het, eventueel verhoogde, basisbedrag en de toeslagen vermeld in de artikelen 132 en 133. 

 

 Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de toeslagen vermeld 

in artikel 132 aangerekend bij die belastingplichtige met het hoogste belastbare inkomen. 

Wanneer het belastbare inkomen van één van beide belastingplichtigen lager is dan zijn 

belastingvrije som, wordt het saldo bij de belastingvrije som van de andere belastingplichtige 

gevoegd. 

 

 § 2.  De belastingvrije som wordt per belastingplichtige aangerekend op de 

opeenvolgende inkomensschijven, te beginnen met de eerste. 

 

 § 3.  Het deel van de belastingvrije som dat na toepassing van de §§ 1 en 2 niet is 

aangerekend, wordt in de mate dat het betrekking heeft op de toeslagen vermeld in 

artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. 

 

 Het belastingkrediet is gelijk aan het deel van de belastingvrije som dat met toepassing 

van het eerste lid kan worden omgezet, vermenigvuldigd met het tarief van de 

corresponderende inkomensschijf, met een maximum van 360 EUR (basisbedrag 250 EUR) 

per kind ten laste ». 

 

 Voor het aanslagjaar 2008 werd het in paragraaf 3, tweede lid, bedoelde bedrag op 

370 euro gebracht. 

 

 B.1.2.  Artikel 140 van hetzelfde Wetboek, zoals het van toepassing was op het 

aanslagjaar 2007, bepaalde : 

 

 « Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van 

hetzelfde gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen die eveneens van dat gezin deel 

uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van dat 

gezin staat.  
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 Wanneer het samengetelde nettobedrag der bestaansmiddelen van die belastingplichtige 

en van de personen te zijnen laste lager is dan zoveel maal 2.610 EUR (basisbedrag 

1 800 EUR) als het gezin personen ten laste plus één telt, mag die belastingplichtige ervan 

afzien als te zijnen laste te beschouwen de personen waarvoor hij over geen 2.610 EUR 

(basisbedrag 1 800 EUR) bestaansmiddelen beschikt en worden die personen alsdan 

beschouwd als ten laste van diegene van de andere van het gezin deel uitmakende 

belastingplichtigen die het meeste tot hun onderhoud bijdraagt ». 

 

 Voor het aanslagjaar 2008 werd het bedrag op 2 660 euro gebracht. 

 

 B.1.3.  Artikel 23 van de overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden 

van dubbele belasting bepaalt : 

 

 « […] 

 

 § 2.  Met betrekking tot verblijfhouders van België wordt dubbele belasting op de 

volgende wijze voorkomen : 

 

 1°  inkomsten afkomstig uit Luxemburg met uitzondering van de in 2° en 3° bedoelde 

inkomsten en in Luxemburg gelegen bestanddelen van het vermogen, die volgens de 

voorgaande artikelen in die Staat belastbaar zijn, zijn in België vrijgesteld van belastingen. 

Die vrijstelling beperkt niet het recht van België om met de aldus vrijgestelde inkomsten en 

bestanddelen van het vermogen rekening te houden bij de bepaling van het tarief van zijn 

belastingen; 

 

 […] ». 

 

 B.1.4.  Met betrekking tot de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong 

bepaalt artikel 155 van het WIB 1992 : 

 

 « Inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 

belasting zijn vrijgesteld, komen in aanmerking voor het bepalen van de belasting, maar deze 

wordt verminderd naar de verhouding tussen de inkomsten die zijn vrijgesteld en het geheel 

van de inkomsten. 

 

 […] ». 

 

 B.2.1.  Uit de feiten van de voor de verwijzende rechter hangende zaken, de motieven van 

de verwijzingsbeslissingen en de voormelde bepalingen blijkt dat aan het Hof een vraag wordt 

gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het 

voormelde artikel 134, § 1, van het WIB 1992, eventueel in samenhang gelezen met 

artikel 140 van hetzelfde Wetboek en met het voormelde artikel 23, § 2, 1°, van de 
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overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, in 

zoverre het voormelde artikel 134, § 1, van het WIB 1992, zelfs wanneer het inkomen van een 

echtgenoot of van een wettelijk samenwonende is vrijgesteld overeenkomstig het voormelde 

artikel 23, § 2, 1°, van de overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van 

dubbele belasting, een verschil in behandeling zou invoeren tussen de gehuwde koppels en de 

wettelijk samenwonenden, enerzijds, en de koppels die feitelijk samenwonen, anderzijds. 

 

 De in het geding zijnde bepaling heeft tot gevolg de toeslag op de belastingvrije som voor 

een kind ten laste aan te rekenen bij de belastingplichtige met het hoogste belastbaar inkomen, 

waardoor, volgens de verwijzende rechter, de gehuwde koppels en de wettelijk 

samenwonenden het fiscaal voordeel zouden verliezen in geval van inkomsten die krachtens 

een internationale overeenkomst belastingvrij zijn, terwijl, luidens artikel 140 van het 

WIB 1992, zoals het door de belastingadministratie wordt toegepast, de feitelijk 

samenwonenden kunnen bepalen wie van hen het kind ten laste neemt. Het Hof wordt dus 

verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, in het licht van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, van het criterium dat de wetgever heeft gekozen om te 

bepalen wie van de echtgenoten of van de wettelijk samenwonenden, enerzijds, of van de 

feitelijk samenwonenden, anderzijds, het fiscaal voordeel voor een kind ten laste kan 

aanrekenen. 

 

 B.2.2.  Bij zijn arrest nr. 100/2013 van 9 juli 2013 heeft het Hof ontkennend geantwoord 

op een identieke vraag, overwegende dat het aangeklaagde verschil in behandeling niet 

bestond, onder meer om de volgende redenen : 

 

 « Aldus, aangezien de wetgever ervoor heeft gekozen het genot van het voordeel slechts 

aan één enkele belastingplichtige toe te kennen, ongeacht of die gehuwd, wettelijk 

samenwonend of feitelijk samenwonend is, zou elke andere oplossing in het voordeel van de 

gehuwde echtgenoten of de wettelijk samenwonenden om reden dat, wanneer de echtgenoot 

of de wettelijk samenwonende is vrijgesteld op basis van het voormelde artikel 23, § 2, 1°, 

van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting, 

de echtgenoot met het laagste inkomen het voordeel van de aanrekening verliest, 

discriminerend zijn ten opzichte van de situatie van de gehuwde koppels en van de wettelijk 

samenwonenden en ten opzichte van de andere alleenstaande belastingplichtigen, met 

inbegrip van de feitelijk samenwonenden die alleen inkomsten in België ontvangen. Het zou 

immers in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat sommige 

belastingplichtigen de vermindering voor een kind ten laste twee keer zouden kunnen 

genieten. 
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 Dat is niet het doel van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, die 

ertoe strekt te voorkomen dat twee belastingplichtigen twee keer worden belast door twee 

verschillende Staten op eenzelfde inkomen, maar die in geen geval tot doel heeft hun toe te 

laten de vermindering voor een kind ten laste te genieten in elk van de twee Staten die de 

Overeenkomst hebben gesloten ». 

 

 B.3.1.  Er dient evenwel ambtshalve te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie bij een 

arrest van 12 december 2013 (C-303/12, G. Imfeld en N. Garcet) heeft geantwoord op een 

prejudiciële vraag over de uitlegging van artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (hierna : VWEU) gesteld in het kader van een geding tussen een in 

België verblijvend koppel en de Belgische Staat over de inaanmerkingneming, bij de 

berekening van de gemeenschappelijke aanslag van het koppel in België, van de door de 

echtgenoot in een andere lidstaat verkregen inkomsten die in België van belasting zijn 

vrijgesteld doch als grondslag dienen voor de toekenning van belastingvoordelen in verband 

met de persoonlijke en gezinssituatie, met als gevolg dat zij een deel verliezen van de 

voordelen waarop zij recht zouden hebben gehad wanneer die inkomsten niet in aanmerking 

zouden zijn genomen. 

 

 B.3.2.  Artikel 49 van het VWEU bepaalt : 

 

 « In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 

voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Dit 

verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van 

agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die op 

het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. 

 

 De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende 

het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening 

daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 

vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig de bepalingen 

welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn 

vastgesteld ». 

 

 B.4.1.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat die 

verdragsbepaling in die zin moest worden geïnterpreteerd dat zij zich verzet tegen de 

toepassing van een belastingregeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de 

orde is, die tot gevolg heeft dat een koppel dat in die Staat woont en zowel in die Staat als in 

een andere lidstaat inkomsten verwerft, daadwerkelijk een bepaald belastingvoordeel verliest 

als gevolg van de wijze waarop dat voordeel wordt aangerekend, terwijl dat koppel dat 
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voordeel wel zou krijgen indien de echtgenoot met de hoogste inkomsten niet zijn volledig 

inkomen in een andere lidstaat zou verwerven. 

 

 In de motivering van dat arrest heeft het Hof van Justitie gesteld : 

 

 « Bestaan van een beperking van de vrijheid van vestiging 

 

 41.  Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de lidstaten, bij gebreke van 

unificatie- of harmonisatiemaatregelen door de Unie, bevoegd blijven om de criteria voor de 

belasting van inkomsten en vermogen vast te stellen teneinde, in voorkomend geval door het 

sluiten van een overeenkomst, dubbele belasting te voorkomen. Daarbij staat het de lidstaten 

vrij om in het kader van bilaterale verdragen tot voorkoming van dubbele belasting de 

aanknopingsfactoren ter verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen (zie met name 

arrest de Groot, reeds aangehaald, punt 93; arresten van 16 oktober 2008, Renneberg, 

C-527/06, Jurispr. blz. I-7735, punt 48, en 28 februari 2013, Beker, C-168/11, nog niet 

gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32). 

 

 42.  Deze verdeling van de heffingsbevoegdheid betekent echter niet dat de lidstaten 

maatregelen mogen treffen die in strijd zijn met de door het VWEU gewaarborgde vrijheden 

van verkeer. Bij de uitoefening van de in bilaterale verdragen tot voorkoming van dubbele 

belasting aldus verdeelde heffingsbevoegdheid dienen de lidstaten zich immers te houden aan 

de regels van Unierecht (reeds aangehaalde arresten de Groot, punt 94; Renneberg, punten 50 

en 51, en Beker, punten 33 en 34). 

 

 43.  Tevens zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het in beginsel 

de woonstaat is die de belastingplichtige alle aan zijn persoonlijke en gezinssituatie 

verbonden belastingvoordelen moet toekennen, omdat deze lidstaat, behoudens uitzondering, 

de persoonlijke draagkracht van deze belastingplichtige het best kan beoordelen aangezien hij 

daar het centrum van zijn persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen heeft (zie met name 

arresten van 14 februari 1995, Schumacker, C-279/93, Jurispr. blz. I-225, punt 32; 16 mei 

2000, Zurstrassen, C-87/99, Jurispr. blz. I-3337, punt 21, en arrest Beker, reeds aangehaald, 

punt 43). 

 

 44.  De verplichting om de persoonlijke en gezinssituatie in aanmerking te nemen rust 

slechts op de werkstaat wanneer de belastingplichtige zijn belastbaar inkomen uit een aldaar 

uitgeoefende activiteit geheel of nagenoeg geheel aldaar ontvangt en in zijn woonstaat geen 

inkomen van betekenis verwerft, zodat laatstbedoelde staat hem niet de voordelen kan 

toekennen die uit de inaanmerkingneming van zijn persoonlijke en gezinssituatie voortvloeien 

(zie met name reeds aangehaalde arresten Schumacker, punt 36; Gschwind, punt 27; 

Zurstrassen, punten 21-23, en de Groot, punt 89). 

 

 45.  In het licht van deze beginselen moet thans worden onderzocht of de toepassing van 

de Belgische regeling op een situatie als die in het hoofdgeding verenigbaar is met de vrijheid 

van vestiging. 
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 46.  In casu werden verzoekers in het hoofdgeding gezamenlijk belast over hun 

inkomsten in België, hun woonstaat, waarbij de door Imfeld in Duitsland verworven 

inkomsten waren vrijgesteld, en ingevolge de overeenkomst van 1967 is Imfeld individueel 

belast over de inkomsten die hij heeft verkregen in Duitsland, zijn werkstaat. 

 

 47.  Zowel in Duitsland als in België is, minstens gedeeltelijk, rekening gehouden met 

hun persoonlijke en gezinssituatie. Ingevolge de Duitse belastingwetgeving heeft Imfeld 

aanspraak kunnen maken op een belastingvrijstelling wegens kinderen ten laste (‘ Freibetrag 

für Kinder ’), zonder dat hij evenwel in aanmerking kon komen voor de regeling van 

‘ Ehegattensplitting ’. 

 

 48.  Overeenkomstig de Belgische belastingwetgeving heeft het echtpaar van verzoekers 

in het hoofdgeding in beginsel recht op een toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten 

laste. Dat recht heeft het echtpaar echter niet daadwerkelijk genoten. De toeslag op de 

belastingvrije som werd immers aangerekend op de door Imfeld in Duitsland verkregen 

inkomsten, aangezien zijn inkomsten het grootste inkomensdeel van het echtpaar vormden. 

Vervolgens werden deze inkomsten echter uit de belastbare grondslag verwijderd, aangezien 

zij ingevolge de overeenkomst van 1967 waren vrijgesteld, zodat uiteindelijk geen enkel deel 

van het inkomen specifiek wegens de toeslag voor kinderen ten laste belastingvrij was. 

 

 49.  Bijgevolg is een belastingregeling als die in het hoofdgeding, en meer bepaald de 

gecombineerde toepassing van de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud van 

artikel 155 WIB 1992 en van de in artikel 134 WIB 1992 vastgelegde wijze van aanrekening 

van de toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste, in het nadeel van echtparen 

die in een situatie als verzoekers in het hoofdgeding verkeren, met als kenmerk dat het 

grootste deel van het inkomen wordt verworven in een andere lidstaat dan het Koninkrijk 

België, in vergelijking met echtparen die hun volledig inkomen of het grootste deel ervan in 

België verwerven. 

 

 50.  Verzoekers in het hoofdgeding zijn als echtpaar benadeeld aangezien zij niet in 

aanmerking konden komen voor het belastingvoordeel dat ontstaat door toepassing van de 

toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste waarop zij recht zouden hebben 

gehad indien zij al hun inkomsten in België hadden ontvangen of althans indien het door 

Garcet in België verkregen inkomen groter was geweest dan het inkomen van haar echtgenoot 

in Duitsland. 

 

 51.  De in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling doet dus een verschil in fiscale 

behandeling ontstaan tussen echtparen van Unieburgers die op het grondgebied van het 

Koninkrijk België wonen, naargelang van de herkomst en de omvang van hun inkomsten, en 

dit verschil kan hen ontmoedigen om de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden, 

inzonderheid de vrijheid van vestiging, uit te oefenen (zie in die zin arrest Beker, reeds 

aangehaald, punt 52). 

 

 52.  Deze regeling kan aldus burgers van deze lidstaat ervan afschrikken hun recht op 

vrije vestiging uit te oefenen door in een andere lidstaat een economische activiteit uit te 

oefenen terwijl zij in eerstgenoemde staat blijven wonen (zie met name arresten van 13 april 

2000, Baars, C-251/98, Jurispr. blz. I-2787, punten 28 en 29, en 19 november 2009, Filipiak, 

C-314/08, Jurispr. blz. I-11049, punt 60). 
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 53.  Ook kan deze regeling onderdanen van andere lidstaten ervan afschrikken om als 

burger van de Unie hun recht van vrij verkeer uit te oefenen door in deze lidstaat te gaan 

wonen, met name voor gezinshereniging, terwijl zij duurzaam werkzaamheden blijven 

verrichten in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn. 

 

 54.  Bovendien wordt in de Belgische belastingregeling geen rekening gehouden met 

grensoverschrijdende situaties als die in het hoofdgeding en het is dus niet mogelijk de 

negatieve gevolgen op te vangen die deze regeling kan hebben op de uitoefening van de door 

het Verdrag aan de Unieburgers gewaarborgde vrijheden. 

 

 55.  Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft benadrukt, strekt de 

regel om de toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste aan te rekenen op het 

grootste inkomensdeel van het echtpaar in beginsel ertoe het voordeel te maximaliseren voor 

het echtpaar als geheel, daaronder begrepen de echtgenoot met de laagste inkomsten. Omdat 

de aanslagvoet progressief is, is toekenning van de toeslag aan de echtgenoot met de hoogste 

inkomsten voor het echtpaar voordeliger dan een gelijke of zelfs een evenredige verdeling. 

Wanneer deze regel wordt toegepast in een grensoverschrijdende situatie als die in het 

hoofdgeding, ontstaat onder bepaalde omstandigheden paradoxalerwijs precies het 

omgekeerde effect, zoals in casu wanneer de echtgenoot met de hoogste inkomsten zijn 

volledig inkomen in een andere lidstaat dan het Koninkrijk België verwerft. 

 

 56.  Anders dan de Belgische regering stelt, is de daarmee vastgestelde beperking van de 

vrijheid van vestiging niet het noodzakelijke gevolg van de dispariteiten tussen de in het 

hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regelingen. 

 

 57.  Het echtpaar dat verzoekers in het hoofdgeding vormen, heeft immers een deel van 

de vrijstellingen waarin is voorzien voor ingezeten echtparen, niet ontvangen als gevolg van 

het feit dat een van de echtgenoten zijn vrijheid van vestiging heeft uitgeoefend, en van de 

wijze waarop volgens de Belgische belastingregeling de toeslag op de belastingvrije som voor 

kinderen ten laste wordt aangerekend (zie in die zin arrest de Groot, reeds aangehaald, 

punt 87). 

 

 58.  De Belgische regering kan evenmin stellen dat de in het hoofgeding aan de orde 

zijnde belastingregeling geen beperking van de vrijheid van vestiging vormt omdat Imfelds 

belastingsituatie geenszins is verslechterd doordat hij zijn recht op vestiging heeft 

uitgeoefend, aangezien, ten eerste, hij in Duitsland geen hogere belasting heeft hoeven betalen 

dan hij zou hebben moeten doen in België en, ten tweede, zijn persoonlijke en gezinssituatie 

in Duitsland in aanmerking is genomen zodat het Koninkrijk België van iedere verplichting 

dienaangaande zou zijn ontslagen. 

 

 59.  Zoals blijkt uit de uiteenzetting van de feiten in het hoofdgeding, werd voor Imfeld in 

casu weliswaar in Duitsland ten dele rekening gehouden met zijn persoonlijke en 

gezinssituatie via toekenning van een belastingvrijstelling voor kinderen ten laste 

(‘ Freibetrag für Kinder ’). 

 

 60.  Toch kan niet worden aangenomen dat toekenning van dat belastingvoordeel in 

Duitsland het verlies kan compenseren van het belastingvoordeel dat verzoekers in het 

hoofdgeding in België hebben geleden. 
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 61.  Een lidstaat kan zich immers niet beroepen op het bestaan van een voordeel dat 

unilateraal wordt toegekend door een andere lidstaat, in casu de lidstaat waar Imfeld werkt en 

zijn volledig inkomen verwerft, teneinde te ontkomen aan de verplichtingen die op hem rusten 

krachtens het Verdrag, inzonderheid de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van vestiging 

(zie in die zin met name arresten van 8 november 2007, Amurta, C-379/05, Jurispr. 

blz. I-9569, punt 78, en 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz. I-6845, 

punt 69, en Arens-Sikken, C-43/07, Jurispr. blz. I-6887, punt 66). 

 

 62.  De in het hoofdgeding aan de orde zijnde belastingregeling biedt echtparen een 

belastingvoordeel, met name in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som voor 

kinderen ten laste, die wordt aangerekend op de inkomsten van de echtgenoot met het hoogste 

inkomen zonder dat op welke wijze ook ermee rekening wordt gehouden dat deze echtgenoot 

als gevolg van de uitoefening van de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden mogelijk 

individueel geen inkomsten in België verwerft, hetgeen rechtstreeks en automatisch tot gevolg 

heeft dat het echtpaar alsdan dit voordeel helemaal verliest. Los van de wijze waarop Imfeld 

in Duitsland wordt belast, is het het automatisme van dit verlies dat afbreuk doet aan de 

vrijheid van vestiging. 

 

 63.  De omstandigheid dat in het hoofdgeding in Duitsland ten dele rekening is gehouden 

met Imfelds persoonlijke en gezinssituatie bij zijn aanslag als alleenstaande en dat Imfeld daar 

dus een belastingvoordeel heeft genoten, kan de Belgische regering bijgevolg niet aanvoeren 

ten bewijze dat geen sprake is van een beperking van de vrijheid van vestiging. 

 

 Rechtvaardigingsgronden voor de beperking van de vrijheid van vestiging 

 

 64.  Volgens vaste rechtspraak is een maatregel die mogelijkerwijs de in artikel 49 

VWEU neergelegde vrijheid van vestiging beperkt, slechts toelaatbaar wanneer hij een met 

het Verdrag verenigbaar wettig doel nastreeft en gerechtvaardigd is uit hoofde van dwingende 

redenen van algemeen belang. Daarenboven moet in een dergelijk geval de toepassing van de 

betrokken maatregel geschikt zijn om de verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling te 

verzekeren en mag deze niet verder gaan dan voor de verwezenlijking van deze doelstelling 

noodzakelijk is (zie met name arrest de Lasteyrie du Saillant, reeds aangehaald, punt 49; 

arresten van 13 december 2005, Marks & Spencer, C-446/03, Jurispr. blz. I-10837, punt 35, 

en 21 januari 2010, SGI, C-311/08, Jurispr. blz. I-487, punt 56). 

 

 65.  De Belgische regering stelt dat ook al zou de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 

belastingregeling een beperking van de vrijheid van vestiging vormen, deze beperking in elk 

geval gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om de evenwichtige verdeling van de 

heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te handhaven. 

 

 66.  Deze regering leidt uit de reeds aangehaalde arresten Schumacker en de Groot met 

name af dat er een onderling verband bestaat tussen de belasting van inkomsten en de 

inaanmerkingneming van de persoonlijke en gezinssituatie, in die zin dat deze situatie in de 

woonstaat slechts in aanmerking moet worden genomen wanneer in deze staat belastbare 

inkomsten zijn verworven. De Belgische regering benadrukt dat de overeenkomst van 1967 

bepaalt dat de in de werkstaat ontvangen inkomsten zijn vrijgesteld in de woonstaat. Een 

vrijstellingsregeling bestaat er nu precies in dat de belastinggrondslag tot nul wordt herleid en 

aftrekken worden verhinderd, ongeacht of zij verband houden met de persoonlijke en 

gezinssituatie. 
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 67.  Volgens de Belgische regering zou verder gaan dan niet-belasting door aan een 

andere belastingplichtige de belastingvoordelen in verband met de persoonlijke en 

gezinssituatie over te dragen, indruisen tegen de eisen van het Unierecht zoals door het Hof 

uitgelegd in het reeds aangehaalde arrest de Groot, waaruit alleen blijkt dat de voordelen 

volledig moeten worden toegekend en volledig van het belastbaar inkomen aftrekbaar moeten 

zijn. Wanneer de voordelen aan de echtgenoot worden overgedragen, zou dit erop neerkomen 

dat afbreuk wordt gedaan aan het recht van het Koninkrijk België om zijn 

heffingsbevoegdheid uit te oefenen over de door deze echtgenoot op zijn grondgebied 

uitgeoefende activiteiten. 

 

 68.  Dienaangaande zij opgemerkt dat de handhaving van de verdeling van de 

heffingsbevoegdheid tussen lidstaten weliswaar een dwingende reden van algemeen belang 

kan vormen waarmee een beperking van een recht op vrij verkeer binnen de Unie kan worden 

gerechtvaardigd (arrest Beker, reeds aangehaald, punt 56). 

 

 69.  Toch heeft het Hof reeds geoordeeld dat deze rechtvaardigingsgrond niet door de 

woonstaat van een belastingplichtige kan worden aangevoerd om te ontkomen aan de 

verantwoordelijkheid - die in beginsel op de woonstaat rust - om de met de persoonlijke en 

gezinssituatie verbonden aftrekposten toe te kennen die de belastingplichtige toekomen, tenzij 

deze staat bij overeenkomst ontheven is van de verplichting om de persoonlijke en 

gezinssituatie van de op zijn grondgebied wonende belastingplichtigen die hun economische 

activiteit gedeeltelijk in een andere lidstaat uitoefenen, geheel voor zijn rekening te nemen, of 

constateert dat een of meer werkstaten, zelfs buiten enige overeenkomst om, over de door hen 

belaste inkomsten voordelen verlenen die verband houden met de persoonlijke en 

gezinssituatie van belastingplichtigen die niet op het grondgebied van deze staten wonen, 

maar aldaar belastbare inkomsten verwerven (zie in die zin reeds aangehaalde arresten 

de Groot, punten 99 en 100, en Beker, punt 56). 

 

 70.  In deze context heeft het Hof in punt 101 van het reeds aangehaalde arrest de Groot 

gepreciseerd dat methoden tot voorkoming van dubbele belastingheffing of nationale 

belastingregelingen die tot gevolg hebben dat dubbele belastingheffing wordt voorkomen of 

verzacht, de belastingplichtigen van de betrokken staten echter wel ervan moeten verzekeren 

dat hun gehele persoonlijke en gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in 

aanmerking wordt genomen, ongeacht de wijze waarop de betrokken lidstaten deze 

verplichting onderling hebben verdeeld, omdat daardoor anders een met de 

verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van personen onverenigbare ongelijke 

behandeling zou worden gecreëerd die niet het gevolg is van de tussen de nationale 

belastingstelsels bestaande dispariteiten. 

 

 71.  Deze overwegingen gelden ook voor de situatie van het echtpaar dat verzoekers in 

het hoofdgeding vormen. 

 

 72.  De overeenkomst van 1967 legt de werkstaat geen enkele verplichting op om 

rekening te houden met de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtigen die 

wonen in de andere lidstaat die partij bij deze overeenkomst is. 

 

 73.  Bovendien wordt in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde belastingregeling geen 

onderling verband gelegd tussen de belastingvoordelen die worden toegekend aan de 

ingezetenen van de betrokken lidstaat, en de belastingvoordelen die zij kunnen krijgen 

wanneer zij in een andere lidstaat worden belast. Verzoekers in het hoofdgeding hebben de 
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toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste niet kunnen krijgen, niet omdat zij 

een gelijkwaardig voordeel in Duitsland hadden gekregen, maar enkel omdat dit voordeel 

wordt geneutraliseerd door de wijze van aanrekening ervan. 

 

 74.  De Belgische regering merkt in dit verband trouwens op dat de circulaire van 2008, 

die moet worden opgevat als een regeling waardoor een dergelijk onderling verband wordt 

gelegd, niet van toepassing is op Imfelds situatie. 

 

 75.  Hoe dan ook, de noodzaak om een evenwichtige verdeling van de 

heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te handhaven kan derhalve als rechtvaardigingsgrond 

worden aanvaard met name wanneer de betrokken regeling ertoe strekt gedragingen te 

voorkomen die afbreuk kunnen doen aan het recht van een lidstaat om zijn 

belastingbevoegdheid uit te oefenen met betrekking tot activiteiten die op zijn grondgebied 

worden uitgeoefend (zie in die zin arresten van 29 maart 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, 

Jurispr. blz. I-2647, punt 42; 18 juli 2007, Oy AA, C-231/05, Jurispr. blz. I-6373, punt 54; 

arresten SGI, reeds aangehaald, punt 60, en Beker, reeds aangehaald, punt 57). 

 

 76.  In casu wordt evenwel aan dit recht geen afbreuk gedaan wanneer het Koninkrijk 

België verzoekers in het hoofdgeding integraal het voordeel van aftrekposten in verband met 

de persoonlijke en gezinssituatie zou toekennen. Op deze wijze doet deze lidstaat geen afstand 

van een deel van zijn belastingbevoegdheid in het voordeel van andere lidstaten. Zoals de 

Commissie benadrukt, raakt het verlies van het aan het echtpaar toegekende voordeel in casu 

een echtgenoot die aan de Belgische belasting onderworpen blijft. De voor het echtpaar 

restrictieve gevolgen schuilen niet in een ongunstige behandeling van het belastingvrije 

inkomen van Imfeld, maar in een ongunstige behandeling van het inkomen van zijn 

echtgenote, Garcet, dat zij uitsluitend in België heeft verworven en dat onbeperkt aan de 

Belgische belasting is onderworpen, zonder dat zij de betrokken belastingvoordelen geniet. 

 

 77.  De Estse regering is trouwens van mening dat de in het hoofdgeding aan de orde 

zijnde Belgische belastingregeling tot doel heeft te voorkomen dat de persoonlijke en 

gezinssituatie van de belastingplichtige in twee lidstaten tegelijkertijd in aanmerking wordt 

genomen en er derhalve toe leidt dat tweemaal een voordeel wordt toegekend. Zij betoogt uit 

dat oogpunt dat het Hof heeft erkend dat lidstaten een dubbele verliesaftrek kunnen 

verhinderen en zij verwijst in dit verband naar punt 47 van het reeds aangehaalde arrest Marks 

& Spencer. 

 

 78.  Zoals de advocaat-generaal in punt 82 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou 

gesteld dat de verschillende belastingvoordelen die respectievelijk door de twee betrokken 

lidstaten worden toegekend, vergelijkbaar zijn en kan worden geconcludeerd dat verzoekers 

in het hoofdgeding inderdaad dubbel voordeel hebben genoten, deze omstandigheid in elk 

geval enkel het resultaat zijn van de parallelle toepassing van de Duitse en de Belgische 

belastingregeling, zoals tussen beide lidstaten is overeengekomen in de overeenkomst van 

1967. 

 

 79.  Het staat de betrokken lidstaten daarentegen vrij om rekening te houden met 

belastingvoordelen die een andere heffingsstaat eventueel toekent, mits - zoals blijkt uit 

punt 70 van het onderhavige arrest - de belastingplichtige wordt verzekerd, los van de wijze 

waarop deze lidstaten deze verplichting onderling verdelen, dat hun gehele persoonlijke en 

gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in aanmerking wordt genomen ». 

 



 17 

 B.4.2.  Uit dat arrest van het Hof van Justitie blijkt dat artikel 134 van het WIB 1992 

afbreuk doet aan de fundamentele vrijheid die de vrijheid van vestiging, gewaarborgd bij 

artikel 49 van het VWEU, vormt. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest van 8 mei 2013 (C-197/11 en C-203/11, Libert e.a.) heeft het Hof van 

Justitie van de Europese Unie immers eraan herinnerd dat 

 

 « 38.  […] artikel 21 VWEU en binnen hun respectieve werkingssfeer de artikelen 45 

VWEU en 49 VWEU, alsook de artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38 nationale 

maatregelen verbieden die een burger van een lidstaat beletten of ervan weerhouden deze 

lidstaat te verlaten om zijn recht van vrij verkeer binnen de Unie uit te oefenen. Dergelijke 

maatregelen vormen, zelfs wanneer zij onafhankelijk van de nationaliteit van de betrokken 

staatsburgers van toepassing zijn, beperkingen van de door deze artikelen gewaarborgde 

fundamentele vrijheden (zie in die zin arresten van 17 januari 2008, Commissie/Duitsland, 

C-152/05, Jurispr. blz. I-39, punten 21 en 22; 1 december 2011, Commissie/Hongarije, 

C-253/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 46, 47 en 86, en 21 februari 

2013, N., C-46/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28) ». 

 

 B.6.  Zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, staat artikel 49 van het VWEU, dat 

betrekking heeft op de werkzaamheden anders dan in loondienst, los van het geschil, daar de 

eisers enkel wedden en lonen genieten. De verwijzende rechter heeft eveneens erop gewezen 

dat artikel 45 van het VWEU en artikel 7, lid 2, van de verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 

Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de 

Gemeenschap mogelijk werden geschonden indien vaststond dat een Belgische werknemer in 

België of in het Groothertogdom Luxemburg wordt bestraft door het feit dat hij in die laatste 

Staat werkt. 

 

 B.7.  Artikel 45 van het VWEU bepaalt : 

 

 « 1.  Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. 

 

 2.  Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen 

de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 

arbeidsvoorwaarden. 

 

 3.  Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om, 

 

 a)  in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling; 

 

 b)  zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten; 



 18 

 

 c)  in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen 

overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling 

van nationale werknemers gelden; 

 

 d)  op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben 

vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door de 

Commissie vast te stellen verordeningen. 

 

 4.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in 

overheidsdienst ». 

 

 B.8.  Om redenen die identiek zijn aan die van het arrest van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie van 12 december 2013, aangehaald in B.4.1, dient te worden besloten dat 

artikel 134 van het WIB 1992 afbreuk doet aan de fundamentele vrijheid die het vrije verkeer 

van werknemers, gewaarborgd bij artikel 45 van het Verdrag, vormt. 

 

 B.9.  Bijgevolg is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 45 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5621 

 

 

Arrest nr. 69/2014 

van 24 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 

tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, gesteld door de 

Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 222.969 van 25 maart 2013 in zake Paul Vervloet en anderen tegen de 

Belgische Staat, met als tussenkomende partijen de cvba « Arcofin », de cvba « Arcopar » en 

de cvba « Arcoplus » - alle drie in vereffening -, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 

is ingekomen op 29 maart 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 

statuut van de Nationale Bank van België de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de 

Koning kan voorzien in een systeem van toekenning van de staatswaarborg voor de 

terugbetaling aan vennoten die natuurlijke personen zijn, van hun deel in het kapitaal van de 

in artikel 36/24, § 1, eerste lid, 3°, erkende coöperatieve vennootschappen, terwijl dit 

artikel 36/24 niet in een dergelijke mogelijkheid voorziet voor vennoten die natuurlijke 

personen zijn, van hun deel in het kapitaal van een vennootschap die geen in de zin van het 

voornoemde artikel 36/24, § 1, eerste lid, 3°, erkende coöperatieve vennootschap is ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Paul Vervloet, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Schouwvelden 7, Marc De Wit, 

wonende te 3980 Tessenderlo, Jagersweg 1, Edgard Timperman, wonende te 2275 Lille, 

Brevennendijk 17, Godelieve Van Braekel, wonende te 8790 Waregem, 

Gemeenteplein 20/92, Patrick Beckx, wonende te 2180 Ekeren, Sneeuwbesstraat 61, Marc 

De Schryver, wonende te 9080 Lochristi, Koning Leopold III-laan 28, en Guy Deneire en 

Steve Van Hoof, beiden wonende te 2100 Antwerpen, Bosuil 84; 

 

 -  de cvba « Arcofin », in vereffening, de cvba « Arcopar », in vereffening, en de 

cvba « Arcoplus », in vereffening, allen met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Urbain 

Britsierslaan 5; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. E. Monard, en Mr. W. Moonen loco Mr. K. Geelen, advocaten bij de balie te 

Hasselt, voor Paul Vervloet en anderen; 

 

 .  Mr. B. Martens en Mr. A. Verlinden, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

cvba « Arcofin », de cvba « Arcopar » en de cvba « Arcoplus »; 

 

 .  Mr. S. Ryelandt, Mr. J. Ysewyn en Mr. P. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Met de prejudiciële vraag gesteld in de zaak nr. 5621, ondervraagt de Raad van State 

het Hof over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 

artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 « tot vaststelling van het organiek statuut van 

de Nationale Bank van België » in zoverre die bepaling de Koning de mogelijkheid biedt de 

staatswaarborg toe te kennen voor de terugbetaling aan vennoten die natuurlijke personen zijn 

van hun deel in het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, terwijl die bepaling 

niet voorziet in een dergelijke mogelijkheid van terugbetaling aan vennoten die natuurlijke 

personen zijn van hun deel in het kapitaal van een vennootschap die geen erkende 

coöperatieve vennootschap is. 

 

 2.  Met de prejudiciële vragen gesteld in de zaken nrs. 5814 en 5818, samengevoegd bij 

beschikking van het Hof van 5 februari 2014, ondervraagt de Raad van State het Hof over 

hetzelfde artikel 36/24 in de volgende bewoordingen : 

 

 « 1.  Schendt artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 

organiek statuut van de Nationale Bank van België de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre het, terwijl het eerste lid, 3°, de Koning de bevoegdheid verleent in een systeem te 

voorzien van toekenning van de staatswaarborg voor de terugbetaling aan vennoten die 

natuurlijke personen zijn van hun deel in het kapitaal van coöperatieve vennootschappen, 

erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de 

voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen 

en van de coöperatieve vennootschappen, die financiële holdings zijn die zijn ingeschreven op 

de lijst bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 

het toezicht op de kredietinstellingen, gemengde financiële holdings, kredietinstellingen, 

beleggingsondernemingen of verzekeringsondernemingen, alsook hun rechtstreekse of 

onrechtstreekse dochtervennootschappen, of waarvan minstens de helft van het vermogen is 

geïnvesteerd in dergelijke instellingen, Hem niet een dergelijke bevoegdheid verleent ten 

voordele van de vennoten of de aandeelhouders van elke andere vennootschap die in de 

financiële sector actief is, inzonderheid een kredietinstelling ? 
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 2.  Schendt artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 

statuut van de Nationale Bank van België de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre 

het, terwijl het eerste lid, 3°, de Koning de bevoegdheid verleent in een systeem te voorzien 

van toekenning van de staatswaarborg voor de terugbetaling aan vennoten die natuurlijke 

personen zijn van hun deel in het kapitaal van coöperatieve vennootschappen, erkend 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden 

tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de 

coöperatieve vennootschappen, die financiële holdings zijn die zijn ingeschreven op de lijst 

bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 

toezicht op de kredietinstellingen, gemengde financiële holdings, kredietinstellingen, 

beleggingsondernemingen of verzekeringsondernemingen, alsook hun rechtstreekse of 

onrechtstreekse dochtervennootschappen, of waarvan minstens de helft van het vermogen is 

geïnvesteerd in dergelijke instellingen, Hem niet een dergelijke bevoegdheid verleent ten 

voordele van de instellingen voor de financiering van pensioenen, en van de aangeslotenen en 

rechthebbenden ervan, of ten voordele van de gemeenten die verenigd zijn binnen de 

Gemeentelijke Holding ? ». 

 

 En : 

 

 « Schendt artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 

statuut van de Nationale Bank van België de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de 

Koning kan voorzien in een systeem van toekenning van de staatswaarborg voor de 

terugbetaling aan vennoten die natuurlijke personen zijn, van hun deel in het kapitaal van de 

in artikel 36/24, § 1, eerste lid, 3°, erkende coöperatieve vennootschappen, terwijl dit 

artikel 36/24 niet in een dergelijke mogelijkheid voorziet voor vennoten die natuurlijke 

personen zijn, van hun deel in het kapitaal van een vennootschap die geen in de zin van het 

voornoemde artikel 36/24, § 1, eerste lid, 3°, erkende coöperatieve vennootschap is ? ». 

 

 3.  Gelet op de terechtzitting gehouden over de zaak nr. 5621 en in het belang van een 

behoorlijke rechtsbedeling is het aangewezen om, met toepassing van artikel 107 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de debatten te heropenen in de 

zaak nr. 5621, teneinde de zaken nrs. 5814 en 5818 ermee samen te voegen, zodat de drie 

zaken tegelijkertijd kunnen worden behandeld. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  beveelt de heropening van de debatten in de zaak nr. 5621; 

 

 -  beslist de zaken nrs. 5814 en 5818 samen te voegen met de zaak nr. 5621; 

 

 -  zal, bij de ingereedheidbrenging van de gevoegde zaken, de partijen uitnodigen een 

aanvullende memorie en een aanvullende memorie van antwoord in te dienen. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5650 

 

 

Arrest nr. 70/2014 

van 24 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 625 van het Wetboek van 

strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 

Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 28 mei 2013 in zake K.K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 6 juni 2013, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van 

Beroep te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 625 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet in zoverre het de proeftijd in geval van een voorwaardelijke invrijheidsstelling 

doet lopen vanaf de dag van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, terwijl in geval van een 

voorlopige invrijheidsstelling, nochtans een vergelijkbaar stelsel van vervroegde 

invrijheidsstelling, de proeftijd slechts een aanvang neemt vanaf de dag dat het restant van de 

straf is verjaard en dus niet vanaf de dag van de voorlopige invrijheidsstelling ? 

 

 2.  Schendt artikel 625 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het de proeftijd in geval van een invrijheidsstelling onder toezicht van 

de strafuitvoeringsrechtbank doet lopen vanaf de dag van de invrijheidsstelling onder 

toezicht, terwijl in geval van een voorlopige invrijheidsstelling, de proeftijd slechts een 

aanvang neemt vanaf de dag dat het restant van de straf is verjaard en dus niet vanaf de dag 

van de voorlopige invrijheidsstelling ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent; 

 

 -  K.K.; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 K.K. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Steenbrugge, advocaat bij de balie te Gent, voor K.K.; 

 

 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De verzoekende partij in het bodemgeschil, K.K., heeft op 30 augustus 2012 een schriftelijk verzoek 

gericht aan de procureur des Konings tot het verkrijgen van herstel in eer en rechten. Hij is namelijk bij vonnis 

van 26 juni 2006 veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van één jaar voor het bezit, het verhandelen en 

invoeren van verdovende middelen als daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende activiteit van een 

vereniging. Op 21 juli 2009 wordt hij voorlopig in vrijheid gesteld zonder voorwaarden en die voorlopige 

invrijheidstelling is definitief geworden. 

 

 Het verzoek tot herstel in eer en rechten werd vervolgens aan de kamer van inbeschuldigingstelling 

voorgelegd. De kamer van inbeschuldigingstelling meent dat K.K. aan bijna alle voorwaarden voldoet, behalve 

wat betreft de proeftijd die hij dient te hebben doorlopen vooraleer hij in aanmerking kan komen voor herstel in 

eer en rechten. 

 

 De kamer van inbeschuldigingstelling twijfelt eraan of, gelet op de maatschappelijke context en de realiteit 

van de toepassing van voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstelling, het verschil in behandeling tussen beide 

categorieën van personen naar redelijkheid is verantwoord. Bovendien gaat de voorlopige invrijheidstelling in 

bepaalde gevallen wel gepaard met voorwaarden waarbij die ook erop gericht zijn de betrokkenen toe te laten 

sociaal te re-integreren. Daarnaast kan de betrokkene een voorlopige invrijheidstelling niet vragen, terwijl de 

voorwaardelijke invrijheidstelling wel door de betrokkene kan worden gevraagd; dit heeft tot gevolg dat de 

voorlopig in vrijheid gestelde extra wordt gestraft in vergelijking met de voorwaardelijk in vrijheid gestelde. 

Ten slotte dient te worden vastgesteld dat de vervroegd in vrijheid gestelde door een strafuitvoeringsrechtbank 

eveneens gunstiger wordt behandeld dan de voorlopig in vrijheid gestelde. 

 

 Derhalve kan, volgens de kamer van inbeschuldigingstelling, het arrest nr. 199/2004 niet meer worden 

gevolgd, en dienen bovenvermelde prejudiciële vragen te worden gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter meent dat de blinde toepassing van artikel 625 

van het Wetboek van strafvordering leidt tot een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen de 

veroordeelden die voorlopig in vrijheid worden gesteld en de veroordeelden die voorwaardelijk in vrijheid 

worden gesteld (eerste prejudiciële vraag) en de veroordeelden die voorlopig in vrijheid worden gesteld en de 

veroordeelden die in vrijheid worden gesteld onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank (tweede 

prejudiciële vraag). 

 

 A.1.2.  Aangaande de eerste prejudiciële vraag merkt de verzoekende partij voor de verwijzende rechter op 

dat het arrest nr. 199/2004 van het Hof dient te worden gewijzigd omdat de juridische en maatschappelijke 

realiteit niet uit het oog mag worden verloren. In de huidige penitentiaire praktijk is de voorlopige 

invrijheidstelling geëvolueerd van een uitzonderingsstelsel naar de belangrijkste vorm van invrijheidstelling, 

zodat de meeste veroordeelden pas na een langere tijd in aanmerking komen voor de gunst van het herstel in eer 

en rechten, hetgeen de maatschappelijke re-integratie niet ten goede komt. 

 

 Bovendien is het niet zo dat de voorlopige invrijheidstelling steeds zonder voorwaarden zou geschieden. 

Immers, de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005 stelt het opleggen van voorwaarden zelfs verplicht 

voor bepaalde veroordeelden. 

 

 Ten slotte mag niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat bij de voorwaardelijke invrijheidstelling de 

betrokkene zelf initiatieven kan nemen om die gunst te verkrijgen, wat bovendien nog vergezeld wordt van de 

voortijdige mogelijkheid om herstel in eer en rechten aan te vragen, terwijl de voorlopig in vrijheid gestelde, 

wiens voortijdige invrijheidstelling niet van hemzelf afhangt, nog extra gestraft wordt door de langere termijn 

die moet verlopen vooraleer de aanvraag tot eerherstel kan worden ingediend. 
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 A.1.3.  Aangaande de tweede prejudiciële vraag, voert de verzoekende partij voor de verwijzende rechter 

aan dat sedert het arrest nr. 199/2004 de wettelijke situatie gewijzigd is, in die zin dat een 

strafuitvoeringsrechtbank werd opgericht waarbij de toestand van de veroordeelden die via die instantie 

vervroegd in vrijheid worden gesteld tevens gunstiger kan zijn wat de termijn voor het indienen van een verzoek 

tot herstel in eer en rechten betreft. Bovendien betreft het ook meestal personen die zwaardere straffen opgelegd 

kregen. 

 

 Voor het verschil in behandeling is, volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter, geen 

enkele objectieve basis aanwezig, zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden. 

 

 A.2.1.  Allereerst merkt de Ministerraad op dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon kan worden 

vergeleken met de voorlopig in vrijheid gestelde persoon; ook de in de tweede prejudiciële vraag vermelde 

categorieën van personen kunnen met elkaar worden vergeleken. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad voert aan dat, gelet op het doel van het eerherstel, moet worden geoordeeld dat de 

ongelijke behandeling geen kennelijk onredelijke gevolgen veroorzaakt. In tegenstelling tot de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en de invrijheidstelling onder toezicht, kan de voorlopige invrijheidstelling niet worden 

aangemerkt als een wijze van tenuitvoerlegging van de opgelegde straf, maar dient zij te worden beschouwd als 

een loutere onderbreking van de straf. Dit wordt tevens bevestigd in het antwoord van de minister van Justitie op 

een parlementaire vraag (Hand., Kamer, 2003-2004, 19 april 2004, CRIV 51 COM 224, pp. 14-15). 

 

 Het verschil in behandeling brengt, volgens de Ministerraad, geen gevolgen teweeg die kennelijk 

onevenredig zijn, gelet op het beoogde doel van de wet. Aangezien het doel, zowel van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling als van de invrijheidstelling onder toezicht, de reclassering van de veroordeelden is, is het niet 

alleen gerechtvaardigd, maar ook logisch dat de proeftijd voor het eerherstel begint te lopen op het ogenblik van 

de invrijheidstelling, indien blijkt dat de definitieve invrijheidstelling verkregen werd op het ogenblik van de 

aanvraag tot eerherstel. Gelet op het doel van de wet is het tevens niet onevenredig te oordelen dat een 

veroordeelde wiens strafuitvoering onderbroken werd niet voor die reclassering in aanmerking komt tot de 

strafuitvoering verjaard zal zijn. Men kan immers bezwaarlijk tot eerherstel overgaan op een ogenblik dat de 

straf, bij gebrek aan verjaring, nog steeds kan worden uitgevoerd. 

 

 Bovendien heeft het Hof, in zijn arrest nr. 199/2004, geoordeeld dat artikel 625 van het Wetboek van 

strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. De omstandigheid dat de voorlopige 

invrijheidstelling thans vaker zou worden toegepast dan de voorwaardelijke invrijheidstelling doet geen afbreuk 

aan het besluit van het arrest nr. 199/2004, omdat dit niets afdoet aan de verschillen tussen de figuren van de 

voorlopige invrijheidstelling, enerzijds, en de voorwaardelijke invrijheidstelling en de invrijheidstelling onder 

toezicht, anderzijds. 

 

 De vaststelling dat aan de voorlopige invrijheidstelling tevens voorwaarden zouden kunnen worden 

gekoppeld, is, volgens de Ministerraad, niet dienend, omdat die voorwaarden slechts kunnen worden opgelegd 

aan bepaalde veroordeelden en bovendien geen reclasserend karakter hebben. De mogelijkerwijs op te leggen 

voorwaarden strekken ertoe recidive te voorkomen en zijn dus louter van beschermende aard. 

 

 Derhalve dienen de prejudiciële vragen, volgens de Ministerraad, ontkennend te worden beantwoord. 

 

 A.3.1.  Aangaande de eerste prejudiciële vraag merkt de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent 

op dat tussen de voorlopige invrijheidstelling en de voorwaardelijke invrijheidstelling een fundamenteel 

onderscheid bestaat dat het verschil in behandeling in redelijkheid verantwoordt. De voorwaardelijke 

invrijheidstelling is een modaliteit van strafuitvoering, terwijl de voorlopige invrijheidstelling eigenlijk een 

opschorting is van de tenuitvoerlegging van de straf. 

 

 Het feit dat artikel 625, 3°, van het Wetboek van strafvordering voorziet in een aanvangspunt van de 

proeftijd voor een eerherstel op de dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling is redelijk verantwoord gelet op 

het feit dat de voorwaardelijke invrijheidstelling een modaliteit is van de strafuitvoering met specifieke 

juridische kenmerken en voorwaarden. Door het feit dat die veroordeelden vóór en na de invrijheidstelling de 

iure en de facto onder het gezag van de overheden van justitie blijven, ontstaat er een pertinent objectief 

criterium om de aanvang van de proeftijd voor het eerherstel reeds te laten beginnen op de dag van de 

invrijheidstelling. Het gegeven dat bij de voorwaardelijk in vrijheid gestelden de proeftijd nodig voor eerherstel 

aldus samenvalt, minstens voor een gedeelte, met de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling, kan 

evenmin als onevenredig worden beschouwd, gelet op de voorwaarde dat de definitieve invrijheidstelling moet 
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zijn verkregen ten tijde van het indienen van de aanvraag tot herstel in eer en rechten, hetgeen ten vroegste één 

jaar vóór het verstrijken van de in artikel 626 van het Wetboek van strafvordering bedoelde proeftijd kan 

gebeuren. Aldus beschikt de kamer van inbeschuldigingstelling die het verzoek behandelt over de zekerheid dat 

de verzoeker zijn straf heeft ondergaan en dat hij aan de voorwaarden, opgelegd door de 

strafuitvoeringsrechtbank betreffende zijn sociale integratie, tijdens de proeftijd heeft voldaan. 

 

 Dit alles is niet het geval bij de voorlopige invrijheidstelling. Bovendien dient te worden opgemerkt dat, 

puur mathematisch gezien, de voorwaardelijke invrijheidstelling niet altijd voordelig is voor de minimumtermijn 

om eerherstel te verkrijgen. 

 

 A.3.2.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, meent de procureur-generaal dat tussen de voorlopige 

invrijheidstelling en de invrijheidstelling onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank een fundamenteel 

onderscheid bestaat dat het verschil in behandeling in redelijkheid verantwoordt. De invrijheidstelling onder 

toezicht is een modaliteit van strafuitvoering voor personen aan wie als vrijheidsstraf een terbeschikkingstelling 

van de strafuitvoeringsrechtbank (hierna : TBS) werd opgelegd. De TBS is derhalve een bijkomende straf die in 

de door de wet bepaalde gevallen moet of kan worden uitgesproken met het oog op de bescherming van de 

maatschappij tegen personen die bepaalde ernstige feiten plegen die de integriteit van personen aantasten. De 

TBS kan worden uitgevoerd in de vorm van een vrijheidsberoving in de gevangenis of in de vorm van 

invrijheidstelling onder toezicht. Na de uitvoering van de vrijheidsstraf blijft de veroordeelde in detentie, ofwel 

wordt hij tijdens de invrijheidstelling aan intensieve voorwaarden onderworpen. Negatieve beslissingen omtrent 

een verzoek tot invrijheidstelling onder toezicht hebben tot gevolg dat de effectieve detentie minstens met één 

jaar wordt verlengd. 

 

 Door het feit dat die veroordeelden vóór en na de invrijheidstelling de iure en de facto onder het gezag van 

de overheden van justitie blijven, ontstaat er een pertinent objectief criterium om de aanvang van de proeftijd 

voor het eerherstel reeds te laten beginnen op de dag van de invrijheidstelling. Het gegeven dat bij de onder 

toezicht in vrijheid gestelden de proeftijd nodig voor eerherstel aldus samenvalt, minstens voor een gedeelte, 

met de proeftijd van de invrijheidstelling onder toezicht, kan evenmin als onevenredig worden beschouwd, gelet 

op de voorwaarde dat de definitieve invrijheidstelling moet zijn verkregen ten tijde van het indienen van de 

aanvraag. 

 

 A.4.1.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter wijst in zijn memorie van antwoord erop dat de 

wetgever reeds initiatieven heeft genomen met het oog op de codificatie van de voorlopige invrijheidstelling, te 

weten de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005 en de door de wet van 17 mei 2006 geregelde vorm van 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. 

 

 Derhalve mag het, volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter, duidelijk zijn dat de 

voorlopige invrijheidstelling is geëvolueerd van een loutere opschorting van de strafuitvoering, gebaseerd op 

een administratieve praktijk, naar een volwaardig en frequent toegepast stelsel van vervroegde invrijheidstelling 

in die zin dat zij de voornaamste vorm van vrijlating is geworden. Bovendien gebeurt de vrijlating niet langer 

louter willekeurig als gunstmaatregel, maar gaat die invrijheidstelling vaak met tal van opgelegde voorwaarden 

gepaard. 

 

 A.4.2.  De verwijzing naar de parlementaire vraag is, volgens de verzoekende partij voor de verwijzende 

rechter, niet relevant, omdat de Ministerraad daarbij manifest voorbijgaat aan het eigenlijke onderwerp van de 

parlementaire vraag, namelijk het onderscheid tussen veroordeelden die hun straf volledig hebben ondergaan en 

veroordeelden wier straf niet werd uitgevoerd. Bovendien kan tevens worden verwezen naar een andere 

parlementaire vraag, waar de minister van Justitie duidelijk een gematigder standpunt inneemt (Vr. en Antw., 

Kamer, 2003-2004, vraag nr. 247, 26 april 2004). 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen betreffen artikel 625 van het Wetboek van strafvordering, 

dat bepaalt : 

 

 « De proeftijd, die voortduurt tot de dag waarop het arrest van eerherstel wordt gewezen, 

loopt : 

 

 1°  Van de dag van de voorwaardelijke veroordeling; 

 

 2°  Van de dagtekening van het koninklijk genadebesluit waarbij de straf voorwaardelijk 

wordt gemaakt; 

 

 3°  Van de dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling, mits de definitieve 

invrijheidstelling verkregen is ten tijde van het indienen van de aanvraag; 

 

 3°bis  Van de dag van de invrijheidsstelling onder toezicht, mits de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank een einde heeft genomen ten tijde van 

het indienen van de aanvraag; 

 

 4°  In de overige gevallen bedoeld bij artikel 622, van de dag van het verval van de 

straffen of van de dag waarop zij verjaren, voor zover de niet-uitvoering niet te wijten is aan 

de verzoeker ». 

 

 B.2.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de regeling van het herstel in 

eer en rechten, waarbij, mits de wettelijk bepaalde voorwaarden zijn vervuld, door een 

rechterlijke beslissing ten voordele van een bepaald persoon voor de toekomst een einde 

wordt gemaakt aan de strafrechtelijke gevolgen van een veroordeling tot een criminele, een 

correctionele of een politiestraf (artikel 634 van het Wetboek van strafvordering). 

 

 Met het herstel in eer en rechten streeft de wetgever voornamelijk de maatschappelijke 

reclassering na. Reeds bij de wet van 25 april 1896 werd de figuur van het eerherstel gezien 

als een moreel herstel dat door de openbare macht wordt toegekend aan een veroordeelde 

wiens gedrag onberispelijk is geweest (Pasin., 1896, p. 111). Ook bij de wet van 7 april 1964 

werd gesteld dat « de nieuwe wetgeving [tegemoet] komt aan het verlangen van vergeving 

voor de veroordeelde » en « dit is trouwens in het belang van de maatschappelijke rust » 

(Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 186, p. 2). Herstel in eer en rechten bestaat bijgevolg zowel 

in het belang van de veroordeelde als in het belang van de maatschappij. 
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 B.2.2.  Eenieder die is veroordeeld tot een straf komt in aanmerking voor herstel in eer 

en rechten, ongeacht of het gaat om een criminele, een correctionele of een politiestraf, met 

uitzondering van die straffen die vatbaar zijn voor uitwissing overeenkomstig de 

artikelen 619 en 620 van het Wetboek van strafvordering (artikel 621). 

 

 De veroordeelde moet in beginsel de vrijheidsstraffen hebben ondergaan en de 

geldstraffen volledig hebben gekweten (artikel 622). Tevens moet hij alle in het vonnis 

vastgestelde verplichtingen inzake teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten 

hebben voldaan (artikel 623). 

 

 Bovendien moet de betrokkene een proeftijd ondergaan, gedurende welke hij een vaste 

verblijfplaats in België of in het buitenland moet hebben gehad, blijk moet hebben gegeven 

van verbetering en van goed gedrag moet zijn geweest. In beginsel bedraagt die proeftijd drie 

jaar of vijf jaar, als er een straf van méér dan vijf jaar is, en vangt hij aan op het ogenblik dat 

de straf is vervallen, hetzij omdat ze werd uitgevoerd hetzij omdat ze is verjaard, waarbij de 

niet-uitvoering niet te wijten mag zijn aan de verzoeker (artikel 625, 4°). In bepaalde gevallen 

voorziet de wet evenwel in een bijzonder aanvangspunt. Aldus begint de proeftijd in het 

geval van voorwaardelijke invrijheidstelling te lopen op de dag van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, op voorwaarde dat de definitieve invrijheidstelling verkregen is ten tijde 

van het indienen van de aanvraag (artikel 625, 3°). In geval van invrijheidstelling onder 

toezicht neemt de proeftijd een aanvang de dag van die invrijheidstelling mits de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank een einde heeft genomen ten tijde van 

het indienen van de aanvraag (artikel 625, 3°bis). Overeenkomstig artikel 628, laatste lid, van 

het Wetboek van strafvordering kan de aanvraag tot herstel in eer en rechten ten vroegste één 

jaar vóór het verstrijken van de proeftijd worden ingediend. 

 

 B.3.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 625 van het 

Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het in 

geval van voorwaardelijke invrijheidstelling en in geval van invrijheidstelling onder toezicht 

van de strafuitvoeringsrechtbank de proeftijd laat aanvangen op de dag van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling of de invrijheidstelling onder toezicht (artikel 625, 3° en 

3°bis), terwijl in geval van voorlopige invrijheidstelling de proeftijd loopt vanaf de dag van 

de verjaring van de straf (artikel 625, 4°). 
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 B.4.1.  Uit de verschillen tussen de verschillende stelsels van invrijheidstelling volgt dat 

het pertinent is ten aanzien van het aanvangspunt van de proeftijd inzake eerherstel een 

onderscheid te maken tussen de categorieën van in vrijheid gestelden. 

 

 Voorwaardelijk in vrijheid gestelden en de onder toezicht in vrijheid gestelden dienen, 

om in aanmerking te komen voor de invrijheidstelling, aan diverse voorwaarden te 

beantwoorden waarin de mogelijkheid tot maatschappelijke reclassering centraal staat. Zij 

moeten een proeftijd ondergaan tijdens welke zij moeten voldoen aan bijzondere 

voorwaarden betreffende hun sociale integratie en de bescherming van de maatschappij. De 

voorlopige invrijheidstelling daarentegen kan plaatsvinden zonder dat bijzondere 

voorwaarden worden opgelegd en om redenen die extern zijn aan de persoon van de 

veroordeelde, zoals bijvoorbeeld om reden van overbevolking van de gevangenissen. Zij 

heeft bijgevolg niet steeds te maken met het goede gedrag van de betrokkene, noch beoogt zij 

in eerste instantie de maatschappelijke reclassering. 

 

 Rekening houdend hiermee en met de vaststelling dat de basisbeginselen inzake 

eerherstel, voorwaardelijke invrijheidstelling en invrijheidstelling onder toezicht in zekere 

mate gelijklopend zijn, daar zij alle de maatschappelijke reclassering van de betrokkene tot 

doel hebben, waarbij het « goede gedrag » van de veroordeelde centraal staat, is het niet 

onredelijk dat voor het bepalen van het aanvangspunt inzake de proeftijd inzake eerherstel 

rekening wordt gehouden met de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling of de 

invrijheidstelling onder toezicht en het « goede gedrag » van de betrokkene aldus wordt 

beloond. 

 

 B.4.2.  Het gegeven dat bij de voorwaardelijk in vrijheid gestelden of de onder toezicht 

in vrijheid gestelden de proeftijd nodig voor eerherstel aldus samenvalt, minstens voor een 

gedeelte, met de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling of van de 

invrijheidstelling onder toezicht, zodat die proeftijd in de regel korter zal zijn dan in geval 

van toepassing van de algemene regel bedoeld in artikel 625, 4°, is evenmin onevenredig, 

vermits de definitieve invrijheidstelling moet zijn verkregen ten tijde van het indienen van de 

aanvraag tot herstel in eer en rechten. Aldus beschikt de kamer van inbeschuldigingstelling 

die het verzoek behandelt over de zekerheid dat de verzoeker zijn straf heeft ondergaan en dat 

hij aan de voorwaarden opgelegd door de commissie voor de voorwaardelijke 
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invrijheidstelling of de strafuitvoeringsrechtbank betreffende zijn sociale integratie tijdens de 

proeftijd heeft voldaan. 

 

 Dit is niet het geval bij de voorlopige invrijheidstelling. Ook al wordt de voorlopige 

invrijheidstelling in de praktijk beperkt tot veroordeelden van wie het totaal van de 

hoofdgevangenisstraffen ten hoogste drie jaar bedraagt, toch is zij geen modaliteit van de 

strafuitvoering maar slechts een onderbreking ervan en is zij niet noodzakelijk aan 

voorwaarden noch aan enige proeftijd gebonden, aan de hand waarvan de maatschappelijke 

re-integratie van de betrokkene kan worden nagegaan. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat 

bij bepaalde categorieën van voorlopige invrijheidstelling, de veroordeelde zijn straf opnieuw 

moet ondergaan zodra de toestand die tot de voorlopige invrijheidstelling aanleiding gaf, 

ophoudt te bestaan. Rekening houdend met het feit dat de verjaring van de straf loopt tijdens 

de voorlopige invrijheidstelling, is het niet zonder redelijke verantwoording dat in geval van 

voorlopige invrijheidstelling de proeftijd voor eerherstel pas aanvangt nadat de straf is 

verjaard. 

 

 B.4.3.  De evoluties in de penitentiaire praktijk en in het wetgevend kader sinds het 

voormelde arrest, die door de verzoekende partij voor de verwijzende rechter worden belicht, 

zijn niet van dien aard dat zij die conclusie kunnen wijzigen. 

 

 B.5.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 625 van het Wetboek van strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5829 

 

 

Arrest nr. 71/2014 

van 24 april 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel II.10 van het 

decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII 

(invoeging van een artikel 26bis/2 in het decreet basisonderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap van 25 februari 1997), ingesteld door Patrick Romeijn en Vera den Boer. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. De Groot en 

J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, hebben Patrick Romeijn en 

Vera den Boer, wonende te 2320 Hoogstraten, Burg. J. van Aperenstraat 18, bus 3, een beroep 

tot vernietiging en een vordering tot schorsing ingesteld van artikel II.10 van het decreet van 

de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (invoeging van 

een artikel 26bis/2 in het decreet basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van 

25 februari 1997), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013. 

 

 

 Op 11 februari 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman, 

met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het ingediende verzoekschrift klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De verzoekende partijen hebben twee memories met verantwoording ingediend, waarvan 

de tweede een reactie op het arrest nr. 37/2014 betreft. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

hebben de rechters-verslaggevers bij de voorzitter verslag uitgebracht over de klaarblijkelijke onontvankelijkheid 

van de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging. In dat verslag wordt besloten dat de vordering tot 

schorsing laattijdig werd ingediend alsmede dat het beroep tot vernietiging niet voldoet aan de vereisten van 

artikel 6 van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 omdat uit het verzoekschrift niet duidelijk blijkt 

welke middelen het Hof dient te beantwoorden. 

 

 A.2.1.  Met betrekking tot de laattijdigheid van hun vordering tot schorsing doen de verzoekende partijen in 

hun memorie met verantwoording gelden dat zij, ofschoon het bestreden decreet is bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013, pas eind september 2013 kennis hebben kunnen nemen van dat 

decreet, en dat zij tot eind december 2013 contacten hebben gehad met allerlei personen en instanties om 

duidelijkheid te krijgen over de draagwijdte van dat decreet. 

 

 A.2.2.  Met betrekking tot de in de conclusies van de rechters-verslaggevers vermelde onduidelijkheid van 

de aangevoerde middelen, zetten de verzoekende partijen in hun memorie met verantwoording onder meer uiteen 

dat de vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd bij artikel 24 van de Grondwet twee facetten kent, meer bepaald 

een actieve en een passieve onderwijsvrijheid, dat de leerplicht de verplichting is van de ouders om hun kinderen 

te laten leren, dat de leerplicht geen schoolplicht is en dat huisonderwijs een volwaardig onderwijsalternatief is. 

Zij doen eveneens gelden dat de ouders aansprakelijk zijn voor hun kinderen en beslissingsrecht hebben over 

fundamentele aspecten van de opvoeding zoals hun onderwijs en hun gezondheid en dat de ouderlijke 

aansprakelijkheid berust op het vermoeden van een fout in de opvoeding of in het toezicht, vermoeden dat 

evenwel weerlegbaar is. Vervolgens doen zij gelden dat de maatregel om een leerplichtige in te schrijven bij de 

examencommissie met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs een verboden preventieve 

en bestraffende maatregel is. Zij menen ook dat ouders die voor huisonderwijs opteren niet gelijk zijn voor de 

wet of het decreet, dat er geen rekening wordt gehouden met objectieve verschillen en dat de voormelde ouders 
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niet in de mogelijkheid zijn om voor hun kinderen dat onderwijs te kiezen dat zij wensen. Zij menen eveneens 

dat de bestreden bepaling ouders hun verantwoordelijkheid voor de daden van hun kinderen ontneemt, alsmede 

hun beslissingsrecht over de opvoeding en hun mogelijkheid om het bewijs te leveren dat hun geen fout ten laste 

kan worden gelegd. Zij doen ook gelden dat de bestreden bepaling de kinderen van ouders die voor 

huisonderwijs opteren ten onrechte oproepen voor het bereiken van de eindtermen. 

 

 Vervolgens zetten zij uiteen dat een democratie de naleving waarborgt van een aantal rechten en plichten. 

Zij doen daarbij gelden, met verwijzing naar het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat ieder kind recht 

heeft op onderwijs en dat de discipline die op school wordt gehandhaafd verenigbaar moet zijn met de 

menselijke waardigheid van het kind; dat elk kind recht heeft op onderwijs dat is gericht op, onder meer, de 

ontplooiing van het kind, respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het 

eigen land en van andere landen; dat het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing 

van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind; dat de overheid de 

rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de ouders moet eerbiedigen; dat de ouders het kind moeten 

begeleiden in de uitoefening van zijn rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind; 

dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat het belang van het kind 

daarbij voorop staat. Zij halen vervolgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan, meer 

bepaald het artikel dat het recht op onderwijs betreft. Zij verwijzen ook naar de « Beginselen van Europees 

familierecht betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid » en leiden daaruit af dat ouders met gezamenlijke 

ouderlijke verantwoordelijkheid het recht hebben « om te handelen in geval van dagelijkse aangelegenheden en 

belangrijke beslissingen betreffende aangelegenheden zoals onderwijs en medische behandeling » en dat ouders 

verantwoordelijk zijn voor de verzorging, de bescherming en de opvoeding van het kind, in overeenstemming 

met zijn persoonlijkheid en de behoeften van zijn ontwikkeling. Zij verwijzen eveneens naar de Universele 

Verklaring voor de Rechten van de Mens, waaruit zij afleiden dat het in de eerste plaats aan de ouders toekomt 

om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Ten slotte 

verwijzen zij naar de « Rechten en plichten van ouders in Europa », waaruit zij afleiden dat ouders recht hebben 

op erkenning van de vooraanstaande plaats die zij als opvoeders van hun kinderen innemen, dat ouders het recht 

hebben te kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun overtuigingen en de waarden die zij voor de opvoeding van 

hun kinderen van belang achten en dat ouders het recht hebben op respect voor de opvoeding die zij hun 

kinderen geven. 

 

 De verzoekende partijen sommen vervolgens de criteria op die de decreetgever voor het huisonderwijs 

heeft opgelegd : het onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de 

talenten van het kind; het verstrekte onderwijs moet het kind voorbereiden op een actief leven als volwassene; 

het onderwijs moet eerbied hebben voor de culturele waarden van het kind zelf en van de anderen; en het 

onderwijs moet het respect voor de grondrechten van de mens bevorderen. 

 

 Zij besluiten dat de bestreden bepaling inhoudt dat ouders die voor huisonderwijs opteren niet gelijk zijn 

voor de wet of het decreet en dat die bepaling de voormelde rechten en verantwoordelijkheden van ouders en 

kinderen schendt. 

 

 A.2.3.  Op 3 maart 2014 hebben de verzoekende partijen een tweede memorie met verantwoording 

ingediend. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Krachtens artikel 71, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, beschikken de partijen over vijftien dagen, te rekenen van de ontvangst 

van de kennisgeving van de conclusies van de verslaggevers, om een memorie met 

verantwoording in te dienen. 
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 Vermits van de conclusies van de verslaggevers te dezen aan de verzoekende partijen 

kennis werd gegeven op 13 februari 2014, is de op 3 maart 2014 ingediende tweede memorie 

met verantwoording niet ontvankelijk. 

 

 B.2.  De verzoekende partijen vorderen zowel de schorsing als de vernietiging van 

artikel II.10 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het 

Onderwijs XXIII, in zoverre het een artikel 26bis/2, § 1, invoegt in het decreet basisonderwijs 

van 25 februari 1997. 

 

 B.3.1.  Krachtens artikel 21, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, zijn de verzoekschriften tot schorsing slechts ontvankelijk wanneer zij 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden na de bekendmaking van de wet, het 

decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel. 

 

 B.3.2.  Vermits het decreet van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII is 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013, is de op 1 februari 2014 

ingestelde vordering tot schorsing klaarblijkelijk onontvankelijk. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient een verzoekschrift een uiteenzetting van de feiten en de middelen te 

bevatten. 

 

 Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke 

van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke 

de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels 

door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. Die vereisten zijn ingegeven, enerzijds, 

door de noodzaak voor het Hof om vanaf het indienen van het verzoekschrift in staat te zijn de 

juiste draagwijdte van het beroep tot vernietiging te bepalen, en, anderzijds, door de zorg om 

aan de andere partijen in het geding de mogelijkheid te bieden op de argumenten van de 

verzoekers te repliceren, waartoe een duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de 

middelen onontbeerlijk is. 
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 B.4.2.  Noch het verzoekschrift, noch de memorie met verantwoording bevatten te dezen 

een duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de middelen, op grond waarvan de juiste 

draagwijdte van het beroep tot vernietiging kan worden bepaald. 

 

 B.4.3.  Vermits het niet duidelijk is welke middelen het Hof dient te beantwoorden, is het 

beroep tot vernietiging eveneens klaarblijkelijk onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 24 april 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5583 en 5588 

 

 

Arrest nr. 72/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 19 juli 2012 houdende verscheidene 

wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden 

van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de 

cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 

cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het 

Europese Parlement, ingesteld door Bart Laeremans en anderen en door Dominiek Lootens-

Stael en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de wet van 19 juli 2012 houdende verscheidene wijzigingen van het 

Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende 

Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de 

Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 

23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012), door Bart Laeremans, Joris Van Hauthem, Philip 

Claeys en Marleen Fannes, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. De Roo, advocaat bij 

de balie te Antwerpen. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wet van 19 juli 2012 door Dominiek Lootens-Stael, Louis Bogemans 

en Frederic Erens, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. De Roo, voornoemd. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5583 en 5588 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Peeters en Mr. F. Tulkens, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen 

hebben een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. De Roo, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. P. Peeters, Mr. F. Tulkens en Mr. H. Bortels, advocaat bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A – 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 

 

 A.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partijen, ofschoon de beroepen in de zaken 

nrs. 5583 en 5588 zijn gericht tegen de gehele wet van 19 juli 2012, enkel middelen aanvoeren tegen artikel 4 

van die wet, waarmee artikel 89ter in het Kieswetboek wordt ingevoegd. Hij meent dan ook dat het onderwerp 

van de beroepen beperkt is tot dat artikel 89ter. 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 A.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 menen dat zij, als kiezers in de zin van artikel 1 van het 

Kieswetboek, als mogelijke kandidaten bij de verkiezingen van het federaal en het Europees Parlement en als 

politiek actieve inwoners van de gemeenten Grimbergen, Lennik, Overijse en Kampenhout, belang hebben bij de 

vernietiging van de bestreden wet, omdat die wet betrekking heeft op de indeling van het grondgebied in 

kieskringen bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement en 

hun stem of kandidatuur op een ongunstige wijze zou kunnen beïnvloeden. 

 

 A.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5588 motiveren hun belang bij hun beroep op een 

gelijksoortige wijze als de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583, zij het dat zij zich als kiezers, mogelijke 

kandidaten en politiek actieve inwoners in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ongunstig geraakt achten door 

de bestreden wet, doordat die wet noch voorziet in een systeem van « poolvorming » van de stemmen 

uitgebracht op de Nederlandstalige lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad, noch in een mogelijkheid tot 

lijstenverbinding tussen die lijsten en de lijsten in de kieskring Vlaams-Brabant. 

 

 A.4.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583, omdat zij niet 

onder het toepassingsgebied van artikel 89ter van het Kieswetboek zouden vallen. Hij ziet niet in hoe de 

bestreden bepaling de stem of de kandidatuur van de verzoekende partijen ongunstig zou kunnen beïnvloeden. 

Hij stelt eveneens vast dat zij niet behoren tot één van de categorieën van personen waarvoor zij aanvoeren dat 

ze door de bestreden norm zouden worden onderworpen aan een ongerechtvaardigd verschil in behandeling. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de aangevoerde middelen en het standpunt van de verzoekende partijen betreft 

 

 A.5.  Het enige middel in de zaak nr. 5583 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 63 van de 

Grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 3 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, al dan niet in samenhang gelezen. Het middel bevat vijf onderdelen. 

 

 A.6.1.  In het eerste onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 

artikel 89ter van het Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 2012, doordat het voor de 

kiesgerechtigde inwoners van de zes gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, meer bepaald 

Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem (hierna : de zes 

randgemeenten), voorziet in een regeling die afwijkt van die welke geldt voor de kiesgerechtigde inwoners van 

andere gemeenten van de kieskring Vlaams-Brabant. 

 

 A.6.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 89ter van het Kieswetboek erin voorziet dat de 

inwoners van de zes randgemeenten de mogelijkheid hebben om te stemmen ofwel op een lijst van de kieskring 

Vlaams-Brabant, ofwel op een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad. Zij wijzen erop dat dit met zich 

meebrengt dat sommige kiesgerechtigde inwoners van die gemeenten hun stem zullen uitbrengen in een 

kieskring waar zij niet woonachtig zijn. Zij menen dat aldus een deel van de kiezers wordt bevoorrecht ten 

aanzien van de kiezers woonachtig in andere gemeenten van de kieskring Vlaams-Brabant en in andere 
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faciliteitengemeenten, wat volgens hen een strijdigheid met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie met 

zich meebrengt. 

 

 A.6.3.  Zij menen eveneens dat de bestreden regeling tot gevolg heeft dat de kandidaten in de kieskring 

Vlaams-Brabant worden benadeeld ten aanzien van de kandidaten in andere kieskringen, omdat de eersten de 

kiezers niet enkel dienen te overtuigen om voor hen te stemmen, maar ook om op een lijst van hun kieskring te 

stemmen, terwijl de laatsten de kiezers enkel moeten overtuigen om voor hen te stemmen. Zij menen bovendien 

dat de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant worden benadeeld ten aanzien van de kandidaten in de 

kieskring Brussel-Hoofdstad, omdat de laatsten, in tegenstelling tot de eersten, stemmen kunnen halen buiten de 

territoriale grenzen van hun kieskring. 

 

 A.7.  In het tweede onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 aan dat 

artikel 89ter van het Kieswetboek de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant, zonder redelijke 

verantwoording, verschillend behandelt van de kandidaten in andere kieskringen, omdat de eersten in 

concurrentie moeten treden met de kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad. 

 

 A.8.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant moeten 

concurreren met de kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad, omdat de inwoners van de zes randgemeenten 

de mogelijkheid hebben om te stemmen op een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad. Zij wijzen erop dat de 

kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad daarentegen niet moeten concurreren met de kandidaten in de 

kieskring Vlaams-Brabant, vermits die laatsten op geen enkele wijze stemmen kunnen halen van kiezers in de 

kieskring Brussel-Hoofdstad. Zij menen dat het ontbreken van wederkerigheid discriminerend is. 

 

 A.8.2.  De verzoekende partijen menen eveneens dat de bestreden bepaling discriminerend is doordat de 

kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant de middelen die zij ter beschikking hebben voor hun 

verkiezingscampagne, moeten aanwenden om de kiezers in de zes randgemeenten te overtuigen hun stem in de 

kieskring Vlaams-Brabant uit te brengen, terwijl andere kandidaten de beschikbare middelen daar niet voor 

moeten aanwenden. 

 

 A.8.3.  In zoverre artikel 89ter van het Kieswetboek is ingegeven door de zorg de taalminderheden te 

beschermen, schiet het, volgens de verzoekende partijen, zijn doel voorbij, vermits de Nederlandstalige 

minderheid in Brussel-Hoofdstad geen enkel voordeel heeft bij de bestreden wet en vermits de belangen van de 

Franstaligen niet zouden worden aangetast indien de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde volledig zou zijn 

gesplitst. Zij wijzen erop dat de Franstaligen in de zes randgemeenten bij een volledige splitsing nog steeds het 

recht zouden hebben om te stemmen op Franstalige lijsten, zoals dat ook het geval is bij de verkiezingen van het 

Vlaams Parlement. De omstandigheid dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kiezers in de zes 

randgemeenten gebruik kunnen maken van de in de bestreden bepaling vervatte keuzemogelijkheid, is volgens 

de verzoekende partijen niet ter zake, vermits het algemeen is geweten dat de bestreden maatregel er is gekomen 

op vraag van de Franstaligen, die ernaar streven de zes randgemeenten te voegen bij Brussel-Hoofdstad. 

 

 A.9.  In het derde onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 aan dat de 

bestreden wet onbestaanbaar is met het recht op vrije verkiezingen, zoals gewaarborgd door artikel 3 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de 

in het middel aangehaalde grondwetsartikelen, doordat voor de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant de 

onzekerheid met betrekking tot hun verkiesbaarheid wordt verhoogd. De verzoekende partijen menen dat de 

bestreden wet de rechten van de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant op dusdanige wijze beperkt dat het 

recht op vrije verkiezingen in het gedrang komt. Wat de beperking van de rechten van de kandidaten betreft, 

verwijzen zij naar de overige onderdelen van hun middel. 

 

 A.10.  In het vierde onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 

artikel 89ter van het Kieswetboek, doordat het met zich meebrengt dat het in de kieskring Vlaams-Brabant 

onmogelijk wordt om vooraf de kiesdrempel van 5 pct. te bepalen. Zij zetten uiteen dat er tot na het sluiten van 

de kiesverrichtingen onduidelijkheid zal blijven bestaan over hoeveel kiezers in de kieskring Vlaams-Brabant op 

lijsten van die kieskring zullen hebben gestemd en hoeveel op lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad. 

Bovendien menen zij dat de bestreden bepaling tot gevolg heeft dat de politieke partijen de verkiezingen kunnen 

manipuleren door, afhankelijk van de kiesdrempel, hun kiezers aan te bevelen hetzij in de kieskring 
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Vlaams-Brabant, hetzij in de kieskring Brussel-Hoofdstad te stemmen. Zij wijzen daarbij erop dat dit enkel kan 

in de kieskringen Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad, en leiden daaruit een schending van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie af. 

 

 A.11.  In het vijfde onderdeel bekritiseren de verzoekende partijen de bestreden wet omdat zij met zich 

meebrengt dat kiezers uit de zes randgemeenten de keuze om hun stem in de ene dan wel in de andere kieskring 

uit te brengen, minstens gedeeltelijk op ideologische en filosofische gronden zullen stoelen, wat tot gevolg zal 

hebben dat die ideologische of filosofische overtuiging minder vertegenwoordigd zal zijn in de kieskring waar 

zij hun stem niet hebben uitgebracht. Zij leiden daaruit een schending af van artikel 11 van de Grondwet, dat de 

bescherming van de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden waarborgt. Zij zijn 

bovendien van oordeel dat de politieke partijen in de kieskringen Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad 

daardoor anders worden behandeld dan de politieke partijen in andere kieskringen en dat dat verschil in 

behandeling niet bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 A.12.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen nog aan dat artikel 89ter van het 

Kieswetboek artikel 63, § 2, van de Grondwet schendt, doordat bepaalde inwoners van de zes randgemeenten 

hun stem zullen uitbrengen op Brusselse kieslijsten, zonder dat zij worden meegerekend bij het bepalen van het 

aantal zetels dat aan de kieskring Brussel-Hoofdstad toekomt. 

 

 A.13.  Het eerste middel in de zaak nr. 5588 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 63 van 

de Grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 3 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, al dan niet in samenhang gelezen, doordat de bestreden wet voor de 

Nederlandstalige lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad niet voorziet in een systeem van « poolvorming » van 

de stemmen per taalgroep bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, terwijl in zulk een 

systeem wel is voorzien bij de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van het Europees 

Parlement. 

 

 A.14.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5588 doen gelden dat het systeem van « poolvorming » 

ervoor zorgt dat de numerieke minderheid, te dezen de Nederlandstaligen in Brussel, gezamenlijk een aantal 

zetels kunnen behalen, zodat een minimale vertegenwoordiging wordt gewaarborgd. Zij menen dat de bestreden 

regeling, door niet te voorzien in een systeem van « poolvorming », ertoe leidt dat de Nederlandstaligen in de 

kieskring Brussel-Hoofdstad geen vertegenwoordigers meer zullen hebben in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Zij baseren zich daarvoor op de uitslag van de verkiezingen van 2010. 

 

 A.14.2.  De verzoekende partijen menen dat het in het middel bekritiseerde verschil in behandeling niet kan 

worden verantwoord door het streven naar communautaire pacificatie en dat de bestreden maatregel integendeel 

afbreuk doet aan die pacificatie omdat de Nederlandstaligen in Brussel-Hoofdstad van een vertegenwoordiging 

verstoken blijven. Zij menen dat dit laatste niet kan worden beschouwd als een gevolg van de keuze van de 

kiezer, maar wel als een gevolg van het bestreden kiessysteem, en beklemtonen daarbij dat Brussel-Hoofdstad 

een tweetalig karakter heeft. Gelet op het feit dat voor de Franstaligen in de zes randgemeenten wel is voorzien 

in bijzondere modaliteiten, menen zij bovendien dat het verschil in behandeling onevenredig is ten aanzien van 

de nagestreefde doelstellingen. 

 

 A.14.3.  De verzoekende partijen menen meer in het algemeen dat de bestreden maatregel niet kan worden 

beschouwd als zijnde gegrond op een keuze van de Grondwetgever, omdat verklaringen die tijdens de 

parlementaire voorbereiding van een grondwetsherziening worden afgelegd, een wettelijke bepaling niet kunnen 

omvormen tot een grondwettelijke bepaling. 

 

 A.15.  Het tweede middel in de zaak nr. 5588 is afgeleid uit de schending door artikel 89ter van het 

Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, van de artikelen 4, 10, 11 en 63 van de 

Grondwet en artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, al dan niet in samenhang gelezen, doordat de taalminderheid in Brussel-Hoofdstad anders wordt 

behandeld dan de taalminderheid in de zes randgemeenten. 

 

 A.16.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5588 doen gelden dat artikel 89ter van het Kieswetboek 

voorziet in bijzondere modaliteiten voor de Franstalige minderheid in de zes randgemeenten, terwijl voor de 

Nederlandstalige minderheid in Brussel-Hoofdstad niet is voorzien in gelijksoortige modaliteiten. Zij 

bekritiseren meer bepaald het feit dat voor de Nederlandstalige lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad niet is 
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voorzien in een systeem van « poolvorming » van de stemmen per taalgroep, dat niet is voorzien in een 

mogelijkheid van lijstenverbinding tussen de Nederlandstalige lijsten in Brussel-Hoofdstad en die in Vlaams-

Brabant, en dat de kiesdrempel van 5 pct. onverkort van toepassing is op de Nederlandstalige lijsten in Brussel-

Hoofdstad. Zij wijzen bovendien erop dat de mogelijkheid voor de Franstaligen in de zes randgemeenten om te 

stemmen op kandidaten die opkomen in de kieskring Brussel-Hoofdstad ertoe leidt dat het aantal Franstalige 

kiezers in die kieskring toeneemt, waardoor het nog moeilijker wordt voor de Nederlandstalige kandidaten in 

Brussel-Hoofdstad om een zetel te behalen. 

 

 A.16.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5588 zijn van oordeel dat zowel de Franstaligen in de zes 

randgemeenten als de Nederlandstaligen in Brussel-Hoofdstad kunnen worden gekwalificeerd als minderheden, 

en dat beide categorieën niettemin van elkaar verschillen omdat Brussel-Hoofdstad tweetalig is, waardoor het in 

het middel bekritiseerde verschil in behandeling des te onevenrediger is. 

 

 

 Wat het standpunt van de Ministerraad betreft 

 

 A.17.  De Ministerraad beantwoordt de in de zaken nrs. 5583 en 5588 aangevoerde middelen gezamenlijk. 

 

 A.18.  Hij voert allereerst aan dat de middelen onontvankelijk zijn, in zoverre zij zijn afgeleid uit de 

schending van artikel 63 van de Grondwet, omdat in de verzoekschriften niet wordt uiteengezet in welk opzicht 

dat grondwetsartikel zou zijn geschonden. Bovendien meent hij dat de in de zaak nr. 5588 aangevoerde middelen 

om dezelfde reden onontvankelijk zijn, in zoverre zij zijn afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In zoverre de verzoekende partijen 

in hun memorie van antwoord wel uiteenzetten in welke zin artikel 63 van de Grondwet zou zijn geschonden, 

voeren zij volgens de Ministerraad een nieuw middel aan, dat om die reden eveneens onontvankelijk is. 

 

 A.19.1.  Ten gronde is de Ministerraad van oordeel dat artikel 89ter van het Kieswetboek teruggaat op een 

keuze van de Grondwetgever. Hij doet gelden dat er een nauwe band bestaat tussen de bepalingen van de wet 

van 19 juli 2012 en de nieuwe artikelen 63, § 4, tweede en derde lid, en 168bis van de Grondwet, wat volgens 

hem blijkt uit het feit dat het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 19 juli 2012 en de voorstellen die 

hebben geleid tot de voormelde grondwetsbepalingen gezamenlijk werden behandeld in het Parlement, het feit 

dat zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een gezamenlijk verslag, het feit dat zij op hetzelfde ogenblik 

werden aangenomen en het feit dat de aangenomen wet en grondwetsartikelen op hetzelfde ogenblik in het 

Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt. Hij wijst erop dat tijdens de parlementaire voorbereiding 

uitdrukkelijk werd gesteld dat de betrokken voorstellen in samenhang dienen te worden gelezen, en dat ook de 

afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies over het voorstel dat heeft geleid tot de wet van 19 juli 

2012 die mening toegedaan was. 

 

 A.19.2.  De Ministerraad zet uiteen dat de nieuwe artikelen 63, § 4, tweede en derde lid, en 168bis van de 

Grondwet bepalen dat de wetgever voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het 

Europees Parlement in bijzondere modaliteiten kan voorzien om de gewettigde belangen van de 

Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren en wijst erop dat die 

artikelen zijn gebaseerd op de overweging B.9.7 van het arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Hof. Hij 

wijst ook erop dat tijdens de parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepalingen uitdrukkelijk werd 

gesteld dat onder « bijzondere modaliteiten » met name de modaliteiten voor de kiezers in de zes randgemeenten 

zoals vervat in het voorstel dat heeft geleid tot de wet van 19 juli 2012, moeten worden verstaan. 

 

 A.19.3.  De Ministerraad wijst vervolgens erop dat de artikelen 63, § 4, tweede en derde lid, en 168bis van 

de Grondwet bepalen dat de bijzondere modaliteiten die de wetgever invoert slechts kunnen worden gewijzigd 

bij een bijzondere meerderheid en meent dat de Grondwetgever aldus een « consolidatie » van die modaliteiten 

heeft beoogd. 

 

 A.19.4.  De Ministerraad leidt uit het voorgaande af dat de Grondwetgever zelf van oordeel is geweest dat 

de in de wet van 19 juli 2012 vervatte bijzondere modaliteiten voor de inwoners van de zes randgemeenten in 

overeenstemming zijn met de Grondwet, met inbegrip van de artikelen 10 en 11 ervan. Om die reden meent hij 

dat die modaliteiten onttrokken zijn aan de beoordelingsbevoegdheid van het Hof. Hij is van oordeel dat uit de 

rechtspraak van het Hof blijkt dat wanneer de wetgever zich aansluit bij keuzes die de Grondwetgever zelf heeft 

gemaakt, het Hof niet bevoegd is om die keuzes aan de orde te stellen, en dat dit niet alleen geldt wanneer die 

keuzes uitdrukkelijk blijken uit de bewoordingen van de grondwetsbepalingen, maar ook wanneer ze blijken uit 

de parlementaire voorbereiding. 
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 De Ministerraad verwijst daarbij ook naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, 

waarin werd opgemerkt, enerzijds, dat de voorgestelde wet geen grondwettelijke waarde heeft, zodat de afdeling 

wetgeving in beginsel bevoegd is om de bestaanbaarheid ervan met de Grondwet en de internationale verdragen 

te beoordelen maar, anderzijds, dat de Grondwetgever zelf van oordeel is geweest dat de bijzondere modaliteiten 

die gelden voor de zes randgemeenten in overeenstemming zijn met de Grondwet, waardoor het niet toekomt aan 

de afdeling wetgeving om het oordeel van de Grondwetgever tegen te spreken. 

 

 A.20.  Zelfs wanneer de voorgaande argumentatie niet zou worden gevolgd, is de Ministerraad van oordeel 

dat de bestreden bepaling grondwettig is, omdat bij de beoordeling van diverse onderdelen van een hervorming 

van de Staat aandacht dient te worden besteed aan het geheel van de hervorming, die doorgaans is gebaseerd op 

een complex geheel van regels die een bepaald evenwicht beogen te realiseren. Hij is van oordeel dat eventuele 

beperkingen van de grondrechten in dat geval worden verantwoord door een hoger openbaar belang - te dezen 

het bereiken van communautaire pacificatie -, op voorwaarde dat de genomen maatregelen niet onevenredig zijn 

ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen. Hij verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State bij het 

voorstel dat heeft geleid tot de bestreden wet. Hij beklemtoont daarbij nog dat de bestreden wet het resultaat 

vormt van langdurige onderhandelingen en van een compromis tussen acht politieke partijen, waarmee een 

noodzakelijk evenwicht werd bewerkstelligd tussen de belangen van de diverse gemeenschappen en gewesten. 

 

 A.21.1.  In ondergeschikte orde gaat de Ministerraad in op de verschillende aspecten van de aangevoerde 

middelen. Hij doet daarbij allereerst gelden dat de categorieën van personen waartussen de verzoekende partijen 

een verschil in behandeling aanvoeren niet vergelijkbaar zijn. Hij meent dat dit in het bijzonder het geval is voor 

de situatie van kandidaten voor verschillende verkiezingen, omdat de regels voor de verkiezingen van een 

bepaald orgaan kunnen - en soms moeten - verschillen van de regels voor de verkiezingen van een ander orgaan. 

 

 A.21.2.  In het algemeen wijst de Ministerraad erop dat de bekritiseerde verschillen in behandeling in 

overeenstemming zijn met het arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Hof, vermits daarin werd geoordeeld 

dat de wetgever een nieuwe samenstelling van de kieskringen in de vroegere provincie Brabant gepaard kan 

laten gaan met bijzondere modaliteiten die kunnen afwijken van degene die gelden voor de andere kieskringen, 

teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in die vroegere provincie te 

vrijwaren. Hij leidt uit dat arrest af dat het Hof uitdrukkelijk heeft toegelaten dat een verschil in behandeling 

wordt ingesteld, indien zulks ertoe strekt de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in 

de vroegere provincie Brabant te vrijwaren. Hij meent dat niet ernstig kan worden betwist dat de bestreden 

maatregel dient te worden beschouwd als een bijzondere modaliteit in de zin van het voormelde arrest. Hij 

beklemtoont daarbij dat die bijzondere modaliteit niet alleen geldt voor de Franstalige inwoners van de zes 

randgemeenten, maar ook voor de Nederlandstalige inwoners ervan. 

 

 A.21.3.  Ten aanzien van de nagestreefde doelstelling van pacificatie tussen de gemeenschappen, is de 

bestreden bepaling volgens de Ministerraad bovendien niet onevenredig, gelet op de beperkte draagwijdte ervan : 

de bestreden bepaling voorziet immers enkel in een bijzondere modaliteit voor de inwoners van de zes 

randgemeenten. Hij wijst erop dat er reeds een gelijksoortige modaliteit geldt voor de inwoners van Komen-

Waasten en Voeren en dat het Hof in zijn arresten nrs. 18/90 en 26/90 heeft geoordeeld dat die modaliteit 

grondwettig is. 

 

 A.21.4.  De Ministerraad erkent dat ook andere bijzondere modaliteiten bepaald zouden kunnen worden, 

zoals een systeem van lijstenverbinding, een systeem van « poolvorming » of een aangepaste kiesdrempel, maar 

hij meent dat het uitsluitend toekomt aan de wetgever, die daarbij over een ruime beoordelingsbevoegdheid 

beschikt, om te beslissen welke modaliteiten dienen te worden ingebouwd om tot een communautaire pacificatie 

te komen. Hij beklemtoont dat de bestreden bepaling een wezenlijk onderdeel vormt van het institutioneel 

akkoord dat op 11 oktober 2011, na een langdurende periode van communautaire spanningen, werd gesloten en 

dat dit akkoord wordt gedragen door een politieke meerderheid binnen beide gemeenschappen van het land. 

 

 A.22.  Wat het door de verzoekende partijen bekritiseerde verschil in behandeling tussen de kandidaten in 

de kieskring Vlaams-Brabant en de kandidaten in andere kieskringen betreft (eerste tot vierde onderdeel van het 

middel in de zaak nr. 5583), doet de Ministerraad gelden dat uit het voormelde arrest nr. 73/2003 van het Hof 

blijkt dat een afwijkende regeling in de voormalige provincie Brabant toelaatbaar is, wanneer die is ingegeven 

door de zorg de belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in die vroegere provincie te waarborgen. 

De omstandigheid dat de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant in concurrentie moeten treden met de 

kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad is volgens de Ministerraad niet kennelijk onredelijk, vermits die 

concurrentie zich enkel kan voordoen in de zes randgemeenten, en aldus een beperkte draagwijdte heeft. Hij 
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meent bovendien dat de bestreden bepaling, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, de kansen 

van de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant om te worden verkozen niet op een onevenredige wijze 

beperken, dat die bepaling geen onevenredige invloed heeft op de mogelijkheid om op voorhand te bepalen of de 

kiesdrempel van 5 pct. zal worden behaald, dat ook zonder de bestreden bepaling het niet mogelijk is om op 

voorhand met zekerheid te bepalen of de kiesdrempel zal worden behaald, en dat de bestreden bepaling geen 

onevenredige invloed heeft op de campagnemiddelen van de kandidaten in Vlaams-Brabant. Wat de bewering 

betreft dat de bestreden bepaling aanleiding kan geven tot manipulaties vanwege de politieke partijen, doet de 

Ministerraad gelden dat die mogelijkheid niet besloten ligt in de bestreden bepaling zelf, maar louter het gevolg 

is van het gebruik dat daarvan zou worden gemaakt door de betrokken partijen. 

 

 A.23.  Wat het door de verzoekende partijen bekritiseerde verschil in behandeling tussen, enerzijds, de 

kiezers in de zes randgemeenten en, anderzijds, de kiezers in de overige gemeenten van de kieskring Vlaams-

Brabant en in de andere faciliteitengemeenten betreft (eerste onderdeel van het middel in de zaak nr. 5583), 

meent de Ministerraad dat het verschil wordt verantwoord door het bijzondere statuut van de zes randgemeenten 

en door de bijzondere plaats die die gemeenten innemen in het federale evenwicht en in de zorg om de 

communautaire vrede te bewaren. 

 

 A.24.  Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens betreft (derde onderdeel van het middel in de zaak nr. 5583), doet de 

Ministerraad gelden dat het in die bepaling gewaarborgde grondrecht niet absoluut is en dat beperkingen 

toelaatbaar zijn, in zoverre zij een wettig doel nastreven, evenredig zijn met dat doel en de essentie van dat recht 

niet aantasten. Hij is van oordeel dat te dezen aan die voorwaarden is voldaan. 

 

 A.25.  Wat de bewering van de verzoekende partijen betreft dat de bestreden bepaling met zich meebrengt 

dat de ideologische en filosofische overtuigingen niet correct worden weergegeven in de desbetreffende 

kieskringen (vierde onderdeel van het middel in de zaak nr. 5583), is de Ministerraad van oordeel dat het 

aangevoerde verschil in behandeling louter het gevolg is van de keuze van de kiezers in de zes randgemeenten 

om al dan niet te stemmen voor een lijst in de kieskring Brussel-Hoofdstad. Hij beklemtoont nogmaals dat de 

bestreden bepaling een beperkte draagwijdte heeft en meent dat die bepaling ten aanzien van de doelstelling om 

te komen tot communautaire pacificatie niet onevenredig is. 

 

 A.26.  Wat het ontbreken, bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring 

Brussel-Hoofdstad, van een systeem van « poolvorming » betreft (eerste middel in de zaak nr. 5588), is de 

Ministerraad van oordeel dat de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers niet vergelijkbaar zijn 

met de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van het Europees Parlement. Bovendien 

meent hij dat het uitsluitend aan de wetgever toekomt, en niet aan het Hof, om te beoordelen welke bijzondere 

modaliteiten nodig zijn om de door hem nagestreefde doelstellingen van communautaire pacificatie te bereiken. 

 

 A.27.  Wat het bekritiseerde verschil in behandeling tussen de Nederlandstalige Brusselaars en de 

Franstalige inwoners van de zes randgemeenten betreft (tweede middel in de zaak nr. 5588), beklemtoont de 

Ministerraad nogmaals dat de in de bestreden bepaling vervatte modaliteit niet alleen geldt voor de Franstalige 

inwoners van de zes randgemeenten, maar ook voor de Nederlandstalige inwoners ervan. Hij wijst bovendien 

erop dat indien Franstalige kiezers stemmen uitbrengen op lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad, die 

stemmen verloren gaan in de kieskring Vlaams-Brabant. Wat de opmerking van de verzoekende partijen betreft 

dat de gemeenten van de kieskring Brussel-Hoofdstad, in tegenstelling tot de zes randgemeenten, gelegen zijn in 

een tweetalig gebied, doet de Ministerraad gelden dat de Brusselse gemeenten reeds het voorwerp uitmaken van 

een geheel van regels die de bescherming van de Nederlandstaligen in Brussel beogen, en dat het om die reden 

niet kennelijk onredelijk is de bijzondere modaliteit te beperken tot de zes randgemeenten. In zoverre er geen 

Nederlandstalige kandidaat in de kieskring Brussel-Hoofdstad zou worden verkozen, is dat volgens de 

Ministerraad louter het gevolg van de keuze van de kiezers. 

 

 A.28.  Wat de door de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord uiteengezette schending van 

artikel 63 van de Grondwet betreft, doet de Ministerraad gelden, in zoverre dat onderdeel van het middel door 

het Hof toch ontvankelijk zou worden bevonden, dat de bestreden regeling bestaanbaar is met de voormelde 

grondwetsbepaling. Hij meent dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen, enerzijds, het bepalen van 

het aantal zetels dat toekomt aan een kieskring en, anderzijds, het toewijzen van de zetels aan lijsten. Het eerste 

gebeurt, overeenkomstig artikel 63, § 2, van de Grondwet, op basis van het bevolkingscijfer van een kieskring, 
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het tweede op basis van het aantal uitgebrachte stemmen in een kieskring, waarbij artikel 63, § 4, van de 

Grondwet uitdrukkelijk erin voorziet dat bijzondere modaliteiten mogelijk zijn teneinde de gewettigde belangen 

van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren. Hij wijst erop dat de 

bestreden wet de bevolking van de zes randgemeenten overeenkomstig artikel 63, § 2, van de Grondwet in 

aanmerking neemt voor de berekening van het aantal zetels dat toekomt aan de kieskring Vlaams-Brabant, en dat 

de in de bestreden wet bepaalde bijzondere modaliteit, die door artikel 63, § 4, van de Grondwet is toegelaten, 

het aantal zetels in de kieskring Vlaams-Brabant en in de kieskring Brussel-Hoofdstad niet wijzigt. Hij meent 

bovendien dat artikel 63 van de Grondwet niet waarborgt dat het relatieve gewicht van de stemmen die worden 

uitgebracht in de kieskringen exact gelijk is, en dat het relatieve gewicht van de stem van een kiezer afhankelijk 

is van allerlei factoren, zoals het aantal minderjarigen in de kieskring en het aantal niet-uitgebrachte of ongeldige 

stemmen. Bovendien blijkt volgens hem uit de rechtspraak van het Hof dat de wetgever redelijke beperkingen 

vermag aan te brengen op het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging teneinde de goede werking van de 

democratische instellingen te waarborgen. Ten slotte beklemtoont hij nogmaals dat de bestreden modaliteit een 

beperkte draagwijdte heeft, zodat er geen sprake zou kunnen zijn van een onevenredige beperking van de 

evenredige vertegenwoordiging. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de situering van de wet van 19 juli 2012 

 

 B.1.1.  De beroepen in de zaken nrs. 5583 en 5588 zijn gericht tegen de wet van 19 juli 

2012 houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten 

van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot 

indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse 

bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de 

Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van 

het Europese Parlement. 

 

 B.1.2.  Die wet regelt in essentie de splitsing van de voormalige kieskring Brussel-Halle-

Vilvoorde bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het 

Europees Parlement. 

 

 Artikel 87 van het Kieswetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van de bestreden wet, 

bepaalt dat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gehouden 

per kieskring, dat elke provincie een kieskring vormt en dat het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad eveneens een kieskring vormt. Aldus voorziet die bepaling « voor de 

verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de instelling van drie kieskringen 
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in de voormalige provincie Brabant : een kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Waals-

Brabant waarvan de grenzen samenvallen met de provincies, en een specifieke kieskring 

Brussel-Hoofdstad, waarvan het grondgebied samenvalt met het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1560/1, p. 3). 

 

 Artikel 26 van de bestreden wet wijzigt artikel 9 van de wet van 23 maart 1989 

betreffende de verkiezing van het Europese Parlement in die zin dat « het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde bij de Vlaamse kieskring [wordt] gevoegd, zodat het 

grondgebied van de Vlaamse kieskring de administratieve arrondissementen van het Vlaams 

Gewest omvat » en dat er « een kieskring Brussel-Hoofdstad [wordt] ingesteld, waarvan het 

grondgebied samenvalt met het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » (ibid., 

p. 5). 

 

 B.1.3.  Artikel 4 van de bestreden wet voegt in het Kieswetboek een artikel 89ter in, dat 

bepaalt : 

 

 « Voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben de kiezers die zijn 

ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode de 

mogelijkheid te stemmen hetzij voor een lijst van de kieskring Vlaams-Brabant, hetzij voor een 

lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad ». 

 

 Overeenkomstig de bij de wet gevoegde bijlage 1, wordt het kieskanton Sint-Genesius-

Rode gevormd door de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, 

Kraainem en Wezembeek-Oppem (de randgemeenten), die deel uitmaken van de provincie 

Vlaams-Brabant. De kiezers in die gemeenten « zullen […] in het stembureau van hun 

gemeente een stembiljet ontvangen met daarop de lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant en 

de lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad » (ibid., p. 4) en kunnen, ongeacht of zij 

Franstalig, dan wel Nederlandstalig zijn, hun stem uitbrengen hetzij op een lijst van de 

kieskring Vlaams-Brabant, hetzij op een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad. 

 

 Artikel 27 van de bestreden wet, dat artikel 10 van de wet van 23 maart 1989 betreffende 

de verkiezing van het Europese Parlement wijzigt, voorziet in een gelijksoortige maatregel 

voor de verkiezingen van het Europees Parlement : de kiezers van het kieskanton 
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Sint-Genesius-Rode kunnen een stem uitbrengen hetzij voor het Nederlandse kiescollege, 

hetzij voor het Franse kiescollege. 

 

 B.2.  De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet vermeldt : 

 

 « De wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek en zijn bijlage heeft 

in heel het land provinciale kieskringen ingesteld, met uitzondering van de kieskringen 

Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven. 

 

 In zijn arrest 73/2003 heeft het Arbitragehof uitspraak gedaan over de grondwettigheid 

van de voormelde kieshervorming. Het Hof oordeelde met name dat door de kieskring 

Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven binnen een electoraal landschap gebaseerd op 

provinciale kieskringen, de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een 

andere wijze behandelde dan de kandidaten van de andere provincies vermits, enerzijds, zij 

die kandidaat waren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moesten treden 

met de kandidaten die elders dan in die provincie kandidaat waren, en, anderzijds, zij die 

kandidaat waren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze werden behandeld als zij die 

kandidaat waren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (overweging B.9.5). 

 

 Het Arbitragehof heeft weliswaar erkend dat de maatregel uitging van de bekommernis 

om te zoeken naar een onontbeerlijk evenwicht tussen de belangen van de verschillende 

gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische Staat (overweging B.9.6). Het was echter 

van mening dat de gegevens van dat evenwicht niet onveranderlijk waren. Daaraan heeft het 

Hof toegevoegd dat het in de plaats van de wetgever zou oordelen indien het zou beslissen dat 

onmiddellijk een einde zou moeten worden gemaakt aan een situatie die tot op heden de 

goedkeuring van de wetgever had, terwijl het Hof niet alle problemen kan beheersen waaraan 

de wetgever het hoofd moet bieden om de communautaire vrede te handhaven (overweging 

B.9.6). Het Hof onthield er zich bijgevolg van de betwiste wetgevende bepalingen te 

vernietigen en stelde dat het aan de wetgever toekwam om de kieswetgeving te herzien 

overeenkomstig de grondwettelijke eisen waarvoor hij moet zorgen en inzonderheid de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Om de wetgever te begeleiden in zijn taak, geeft het 

arrest 73/2003 de volgende aanwijzing van fundamenteel belang : 

 

 ‘ In geval van behoud van provinciale kieskringen voor de verkiezing van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, kan een nieuwe samenstelling van de kieskringen in de vroegere 

provincie Brabant gepaard gaan met bijzondere modaliteiten die kunnen afwijken van degene 

die gelden voor de andere kieskringen, teneinde de gewettigde belangen van de Nederlands-

taligen en de Franstaligen in die vroegere provincie te vrijwaren. Het komt niet aan het Hof, 

maar aan de wetgever toe die modaliteiten nader te bepalen ’ (overweging B.9.7). 

 

 Het Hof wijst er dus uitdrukkelijk op dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

verschillen in behandeling toelaten die voortvloeien uit bijzondere bepalingen die de 

uniformiteit van de kieswetgeving doorbreken als, ‘ om de communautaire vrede te 

handhaven ’, deze bepalingen ernaar streven om de ‘ gewettigde belangen van de 

Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren ’. 
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 Dit wetsvoorstel biedt een oplossing voor de gevolgen van het arrest nr. 73/2003 van het 

Arbitragehof. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) wordt gesplitst waarbij erover 

gewaakt wordt dat de fundamentele rechten van de burgers worden geconsolideerd en de 

nationale politieke problemen worden opgelost » (ibid., pp. 2-3). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.3.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583. 

Hij voert meer bepaald aan dat hun beroep uitsluitend is gericht tegen artikel 89ter van het 

Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, dat betrekking heeft op de 

kiezers van de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Kraainem 

en Wezembeek-Oppem, en dat de verzoekende partijen niet woonachtig zijn in één van die 

gemeenten. 

 

 B.4.  Om hun belang te staven, beroepen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 zich, 

als inwoners van de gemeenten Grimbergen, Lennik, Overijse en Kampenhout, onder meer op 

hun hoedanigheid van kiezer en van mogelijke kandidaat in de kieskring Vlaams-Brabant bij de 

verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij menen dat zij in die 

hoedanigheden belang hebben bij hun beroep omdat de bestreden wet hun stem of kandidatuur 

op een ongunstige wijze zou kunnen beïnvloeden. 

 

 B.5.1.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.5.2.  Het kiesrecht is het fundamentele politieke recht in de representatieve democratie. 

Elke kiezer of kandidaat doet blijken van het vereiste belang om de vernietiging te vorderen 

van bepalingen die zijn stem of zijn kandidatuur ongunstig kunnen beïnvloeden. 

 

 B.6.  Ofschoon artikel 89ter van het Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de 

bestreden wet, voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorziet in 

een « bijzondere modaliteit » die uitsluitend geldt voor de kiezers van de gemeenten Sint-

Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem, kan die 
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bepaling mogelijkerwijze een ongunstige invloed hebben op de kandidatuur bij de 

verkiezingen in de kieskring Vlaams-Brabant. Artikel 89ter van het Kieswetboek laat de 

kiesgerechtigde inwoners van de voormelde randgemeenten immers toe hun stem uit te 

brengen op een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad, waardoor die stem verloren gaat 

voor de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant. 

 

 

 Ten aanzien van de aangevoerde middelen en de omvang van de beroepen 

 

 B.7.  Het Hof dient de omvang van de beroepen tot vernietiging te bepalen aan de hand 

van de inhoud van de verzoekschriften. 

 

 B.8.1.  In het verzoekschrift in de zaak nr. 5583 wordt één middel aangevoerd, afgeleid 

uit de schending van de artikelen 10, 11 en 63 van de Grondwet, van artikel 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 3 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij dat Verdrag, al dan niet in samenhang gelezen, doordat artikel 89ter van het 

Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, 

 

 -  voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voorziet in een regeling die 

afwijkt van die welke geldt voor de kiezers in de andere gemeenten van de kieskring Vlaams-

Brabant en in de andere faciliteitengemeenten (eerste onderdeel); 

 

 -  de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant, zonder redelijke verantwoording, 

verschillend behandelt van de kandidaten in andere kieskringen omdat de eersten, in 

tegenstelling tot de laatsten, in concurrentie moeten treden met de kandidaten in de kieskring 

Brussel-Hoofdstad (tweede onderdeel); 

 

 -  de onzekerheid voor de kandidaten in de kieskring Vlaams-Brabant met betrekking tot 

hun verkiesbaarheid verhoogt en aldus hun recht op vrije verkiezingen beperkt (derde 

onderdeel); 

 

 -  met zich meebrengt dat het in de kieskring Vlaams-Brabant onmogelijk wordt om 

vooraf de kiesdrempel van 5 pct. te bepalen, terwijl dat in andere kieskringen niet het geval is 

(vierde onderdeel); en 
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 -  met zich meebrengt dat de kiezers in de zes randgemeenten de keuze om hun stem in de 

ene dan wel in de andere kieskring uit te brengen, minstens gedeeltelijk op ideologische en 

filosofische gronden zullen baseren, wat tot gevolg heeft dat die ideologische of filosofische 

overtuiging minder vertegenwoordigd zal zijn in de kieskring waar zij hun stem niet hebben 

uitgebracht (vijfde onderdeel). 

 

 In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 nog 

aan dat artikel 89ter van het Kieswetboek niet bestaanbaar is met artikel 63, § 2, van de 

Grondwet, doordat bepaalde inwoners van de zes randgemeenten hun stem zullen uitbrengen 

op kieslijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad, zonder dat zij worden meegerekend bij het 

bepalen van het aantal zetels dat aan de kieskring Brussel-Hoofdstad toekomt. 

 

 B.8.2.  Het verzoekschrift in de zaak nr. 5588 bevat twee middelen. 

 

 Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 63 van de 

Grondwet, van artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van 

artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, al dan niet in samenhang 

gelezen, doordat de bestreden wet bij de verkiezingen voor de Kamer van 

volksvertegenwoordigers voor de Nederlandstalige lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad 

niet voorziet in een systeem van « poolvorming » van de stemmen per taalgroep, terwijl in 

zulk een systeem wel is voorzien bij de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement en van het Europees Parlement. 

 

 Het tweede middel in de zaak nr. 5588 is afgeleid uit de schending, door artikel 89ter van 

het Kieswetboek, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de bestreden wet, van de artikelen 4, 10, 

11 en 63 van de Grondwet en van artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen, doordat de 

taalminderheid in Brussel-Hoofdstad anders wordt behandeld dan de taalminderheid in de zes 

randgemeenten. 
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 B.9.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5583 in hun memorie van 

antwoord voor het eerst uiteenzetten in welke zin artikel 89ter van het Kieswetboek niet 

bestaanbaar zou zijn met artikel 63, § 2, van de Grondwet, voeren zij een nieuw middel aan, 

dat om die reden niet ontvankelijk is. 

 

 B.10.  Zoals de Ministerraad opmerkt, zijn het enige middel in de zaak nr. 5583 en het 

tweede middel in de zaak nr. 5588 uitsluitend gericht tegen de in artikel 89ter van het 

Kieswetboek vervatte « bijzondere modaliteit » voor de kiezers van het kieskanton Sint-

Genesius-Rode bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 Het eerste middel in de zaak nr. 5588 betreft evenwel het niet toepasselijk zijn van een 

systeem van « poolvorming » in de kieskring Brussel-Hoofdstad bij de verkiezingen voor de 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 B.11.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die aspecten van de bestreden wet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.12.  Volgens de Ministerraad zou, gelet op artikel 63, § 4, van de Grondwet, 

artikel 89ter van het Kieswetboek in overeenstemming zijn met de Grondwet en zou het niet 

aan het Hof toekomen die beoordeling door de Grondwetgever tegen te spreken. 

 

 B.13.1.  Artikel 63, § 4, van de Grondwet, dat betrekking heeft op de samenstelling van 

de Kamer van volksvertegenwoordigers, bepaalt : 

 

 « De wet bepaalt de kieskringen; zij bepaalt eveneens de voorwaarden waaraan men moet 

voldoen om kiezer te zijn, alsmede het verloop van de kiesverrichtingen. 

 

 Teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de 

vroegere provincie Brabant te vrijwaren, voorziet de wet echter in bijzondere modaliteiten. 

 

 Aan de regels die deze bijzondere modaliteiten vaststellen, kan geen wijziging worden 

aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 

meerderheid ». 
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 B.13.2.  Het tweede en het derde lid van die paragraaf werden toegevoegd bij de 

« herziening van artikel 63 van de Grondwet » van 19 juli 2012. 

 

 De parlementaire voorbereiding van die grondwetsherziening vermeldt : 

 

 « Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet worden gelezen in samenwerking 

[lees : samenhang] met het hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende wetsvoorstel 

houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 

betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement en tot wijziging van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (stuk 

Senaat, nr. 5-1560/1 - 2011/2012). 

 

 […] 

 

 Dit voorstel tot herziening van de Grondwet bepaalt dat de wetgever voor de 

verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers in bijzondere modaliteiten voorziet 

‘ teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere 

provincie Brabant te vrijwaren ’. 

 

 Met het oog op het uitvoeren van dit voorstel tot herziening van de Grondwet, laat het 

hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende wetsvoorstel tot wijziging van het 

Kieswetboek de kiezers van de zes gemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde 

wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, toe bij de verkiezing 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers, hun stem uit te brengen hetzij voor de 

kandidatenlijsten die zijn ingediend in de kieskring Vlaams-Brabant, hetzij voor de kandida-

tenlijsten die zijn ingediend in de kieskring Brussel-Hoofdstad. Deze laatste kieskring heeft 

dus een specifiek karakter, in die zin dat de kandidatenlijsten die er worden voorgedragen, 

eveneens in de in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van 

de talen in bestuurszaken bedoelde gemeenten worden voorgedragen. In dat opzicht wordt 

bepaald dat de kiezers van de betrokken gemeenten op de dag van de verkiezingen in het 

kiesbureau van hun respectieve gemeente een stembiljet zullen ontvangen met daarop de 

lijsten die zijn ingediend in de kieskring Vlaams-Brabant en de lijsten die zijn ingediend in de 

kieskring Brussel-Hoofdstad. Om die redenen worden die gemeenten samengebracht in een 

kieskanton met als hoofdplaats Sint-Genesius-Rode. 

 

 Deze bijzondere modaliteit is van toepassing in de gemeenten bedoeld in artikel 7 van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966. De genoemde gemeenten hebben inzake het gebruik 

der talen in bestuurszaken een eigen taalregeling. Net zoals dat momenteel het geval is, zullen 

deze kiezers dus de mogelijkheid hebben om een stem uit te brengen voor de kandidaten van 

de kieskring Brussel-Hoofdstad. 

 

 De grondwetsherziening die het voorwerp uitmaakt van het onderhavige voorstel heeft 

enkel tot doel, met het oog op de rechtszekerheid, de conclusies van de voorgaande analyse 

juridisch te consolideren en de communautaire vrede te bestendigen. 
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 Juridisch consolideren. De nieuwe grondwettelijke bepaling beperkt zich tot het 

bevestigen van de toelaatbaarheid van de invoering van bijzondere modaliteiten ter vrijwaring 

van de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere 

provincie Brabant, in de wetgeving betreffende de verkiezing van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Deze bevestiging gebeurt in dezelfde termen als deze die in het 

arrest van het Grondwettelijk Hof zijn gebruikt. Deze grondwetsherziening getuigt van een 

zekere en onbetwistbare eenheid van opzet tussen wat de Grondwetgever onderneemt 

enerzijds en het hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende wetsvoorstel tot wijziging 

van het Kieswetboek anderzijds. Onder bijzondere modaliteiten, waarop de nieuwe 

grondwettelijke bepaling betrekking heeft, moet met name worden verstaan deze die voorzien 

worden door dat wetsvoorstel. Bijgevolg omvat het bedoelde wetsvoorstel een keuze van de 

Grondwetgever zelf. Door de wetgever uitdrukkelijk toe te laten om bijzondere modaliteiten 

te voorzien teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en Franstaligen in de 

vroegere provincie Brabant te vrijwaren, en door te voorzien dat de regels die deze bijzondere 

modaliteiten vastleggen, namelijk deze die deel uitmaken van voormeld wetsvoorstel, in de 

toekomst slechts zullen kunnen worden gewijzigd door een wet aangenomen bij bijzondere 

meerderheid, heeft de voorgestelde herziening van de grondwet als effect dat de 

Grondwetgever van oordeel is dat de andere grondwettelijke principes, om de woorden van 

het Arbitragehof in het arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990 te hernemen, het aannemen van de 

bepalingen van voormeld wetsvoorstel niet in de weg staan. 

 

 Bestendigen. De vaststelling van de ‘ bijzondere modaliteiten ’ die de gewettigde 

belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant 

garanderen, raakt aan de kern van de grote evenwichten die ten grondslag liggen aan de 

communautaire vrede. Dit rechtvaardigt - naar analogie van wat voorzien is in de andere 

bepalingen van de Grondwet die betrekking hebben op die grote evenwichten (zie 

bijvoorbeeld artikel 129, § 2) - dat de ‘ bijzondere modaliteiten ’ waarop de voorgestelde 

grondwetstekst betrekking heeft, in de toekomst slechts kunnen worden gewijzigd bij de 

bijzondere meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid, van de Grondwet » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1561/1, pp. 1-5). 

 

 B.13.3.  Daaruit blijkt dat de Grondwetgever zich de in artikel 89ter van het Kieswetboek 

vervatte « bijzondere modaliteit » voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode bij 

de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers eigen heeft gemaakt en dat hij 

van oordeel is geweest dat de andere grondwettelijke principes het aannemen van die 

modaliteit niet in de weg staan. 

 

 De in artikel 89ter van het Kieswetboek vervatte « bijzondere modaliteit » blijkt 

bijgevolg te berusten op een keuze van de Grondwetgever. 

 

 B.13.4.  Hoewel die keuze, zoals de verzoekende partijen in de zaak nr. 5588 aanvoeren, 

in beginsel uit de tekst van de Grondwet dient te blijken, kan de parlementaire voorbereiding 

ervan te dezen volstaan om duidelijkheid te hebben over die keuze, nu uit de voormelde 

toelichting onomstotelijk en zonder dat hieromtrent tegenspraak bestond, blijkt dat de 
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Grondwetgever niet alleen kennis had van de voormelde « bijzondere modaliteit », maar zich 

die modaliteit ook eigen heeft gemaakt. 

 

 Bovendien voegt de Grondwetgever op deze wijze geen regel toe aan de tekst van de 

Grondwet, wat enkel kan middels de in artikel 195 van de Grondwet voorgeschreven 

procedure. Hij spreekt zich enkel uit over de bestaanbaarheid van de voormelde modaliteit 

met de Grondwet zelf. 

 

 B.14.1.  Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in behandeling of een 

beperking van een grondrecht dat voortvloeit uit een door de Grondwetgever zelf gemaakte 

keuze. 

 

 Aangezien de in het bestreden artikel 89ter van het Kieswetboek vervatte maatregel berust 

op een keuze die door de Grondwetgever zelf is gemaakt, staat het niet aan het Hof die maatregel 

te toetsen aan de Grondwet. 

 

 B.14.2.  Vermits de Grondwetgever uitdrukkelijk van oordeel is geweest dat de andere 

grondwettelijke principes het aannemen van de betwiste « bijzondere modaliteit » niet in de 

weg staan, kan uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voor de wetgever geen verplichting 

worden afgeleid om, wanneer hij voorziet in bijzondere modaliteiten voor de kiezers in de zes 

randgemeenten, eveneens te voorzien in bijzondere modaliteiten voor de Nederlandstalige 

kiezers en kandidaten in de kieskring Brussel-Hoofdstad. 

 

 B.15.  Het enige middel in de zaak nr. 5583 en het tweede middel in de zaak nr. 5588 zijn 

niet gegrond. 

 

 B.16.  Zoals in herinnering is gebracht in B.8.2, betreft het eerste middel in de zaak 

nr. 5588 een vergelijking, op het vlak van de toepasselijkheid van een systeem van 

« poolvorming » in Brussel-Hoofdstad, tussen de kiezers en de kandidaten bij de verkiezingen 

voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, enerzijds, en bij de verkiezingen voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor het Europees Parlement, anderzijds. 
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 B.17.  Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld in zijn arrest nr. 86/2012 van 28 juni 2012 

(B.6.7 en B.13.6), gebiedt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet dat de 

verkiezingen op de diverse beleidsniveaus zouden geschieden volgens dezelfde modaliteiten 

wat de verdeling van de toe te wijzen zetels onder de deelnemende partijen of lijsten betreft. 

 

 Uit de omstandigheid dat voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement en van het Europees Parlement zou zijn voorzien in een systeem van 

« poolvorming », kan bijgevolg geen verplichting voor de wetgever worden afgeleid om voor 

de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers eveneens te voorzien in zulk een 

systeem. 

 

 B.18.  Het eerste middel in de zaak nr. 5588 is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



  

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5584 en 5593 

 

 

Arrest nr. 73/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 

19 juli 2012 « tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft », 

ingesteld door Joris Van Hauthem en anderen en door de gemeente Overijse en de gemeente 

Steenokkerzeel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke 

gemeenschap van Brussel betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 

2012) door Joris Van Hauthem, Bart Laeremans en Marleen Fannes, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. De Roo, advocaat bij de balie te Antwerpen. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 2 van de voormelde bijzondere wet van 19 juli 2012 door de gemeente 

Overijse en de gemeente Steenokkerzeel, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Judo, 

advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5584 en 5593 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Luc Deconinck, Theo Francken, Willy Segers en Dominick Vansevenant, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. M. Storme en Mr. J. Flo, advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. M. Uyttendaele, advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Peeters en 

Mr. F. Tulkens, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. De Roo, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584; 

 

 .  Mr. F. Judo, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593; 

 

 .  Mr. M. Storme en Mr. J. Flo, voor Luc Deconinck, Theo Francken, Willy Segers en 

Dominick Vansevenant; 

 

 .  Mr. J. Sautois, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Uyttendaele, voor de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 

 

 .  Mr. P. Peeters, Mr. F. Tulkens en Mr. H. Bortels, advocaat bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen tot vernietiging 

 

 Wat de zaak nr. 5584 betreft 

 

 A.1.1.  Ter staving van hun belang voeren de verzoekende partijen aan dat zij gemeenteraadslid zijn in 

respectievelijk Lennik, Grimbergen en Kampenhout. De eerste verzoekende partij wijst er ook op dat zij lid is 

van het Vlaams Parlement. 

 

 A.1.2.  Volgens hen beschikken zij zowel over een functioneel als over een persoonlijk belang indien de 

gemeente waarin zij als gemeenteraadslid zitting nemen door de toetreding tot de hoofdstedelijke gemeenschap 

van Brussel akkoorden kan sluiten waardoor de invloed van de Franse Gemeenschap zou toenemen. Hierdoor 

zou een deel van de bevoegdheden die aan de representatieve organen van de gemeente toekomen, worden 

gestuurd door de samenwerking met gemeenten die de belangen van een andere taalgemeenschap verdedigen. 

 

 A.1.3.  Zij beroepen zich tevens op hun hoedanigheid van inwoner van de voormelde gemeenten. Volgens 

hen ondervinden zij een nadeel door de mogelijkheid dat die gemeenten door middel van 

samenwerkingsakkoorden worden beïnvloed door het beleid van een andere taalgemeenschap of een ander 

gewest. 

 

 A.2.1.  Zowel de Ministerraad als de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwisten het belang van de 

verzoekende partijen. 

 

 A.2.2.1.  Volgens de Ministerraad berust het door de verzoekende partijen aangevoerde belang op een 

verkeerde lezing van de bestreden bepalingen, die enkel in een facultatief overleg voorzien, en geen verplichting 

inhouden om overeenkomsten te sluiten. De samenwerking waarvan sprake kan enkel geschieden met 

instemming van de bevoegde overheden. 

 

 A.2.2.2.  De Ministerraad is van oordeel dat, vermits de bestreden wet louter een mogelijkheid tot overleg 

creëert die nog nader moet worden uitgewerkt door de gewesten, ze de verzoekende partijen geen persoonlijk 

nadeel kan berokkenen. Zij kunnen zich evenmin beroepen op een functioneel belang vermits elk facultatief 

overleg en eventueel akkoord de instemming vereist van de gemeente waarin zij gemeenteraadslid zijn. 

 

 A.2.2.3.  In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op het feit dat zij inwoner zijn van een gemeente 

die deel uitmaakt van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, verwijst de Ministerraad naar het arrest 

nr. 143/2012 van 14 november 2012 van het Hof. 

 

 A.2.3.1.  Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beroepen de verzoekende partijen zich tevergeefs 

op hun hoedanigheid van gemeenteraadslid en van inwoner van een gemeente die lid is van de hoofdstedelijke 

gemeenschap van Brussel. Er is immers niet bewezen dat de bestreden wet hun prerogatieven van 

gemeenteraadslid aantast. 
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 A.2.3.2.  In zoverre de tweede verzoekende partij senator is en de eerste verzoekende partij zich beroept op 

haar lidmaatschap van het Vlaams Parlement, voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat die 

hoedanigheid niet volstaat om het bewijs van het vereiste belang te leveren. 

 

 A.2.3.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van oordeel dat de verzoekende partijen slechts gewag 

maken van een gevoel van wantrouwen ten aanzien van de hoofdstedelijke gemeenschap. Ook die partij verwijst 

naar het voormelde arrest nr. 143/2012. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen wijzen in hun memorie van antwoord erop dat de eerste verzoekende partij, 

als lid van het Vlaams Parlement, wordt geraakt in haar bevoegdheden vermits door de samenwerking tussen het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of gemeenten uit dat gewest en gemeenten uit Vlaams-Brabant, deze laatste 

zouden kunnen worden onttrokken aan het gewestelijke toezicht. Bovendien houdt het verplichte overleg inzake 

het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) een inkrimping 

in van de autonomie van het Vlaamse Gewest en een aantasting van de bevoegdheden van de eerste verzoekende 

partij. Ten slotte zou er sprake zijn van een manifeste bevoegdheidsoverschrijding ten koste van de gewesten, 

inzonderheid inzake ruimtelijke ordening. 

 

 A.3.2.  Voor het overige voeren de verzoekende partijen aan dat zij er alle belang bij hebben dat de 

gemeenten waarin zij gemeenteraadslid zijn op geen enkele wijze structureel zouden worden verbonden met 

instanties waarmee zij niets te maken willen hebben. 

 

 A.4.1.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord nalaten 

om aan te tonen op welke wijze ze rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door de bestreden wet. Hij 

verwijst nogmaals naar het voormelde arrest nr. 143/2012 en voert aan dat het door de verzoekende partijen 

aangevoerde belang niet verschilt van het belang dat werd aangevoerd door de verzoekende partij in die zaak. 

 

 A.4.1.2.  De Ministerraad ontkent dat de bestreden wet afbreuk zou doen aan de bevoegdheden van het 

Vlaamse Gewest. Hij benadrukt dat het overleg en de wijze van samenwerking binnen de hoofdstedelijke 

gemeenschap van Brussel door de gewesten dienen te worden uitgewerkt, die hierbij de grondwettelijke 

bevoegdheidsverdeling in acht dienen te nemen. 

 

 A.4.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering herhaalt dat de hoedanigheid van lid van het Vlaams 

Parlement van de eerste verzoekende partij niet volstaat om blijk te geven van het vereiste belang. Zij voegt 

hieraan toe dat de bestreden wet geen afbreuk doet aan het gemeentelijke toezicht en dat de gewestelijke 

bevoegdheden niet worden aangetast. 

 

 

 Wat de zaak nr. 5593 betreft 

 

 A.5.  De verzoekende partijen wijzen erop dat zij beiden gemeenten zijn die op grond van de bestreden 

bepaling van rechtswege lid zijn van een hoofdstedelijke gemeenschap, waartegen zij zich steeds hebben verzet. 

Zij verwijzen naar moties die de gemeenteraad van Overijse dienaangaande heeft aangenomen. Daarenboven 

zullen zij tijd en energie moeten steken in de werking van een structuur waartegen zij principiële bezwaren 

hebben, en dreigt het resultaat van het overleg in de hoofdstedelijke gemeenschap, wanneer dit niet overeenstemt 

met de standpunten van de verzoekende partijen, tegen hen te worden gebruikt. 

 

 A.6.1.  Zowel de Ministerraad als de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwisten het belang van de 

verzoekende partijen. 

 

 A.6.2.1.  Volgens de Ministerraad beroepen de verzoekende partijen zich op een louter moreel belang. Uit 

het voormelde arrest nr. 143/2012 zou voortvloeien dat dat belang niet volstaat. 

 

 A.6.2.2.  Nog volgens de Ministerraad is de door de bestreden bepaling gecreëerde overlegstructuur een 

lege doos. De gewesten dienen immers de werkingsregels ervan vast te leggen in een samenwerkingsakkoord. 

Uit de bestreden bepaling zou dus geenszins volgen dat de gemeenten enige tijd of geld in die overlegstructuur 

moeten investeren. Dat is des te meer het geval daar het overleg facultatief is en de gemeenten geenszins 

verplicht zijn om eraan deel te nemen. 
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 A.6.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwist de relevantie van de door de verzoekende partijen 

aangehaalde moties en voert aan dat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel niet onbestaanbaar is met wat 

in die moties wordt gesteld. Volgens haar geven de verzoekende partijen geen concrete aanwijzingen over de 

omvang van de prestaties die zullen voortvloeien uit hun vertegenwoordiging van rechtswege binnen de 

hoofdstedelijke gemeenschap en tonen zij niet aan dat de beslissingen die dit overlegorgaan zal nemen in strijd 

zullen zijn met hun posities. Zij wijst erop dat de gewesten nog een samenwerkingsakkoord moeten sluiten om 

de nadere regels en het voorwerp vast te leggen van het overleg dat binnen de hoofdstedelijke gemeenschap zal 

plaatsvinden en dat de bestreden bepaling voor de betrokken gemeenten geen overlegverplichting met zich 

meebrengt. 

 

 A.7.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat zij zich niet op een moreel nadeel beroepen, maar wel op 

het materiële nadeel dat erin bestaat dat zij gedwongen worden lid te worden van de hoofdstedelijke 

gemeenschap. Het feit dat zij hierin tijd en energie zullen moeten investeren, is een rechtstreeks gevolg van dat 

gedwongen lidmaatschap. Dat wil echter niet zeggen dat het nadeel hiermee samenvalt en dat zou moeten 

worden afgewacht in welke mate de overlegstructuur al dan niet een lege doos is. Het gedwongen lidmaatschap 

maakt zonder meer een inbreuk uit op de vrijheid van vereniging van de gemeenten in kwestie, zodat zelfs 

zonder enige kosten of inspanning er sprake zou zijn van een nadeel. Daarenboven zou zelfs een slapende 

structuur enige opvolgingsactiviteit vereisen. 

 

 A.7.2.  De verzoekende partijen wijzen erop dat in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het voormelde 

arrest nr. 143/2012, het verzoekschrift niet uitging van een gemeentelijke overheid, maar van een inwoner van 

een gemeente. Bovendien beriep de verzoekende partij zich in die zaak op een moreel nadeel, wat te dezen niet 

het geval is. Bijgevolg kan die rechtspraak te dezen niet worden toegepast. 

 

 A.8.1.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen niet aantonen op welke wijze het verplichte 

lidmaatschap van de hoofdstedelijke gemeenschap hun enig materieel nadeel kan berokkenen. Hij herhaalt dat 

uit de bestreden bepaling niet voortvloeit dat de gemeenten enige tijd of geld in de overlegstructuur moeten 

investeren. 

 

 A.8.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering herhaalt dat de bestreden bepaling voor de gemeenten geen 

enkele verplichting meebrengt om met elkaar te overleggen. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomst 

 

 A.9.  Luc Deconinck, Theo Francken, Willy Segers en Dominick Vansevenant zijn burgemeester van, 

respectievelijk, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Lubbeek, Dilbeek en Keerbergen. Zij voeren ter staving van 

het belang bij hun tussenkomst aan dat de voormelde gemeenten worden opgenomen in een nieuwe entiteit die 

wordt georganiseerd afhankelijk van een andere gemeente, namelijk Brussel. Zij zullen tijd en energie moeten 

investeren in de werking van die nieuwe structuur, die zij niet hebben gewenst en die noch voor hen, noch voor 

hun gemeente, enig voordeel oplevert. Ook zou hun situatie als politicus en als inwoner van een gemeente in 

Vlaams-Brabant worden beïnvloed. 

 

 A.10.1.  Volgens de Ministerraad dient, gelet op de niet-ontvankelijkheid van de beroepen tot vernietiging, 

de tussenkomst te worden verworpen. Hij voert tevens aan dat de tussenkomende partijen in ieder geval niet over 

het rechtens vereiste belang beschikken en dit om dezelfde redenen als die welke hij heeft aangevoerd ten 

aanzien van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584. 

 

 A.10.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van mening dat de uiteenzetting van de tussenkomende 

partijen inzake hun belang nauwelijks verschilt van die van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584. Volgens 

haar beschikken de tussenkomende partijen om de hiervoor aangevoerde redenen niet over het vereiste belang. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van de bevoegdheidverdelende 

regels) 

 

 A.11.1.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de schending aan van de 

artikelen 3, 4, 39, 137 en 162 van de Grondwet, al dan niet in onderlinge samenhang gelezen. 
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 A.11.2.  Uit de combinatie van de artikelen 3, 4, 39 en 137 van de Grondwet dient, volgens hen, te worden 

afgeleid dat het Vlaams Parlement de bevoegdheden kan uitoefenen die de bijzondere wet het Vlaamse Gewest 

toekent. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, waarvan de gemeenten van de voormalige provincie 

Brabant en van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van rechtswege lid zijn, miskent de bevoegdheid die het 

Vlaamse Gewest ontleent aan de artikelen 39 en 137 van de Grondwet, vermits de gemeenten afbreuk kunnen 

doen aan de gewestelijke bevoegdheden. Volgens hen bestaat er geen bezwaar tegen dat de gewesten met elkaar 

overleggen. De bestreden bepaling geeft de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de 

provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant evenwel de mogelijkheid om onderling akkoorden te sluiten 

betreffende gewestelijke aangelegenheden, zonder dat de Vlaamse Regering en het Vlaamse Gewest hun 

instemming dienen te geven. 

 

 A.11.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 wijzen erop dat artikel 162 van de Grondwet de 

bevoegdheid om te bepalen onder welke voorwaarden provincies en gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan, 

heeft voorbehouden aan de gewesten. Volgens hen had de bijzondere wetgever enkel kunnen voorzien in de 

toetreding van de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en die van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest nadat de gewestelijke organen dat met toepassing van artikel 162 van de Grondwet 

hadden geregeld. 

 

 A.12.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 voeren in hun eerste middel de schending aan van 

artikel 162, laatste lid, van de Grondwet. Op grond van die bepaling is, volgens hen, de regeling van de 

samenwerking tussen lokale overheden in de meeste ruime zin voorbehouden aan de gewestelijke wetgever. 

Bijgevolg is de bijzondere wetgever niet bevoegd om die aangelegenheid te regelen. 

 

 A.12.2.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat artikel 162, laatste lid, van de Grondwet in bijzonder 

ruime bewoordingen is geformuleerd. Niet enkel samenwerkingsverbanden, maar ook overlegstructuren zoals de 

in het geding zijnde hoofdstedelijke gemeenschap vallen onder het toepassingsgebied van die bepaling. Die 

partijen herinneren aan de rechtspraak van het Hof volgens welke een materie die door de Grondwetgever of de 

bijzondere wetgever aan de deelstaten wordt toevertrouwd, geacht moet worden in haar geheel te zijn 

overgedragen. 

 

 A.12.3.  In tegenstelling tot wat het geval was in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de arresten 

van het Hof nr. 58/95 van 12 juli 1995 en nr. 197/2004 van 8 december 2004, is er, volgens die partijen, te dezen 

geen sprake van enige federale bevoegdheid waaraan de bijzondere wetgever zijn optreden kan vastknopen. Het 

optreden van de hoofdstedelijke gemeenschap is immers beperkt tot overleg over de aangelegenheden bedoeld in 

artikel 6, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 A.13.  Volgens de tussenkomende partijen blijkt uit de tekst van artikel 162, laatste lid, van de Grondwet 

dat enkel de decreetgever bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden verschillende gemeenten zullen 

samenwerken of overleggen. Die bepaling waarborgt aldus aan de gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant 

dat, indien er een kader of een structuur wordt gecreëerd waarbinnen zij met andere gemeenten samenwerken, dit 

kader door het Vlaamse Gewest wordt bepaald. De federale wetgever mag die bevoegdheid bijgevolg niet 

uitoefenen. 

 

 A.14.1.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 3, 4, 39 en 137 van de Grondwet betreft, 

antwoordt de Ministerraad dat de bestreden wet de gemeenten geen grondslag geeft om onderling akkoorden te 

sluiten inzake gewestelijke aangelegenheden. Ze creëert louter een structuur waarbinnen overleg mogelijk is 

inzake gewestelijke aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen. Dat overleg vindt plaats tussen de 

gewesten. Het lidmaatschap van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel impliceert niet dat de gemeenten 

van rechtswege in het overleg worden betrokken. De wijze waarop zij aan het overleg kunnen deelnemen, dient 

te worden uitgewerkt in een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. De bestreden wet doet dan ook geen 

afbreuk aan de bevoegdheden en aan de autonomie van de gewesten. Er wordt louter een platform gecreëerd 

waar overleg kan plaatsvinden tussen de overheden die betrokken zijn bij de uitoefening van gewestelijke 

bevoegdheden. De uitoefening van gewestelijke bevoegdheden kan immers ook de gemeenten aanbelangen. 

 

 A.14.2.1.  Wat de aangevoerde schending van artikel 162 van de Grondwet betreft, voert de Ministerraad 

aan dat die bepaling de bevoegdheid van de gewesten inzake intercommunale verenigingen regelt, zijnde 

verenigingen tussen gemeenten met het oog op de gezamenlijke behartiging van aangelegenheden van 

gemeentelijk belang. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, daarentegen, betreft niet een dergelijke 

intercommunale samenwerking, vermits het overleg plaatsvindt tussen andere overheden dan de gemeenten en 
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het betrekking heeft op gewestelijke aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen. Bijgevolg is 

artikel 162, laatste lid, van de Grondwet, niet van toepassing. 

 

 A.14.2.2.  De Ministerraad merkt op dat er te dezen geen sprake is van enige samenwerking die door de 

federale wetgever wordt geregeld. Het betreft louter een mogelijkheid die door de bijzondere wetgever wordt 

gecreëerd om overleg te plegen. De gewesten dienen de werkingsregels en de wijze van dat overleg vast te 

leggen. Zolang zij dienaangaande geen samenwerkingsakkoord hebben afgesloten, treedt de hoofdstedelijke 

gemeenschap niet in werking. 

 

 A.15.1.  Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering berust het eerste middel in de zaak nr. 5584 op een 

verkeerd uitgangspunt, daar de verzoekende partijen beweren dat de bestreden wet de gemeenten die van 

rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap de bevoegdheid verleent om samenwerkingsakkoorden 

te sluiten. De bestreden wet bepaalt evenwel enkel dat de gewesten een samenwerkingsakkoord sluiten om de 

nadere regels en het onderwerp van het overleg binnen de hoofdstedelijke gemeenschap vast te leggen. De 

gemeenten worden dus niet betrokken bij het sluiten van dat samenwerkingsakkoord. 

 

 A.15.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van oordeel dat artikel 162, laatste lid, van de Grondwet 

niet wordt geschonden, vermits de bestreden wet de gemeenten in kwestie slechts de hoedanigheid geeft van lid 

van een hoofdstedelijke gemeenschap, die het overleg moet bevorderen tussen openbare besturen. Lid zijn van 

een dergelijke gemeenschap en, eventueel, overleg plegen, staat niet gelijk met « zich kunnen verenigen » of 

« zich met elkaar kunnen verstaan » in de zin van artikel 162 van de Grondwet. Die bepaling, in samenhang 

gelezen met artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, betreft immers enkel de mogelijkheid voor ondergeschikte besturen om zich met elkaar te verstaan 

of om zich te verenigen. Ze betreft niet de in deze zaak door de bijzondere wetgever gekozen formule, die de 

gemeenten samenbrengt met andere overheden. 

 

 A.16.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 antwoorden dat vandaag reeds vanuit Brussel allerlei 

pogingen worden ondernomen om faciliteitengemeenten met behulp van samenwerkingsakkoorden met 

Brusselse gemeenten te onttrekken aan de controle en het toezicht van de Vlaamse overheid. Bovendien zou 

nergens zijn bepaald dat de samenwerkingsverbanden uitsluitend betrekking mogen hebben op gewestelijke 

aangelegenheden. Voor het overige herhalen zij hun argumenten. 

 

 A.16.2.  De Ministerraad antwoordt dat niet ernstig kan worden betwist dat de samenwerkingsakkoorden 

enkel betrekking mogen hebben op gewestelijke aangelegenheden. De bestreden wet voorziet daarin 

uitdrukkelijk. 

 

 A.17.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 antwoorden dat de stelling dat artikel 162, laatste lid, 

van de Grondwet enkel betrekking zou hebben op intercommunale verenigingen, niet verzoenbaar is met de 

termen van die bepaling, die veel ruimer zijn. De Grondwetgever maakt geen onderscheid tussen 

intercommunales en andere samenwerkingsverbanden. Er valt, volgens die partijen, dan ook niet in te zien 

waarom de gewesten hun bevoegdheid zouden verliezen omdat in het kader van een samenwerkingsverband 

gewestelijke belangen aan bod komen. Artikel 162 van de Grondwet beperkt de gewestelijke bevoegdheid niet 

tot samenwerkingsverbanden die louter gemeentelijke of provinciale belangen beogen. 

 

 A.17.2.  Volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 heeft de Grondwetgever ook geen 

onderscheid gemaakt tussen de organisatie en de invulling van dergelijke samenwerkingsverbanden. Het feit dat 

de gewesten door middel van een samenwerkingsakkoord de werkwijze van de hoofdstedelijke gemeenschap 

kunnen bepalen, volstaat derhalve niet. 

 

 A.18.  De tussenkomende partijen voeren eveneens aan dat uit de tekst van artikel 162 van de Grondwet op 

geen enkele wijze kan worden afgeleid dat die bepaling zich zou beperken tot intercommunale verenigingen en 

dat ze niet zou gelden voor de nieuwe structuur die door de bestreden wet wordt opgericht. Zij wijzen erop dat, 

in tegenstelling tot wat het geval was in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de voormelde arresten 

nrs. 58/95 en 197/2004, het overleg binnen de nieuwe structuur gewestelijke aangelegenheden betreft, en niet 

federale bevoegdheden. 

 

 A.19.1.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen voorbijgaan aan de rechtspraak van het 

Hof. In het voormelde arrest nr. 58/95 overwoog het Hof immers dat de artikelen 41 en 162 van de Grondwet de 

gemeenten het recht toekennen om zich te verenigen met het oog op de gezamenlijke behartiging van 

aangelegenheden van gemeentelijk belang. Het Hof besloot dat artikel 162, laatste lid, van de Grondwet niet van 
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toepassing is op de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, die geen uitsluitend gemeentelijk belang 

behartigen, maar het algemeen belang voor rekening van de federale overheid nastreven. De Ministerraad voert 

aan dat de hoofdstedelijke gemeenschap evenmin uitsluitend gemeentelijke belangen nastreeft. Het kan, volgens 

hem, dan ook niet ernstig worden betwist dat artikel 162, laatste lid, van de Grondwet niet van toepassing is. 

 

 A.19.2.  In zoverre de verzoekende partijen uit het voormelde arrest nr. 197/2004 afleiden dat de federale 

wetgever slechts kan optreden indien een aanknopingspunt kan worden gevonden met een federale bevoegdheid, 

benadrukt de Ministerraad dat er te dezen geen sprake is van een door de federale wetgever geregelde 

samenwerking. De voorwaarden van het overleg dienen immers bij samenwerkingsakkoord te worden geregeld. 

 

 

 Wat het tweede middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van de gemeentelijke autonomie) 

 

 A.20.1.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de schending aan van 

artikel 162 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 134 ervan en met het grondwettelijke beginsel 

van de gemeentelijke autonomie. 

 

 A.20.2.  De verzoekende partijen herhalen allereerst dat artikel 162 van de Grondwet voorschrijft dat de 

wijze en de voorwaarden waaronder de gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan door de gewesten dienen te 

worden geregeld en dat de bestreden wet afbreuk doet aan die gewestelijke bevoegdheid. 

 

 A.20.3.  Zij voeren vervolgens aan dat de bestreden wet inbreuk maakt op de gemeentelijke autonomie en 

op de prerogatieven van de gemeenteraadsleden, aan wie het recht wordt ontzegd zich uit te spreken tegen de 

toetreding tot dat overlegorgaan. 

 

 A.21.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 voeren de schending aan van de artikelen 27 en 162 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale 

autonomie van 15 oktober 1985. Volgens hen leidt de bestreden bepaling ertoe dat de verzoekende partijen tegen 

hun zin lid worden van een overlegorgaan, terwijl de voormelde grondwets- en internationale 

verdragsbepalingen zich verzetten tegen een dergelijk gedwongen lidmaatschap. Artikel 162 van de Grondwet 

bepaalt immers dat de gemeenten zich kunnen verenigen. Bovendien genieten de gemeenten ook de door 

artikel 27 van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van vereniging. Dat geldt, volgens hen, des te meer nu de 

artikelen 4 en 10 van het voormelde Europese Handvest inzake lokale autonomie die vrijheid bevestigen. 

 

 A.21.2.  De verzoekende partijen erkennen dat die vrijheid van vereniging kan worden beperkt. Te dezen 

heeft de bijzondere wetgever nagelaten te preciseren wat het wettige doel is dat hij nastreeft. Er valt, volgens 

hen, bijgevolg niet in te zien waarom het nodig was de verenigingsvrijheid van de gemeenten in kwestie te 

beperken. Dat is des te meer het geval nu de bijzondere wetgever aan de hoofdstedelijke gemeenschap enkel een 

overlegbevoegdheid heeft toegekend. De gemeenten worden gedwongen lid te zijn van een overlegorgaan dat 

bovendien niet verplicht is om te overleggen. 

 

 A.22.1.  De tussenkomende partijen voeren aan dat artikel 162 van de Grondwet bepaalt dat gemeenten 

zich kunnen verenigen. De beslissing om dat al dan niet te doen, komt derhalve de gemeenten toe. De bijzondere 

wetgever kan de gemeenten die bevoegdheid niet ontnemen. 

 

 A.22.2.  Nog volgens die partijen heeft het Hof het beginsel van de gemeentelijke autonomie erkend als 

legitiem doel en als algemeen beginsel van grondwettelijke waarde. Een inbreuk tegen dat beginsel dient te 

worden verantwoord en mag niet kennelijk onevenredig zijn. Te dezen is er geen enkele verantwoording 

gegeven voor de bestreden aantasting van de gemeentelijke autonomie. 

 

 A.22.3.  De tweede en de vierde tussenkomende partij merken ook op dat zij niet inzien waarom de 

autonomie en de verenigingsvrijheid van hun gemeente wordt beperkt om hen te betrekken bij een orgaan dat 

zich zal toeleggen op de hoofdstedelijke mobiliteitsproblematiek, die hun gemeenten volkomen vreemd is, 

terwijl andere gemeenten, zoals Aalst en Ninove, die wel te maken hebben met die problematiek, geen lid zijn 

van de hoofdstedelijke gemeenschap. 
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 A.23.1.  De Ministerraad herhaalt dat het toepassingsgebied van artikel 162, laatste lid, van de Grondwet 

beperkt is tot verenigingen van gemeenten die een uitsluitend gemeentelijk belang nastreven. Vermits de 

hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel niet een dergelijke vereniging is, is die grondwetsbepaling te dezen 

niet van toepassing. 

 

 A.23.2.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale 

autonomie betreft, voert de Ministerraad aan dat de gemeenten bevoegd zijn om de uitsluitend gemeentelijke 

belangen te behartigen. De federale overheid en de gewesten kunnen de gemeenten dan ook niet dwingen om toe 

te treden tot een vereniging van gemeenten ter behartiging van uitsluitend gemeentelijke belangen. Dit verhindert 

de bijzondere wetgever evenwel niet om een structuur op te richten waarbinnen overleg mogelijk is tussen 

verschillende overheden, waaronder bepaalde gemeenten, inzake gewestelijke aangelegenheden die meerdere 

gewesten aanbelangen. Die structuur doet immers geen afbreuk aan de autonomie van de gemeenten om hun 

bevoegdheden uit te oefenen, namelijk om de gemeentelijke belangen te behartigen. In ieder geval is de 

verenigingsvrijheid van de gemeenten niet absoluut. Ook inbreuken op de gemeentelijke autonomie zijn 

toelaatbaar voor zover ze niet kennelijk onevenredig zijn. Volgens de Ministerraad is het niet kennelijk 

onevenredig dat de bijzondere wetgever het nodig achtte dat de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant van rechtswege lid zijn van de opgerichte 

overlegstructuur, mede gelet op de beperkte opzet van de hoofdstedelijke gemeenschap. 

 

 A.23.3.  Wat de aangevoerde schending van artikel 27 van de Grondwet betreft, voert de Ministerraad aan 

dat die bepaling tot doel heeft de oprichting van private verenigingen en de deelname aan hun activiteiten te 

waarborgen. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel is evenwel een publiekrechtelijke instelling. 

 

 A.24.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voert aan dat de bestreden wet de lokale autonomie op geen 

enkele wijze aantast. De oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap, die tot doel heeft de koepel te zijn van 

het overleg tussen de overheden die er lid van zijn, doet geen afbreuk aan het recht van de gemeenten om zich 

met elkaar te verstaan of zich te verenigen en tast evenmin hun bevoegdheid aan om alles wat van gemeentelijk 

belang is te regelen. 

 

 A.25.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 antwoorden dat de Grondwet de mogelijkheid van 

gemeenten om zich vrij te verenigen niet beperkt tot aangelegenheden van strikt gemeentelijk belang. Een 

dergelijke vereniging kan ook betrekking hebben op zaken van gewestelijk belang. Bijgevolg kan de bijzondere 

wetgever onder geen beding de deelname aan een samenwerkingsverband opleggen, ook al gaat het om 

bovengemeentelijke materies. In ieder geval dient een beperking van die grondwettelijk gewaarborgde vrijheid 

sluitend te worden verantwoord. Te dezen ontbreekt evenwel elke verantwoording. Zij wijzen er ook op dat de 

gemeenteraad van Kampenhout een motie heeft aangenomen waarin werd bepaald dat die gemeente geen deel 

wenst uit te maken van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel. 

 

 A.26.  Volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 is het criterium van de louter gemeentelijke 

belangen niet relevant bij de beoordeling van de bestaanbaarheid van de bestreden bepaling met artikel 162 van 

de Grondwet. Het is dit nog minder in het licht van de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale 

autonomie, die dat onderscheid niet kennen en die het beginsel van de maximale autonomie van de lokale 

besturen bevestigen. De verzoekende partijen begrijpen niet hoe de beperkte opzet van de hoofdstedelijke 

gemeenschap een argument zou kunnen zijn voor het evenredige karakter van de inbreuk op de lokale 

autonomie. 

 

 A.27.  De tussenkomende partijen antwoorden dat het aan de gemeenten toekomt te bepalen hoe zij hun 

bevoegdheden uitoefenen, en met wie zij zich verenigen. De federale overheid en de gewesten zouden de 

gemeenten dan ook niet kunnen dwingen zich te verenigen. De bestreden wet, daarentegen, bepaalt niet dat de 

gemeenten kunnen kiezen om deel uit te maken van de hoofdstedelijke gemeenschap : zij zijn daartoe verplicht. 

 

 A.28.1.  De Ministerraad erkent dat de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale 

autonomie de gemeenten een volledige vrijheid van handelen toekennen, maar benadrukt dat dat enkel geldt bij 

de uitoefening van hun bevoegdheden. Volgens hem betwisten de verzoekende partijen niet dat de bestreden 

bepaling geen afbreuk doet aan de autonomie van de gemeenten om hun bevoegdheden uit te oefenen, namelijk 

om de gemeentelijke belangen te behartigen. 

 

 A.28.2.  Zelfs al zou er een inmenging zijn, dan is die, volgens de Ministerraad, niet kennelijk onredelijk. 

Daartoe is de beperkte draagwijdte van de bestreden bepaling van essentieel belang. 
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 Wat het derde middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie) 

 

 A.29.  In hun derde middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. Zij wijzen erop dat een gemeente die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant 

van rechtswege lid is van de hoofdstedelijke gemeenschap, terwijl de provincie Vlaams-Brabant zelf kan kiezen 

of ze al dan niet toetreedt tot die gemeenschap. Hierdoor zullen de leden van de provincieraad kunnen debatteren 

en stemmen over de vraag of het wenselijk is toe te treden tot dat orgaan, terwijl de leden van de gemeenteraden 

van de gemeenten in kwestie dat niet zullen kunnen. Het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit is niet 

redelijk verantwoord. 

 

 A.30.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 voeren in hun derde middel aan dat de bestreden 

bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 162 van de Grondwet, doordat de gemeenten gelegen op 

het grondgebied van de vroegere provincie Brabant verplicht worden lid te zijn van de hoofdstedelijke 

gemeenschap, terwijl die verplichting niet geldt ten aanzien van de provincies zelf. Nochtans betreft het twee 

categorieën van lokale besturen die door de Grondwetgever in artikel 162 van de Grondwet op gelijksoortige 

wijze worden behandeld. Beide categorieën van lokale besturen zijn in gelijke mate beschermd door de vrijheid 

van vereniging en de beginselen van gemeentelijke en provinciale autonomie zijn materieel identiek. Er valt dan 

ook niet in te zien waarom de bijzondere wetgever een andere houding heeft ingenomen ten aanzien van het 

lidmaatschap van de provincies in de hoofdstedelijke gemeenschap dan ten aanzien van de gemeenten. De 

parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling biedt ter zake niet de minste verantwoording. 

 

 A.31.  De tussenkomende partijen zijn van oordeel dat voor de doeleinden van de bestreden bepaling, er 

geen onderscheid bestaat tussen de gemeentelijke en de provinciale besturen. Vermits ze verschillend worden 

behandeld, is er bijgevolg sprake van een ongeoorloofde discriminatie. 

 

 A.32.1.  De Ministerraad voert allereerst aan dat de gemeenten en de provincies te dezen niet vergelijkbaar 

zijn. Het gaat immers om twee verschillende bestuursniveaus met een onderscheiden grondgebied, 

onderscheiden inwoners, onderscheiden organen en onderscheiden belangen. Gemeenten vormen het meest 

lokale politieke bestuursniveau, terwijl de provincies een intermediair bestuursniveau zijn. Voorts beschikken 

beide entiteiten, naast een verschillende territoriale bevoegdheid, ook over een verschillende materiële 

bevoegdheid, namelijk de behartiging van respectievelijk de gemeentelijke en de provinciale belangen. Het 

organieke statuut van beide entiteiten is ook afzonderlijk geregeld. 

 

 A.32.2.  In ieder geval is het verschil in behandeling, volgens de Ministerraad, redelijk verantwoord. De 

bestreden wet beoogt immers een structuur op te richten die overleg inzake gewestelijke aangelegenheden 

bevordert tussen de betrokken overheden die deel uitmaken van de hoofdstedelijke gemeenschap. De bijzondere 

wetgever kon redelijkerwijs van oordeel zijn dat de betrokkenheid van de gemeenten belangrijker is dan die van 

de provincies, mede gelet op de beperktere rol van de provincies, die steeds meer wordt gereduceerd tot een 

loutere taak van coördinatie tussen de hogere overheden en de gemeenten. 

 

 A.32.3.  Bij de beoordeling van die verantwoording dient, volgens de Ministerraad, rekening te worden 

gehouden met de beperkte gevolgen van de bestreden wet. Hij herhaalt dat de gemeenten niet worden verplicht 

deel te nemen aan het overleg dat binnen de hoofdstedelijke gemeenschap zou plaatsvinden. Bovendien dient dat 

overleg nog te worden uitgewerkt in een samenwerkingsakkoord. 

 

 A.33.  Ook de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van oordeel dat de gemeenten en de provincies te 

dezen niet vergelijkbaar zijn, daar de gemeenten grondwettelijk bevoegd zijn om aangelegenheden van 

gemeentelijk belang te regelen, terwijl de provincies aangelegenheden van provinciaal belang regelen. 

Bovendien kon de bijzondere wetgever rekening houden met het feit dat er geen provinciale instelling is op het 

niveau van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, om een zekere vorm van symmetrie te bewaren in de 

mogelijke samenstelling van de hoofdstedelijke gemeenschap. 

 

 A.34.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 antwoorden dat het gebrek aan een provinciale 

instelling op het niveau van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op geen enkele wijze verantwoordt waarom 

de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant anders worden behandeld dan de gemeenten. Beide categorieën 

van rechtsonderhorigen hebben evenveel of even weinig belang bij hun toetreding tot de hoofdstedelijke 

gemeenschap. 



 11 

 

 A.35.1.  Volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 maken de Ministerraad en de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering niet duidelijk waarom de gemeenten en de provincies niet vergelijkbaar zijn. 

Integendeel, zij erkennen dat zowel de gemeenten als de provincies tot de categorie van de lokale besturen 

behoren. Het numerieke verschil tussen het aantal provincies en het aantal gemeenten leidt alvast niet tot de 

onvergelijkbaarheid, vermits het louter om een kwantitatief, en niet om een kwalitatief verschil gaat. Hetzelfde 

geldt, volgens die verzoekende partijen, voor de onderscheiden materiële bevoegdheden van de gemeenten en de 

provincies. Zij wijzen erop dat artikel 162 van de Grondwet de gemeenten en de provincies op dezelfde wijze 

behandelt wat betreft hun samenwerkingsmogelijkheden. 

 

 A.35.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 betwisten vervolgens de door de Ministerraad 

aangevoerde verantwoording. Zij wijzen erop dat in de parlementaire voorbereiding niet de minste 

verantwoording wordt gegeven voor het bestreden verschil in behandeling. Volgens hen is het niet aan de 

Ministerraad om zich in de plaats te stellen van de wetgever en in het kader van deze procedure een 

verantwoording aan te brengen waarin de wetgever niet heeft voorzien. Bovendien is die verantwoording niet 

overtuigend, vermits niet duidelijk wordt gemaakt waarom de verplichte deelneming van de gemeenten 

belangrijker zou zijn dan die van de provincies. In zoverre de Ministerraad de beperkte gevolgen van de 

bestreden bepaling beklemtoont, voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 aan dat niet kan worden 

ingezien hoe die beperkte gevolgen een verregaande maatregel als een gedwongen lidmaatschap zouden kunnen 

verantwoorden. Indien de gevolgen van de bestreden norm beperkt zijn, dan geldt dat bovendien in dezelfde 

mate ten aanzien van de provincies. 

 

 A.36.  De tussenkomende partijen zijn van oordeel dat voor de doeleinden van de bestreden wet de 

gemeenten en de provincies zeker met elkaar vergelijkbaar zijn. Beide zijn immers lokale besturen die gelijk 

worden behandeld door artikel 162 van de Grondwet. 

 

 A.37.1.  Volgens de Ministerraad volstaan de door de verzoekende partijen aangevoerde argumenten niet 

om de vergelijkbaarheid van de gemeenten en van de provincies aan te tonen. 

 

 A.37.2.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 aanvoeren dat met de verantwoording van 

de Ministerraad geen rekening kan worden gehouden omdat die niet in de parlementaire voorbereiding 

voorkomt, antwoordt de Ministerraad dat er geen enkele wetsbepaling is, noch enige rechtspraak van het Hof, die 

voorschrijft dat het Hof bij zijn evenredigheidstoetsing enkel rekening zou mogen houden met de 

verantwoording die uitdrukkelijk voorkomt in de parlementaire voorbereiding. 

 

 A.38.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt vast dat geen enkele van de verzoekende en 

tussenkomende partijen de uitleg betwist die ze heeft gegeven ter rechtvaardiging van het verschil in behandeling 

tussen de gemeenten en de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 vorderen de vernietiging van de 

bijzondere wet van 19 juli 2012 « tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van 

Brussel betreft ». De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 vorderen de vernietiging van 

artikel 2 van die bijzondere wet. 
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 B.1.2.  De voormelde bijzondere wet van 19 juli 2012 bepaalt : 

 

 « HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

 

 Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 

 

 HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen 

 

 Art. 2.  Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de 

bijzondere wetten van 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 13 juli 

2001, 16 maart 2004 en 21 februari 2010, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende :  

 

 ‘ § 7.  Er wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel opgericht met het oog op 

overleg over de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, die meerdere gewesten 

aanbelangen, in het bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar 

en rond Brussel. De gewesten zijn lid van de hoofdstedelijke gemeenschap en de 

vertegenwoordigers van hun regeringen hebben er zitting in. Alle gemeenten van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, 

evenals de federale overheid zijn van rechtswege lid van de hoofdstedelijke gemeenschap. De 

provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant kunnen vrij toetreden. 

 

 De gewesten sluiten een samenwerkingsakkoord om de nadere regels en het voorwerp 

van dit overleg vast te leggen. 

 

 De op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) mogen enkel worden gesloten 

of onbruikbaar worden gemaakt nadat daarover overleg is gepleegd tussen de gewesten in de 

hoofdstedelijke gemeenschap bedoeld in het eerste lid. 

 

 Bij wijze van overgangsmaatregel heeft het in het derde lid bedoelde overleg plaats 

buiten de hoofdstedelijke gemeenschap in afwachting van het sluiten van het in het tweede lid 

bedoelde samenwerkingsakkoord. ’ ».  

 

 B.2.1.  De bestreden bijzondere wet strekt ertoe een « hoofdstedelijke gemeenschap van 

Brussel » op te richten waarvan de gewesten, alsook de federale overheid, de gemeenten van 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en 

Waals-Brabant van rechtswege lid zijn. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant 

kunnen toetreden tot de gemeenschap.  

 

 De hoofdstedelijke gemeenschap is een overlegstructuur met betrekking tot 

aangelegenheden waarvoor de gewesten bevoegd zijn, maar die meerdere gewesten 

aanbelangen, inzonderheid de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, 
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naar en rond Brussel. De gewesten dienen een samenwerkingsakkoord te sluiten om de nadere 

regels en het onderwerp van het overleg te bepalen. 

 

 B.2.2.  In de toelichting bij het voorstel dat tot de bestreden bijzondere wet heeft geleid, 

werd de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap als volgt verantwoord :  

 

 « Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinterland zijn essentieel en 

wederzijds voordelig voor elk van de drie gewesten en voor gans het land. Deze verbanden 

zijn in het bijzonder belangrijk op het vlak van werk, economie, ruimtelijke ordening, 

mobiliteit, openbare werken en milieu. 

 

 Om deze samenwerking actief te promoten, wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van 

Brussel opgericht » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1567/1, p. 1). 

 

 B.2.3.  Met uitzondering van het overleg over het afsluiten of onbruikbaar maken van de 

op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0), is het in de hoofdstedelijke 

gemeenschap georganiseerde overleg facultatief. De voormelde toelichting bepaalt 

dienaangaande het volgende :  

 

 « Het in de hoofdstedelijke gemeenschap georganiseerde overleg (het voorgestelde 

artikel 92bis, § 7, eerste lid) onderscheidt zich van het overleg bedoeld in artikel 6, §§ 2 tot 

3bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aangezien het geen bevoegdheidsverdelende 

regel in de zin van artikel 30bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, noch een substantiële vormvereiste in de zin van artikel 14bis van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State vormt. Bijgevolg zal het gebrek aan overleg in 

de hoofdstedelijke gemeenschap op geen enkele manier de geldigheid van de door de 

bevoegde overheden genomen beslissingen kunnen aantasten. 

 

 Een door dit voorstel voorzien overleg vormt evenwel een uitzondering op het 

voorgaande : over het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de 

autosnelwegring om Brussel (R0) moet vooraf overleg gepleegd worden tussen de gewesten 

(het voorgestelde artikel 92bis, § 7, derde lid). Zoals het overleg bedoeld in artikel 6, §§ 2 tot 

3bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zal het niet vervullen van dit overleg voor 

elke wettelijke dan wel administratieve beslissing die het sluiten of onbruikbaar maken van de 

op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) tot gevolg heeft, naargelang het 

geval, een inbreuk vormen op een bevoegdheidsverdelende regel (artikel 30bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof) of een substantiële 

vormvereiste (artikel 14bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State). Dit voorstel 

van bijzondere wet voorziet dat dit overleg tussen de drie gewesten plaats zal vinden in de 

hoofdstedelijke gemeenschap. Zolang de drie gewesten het samenwerkingsakkoord dat het 

voorwerp en de nadere regels van het overleg in de hoofdstedelijke gemeenschap bepaalt, niet 

hebben afgesloten, zal dit overleg tussen de drie gewesten plaatsvinden buiten de 

hoofdstedelijke gemeenschap. Wanneer het samenwerkingsakkoord gesloten zal zijn, zal dit 
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overleg noodzakelijkerwijze moeten plaatsvinden in de hoofdstedelijke gemeenschap volgens 

de nadere regels die in het samenwerkingsakkoord zullen voorzien zijn » (ibid., pp. 2-3). 

 

 B.2.4.  Tijdens de bespreking van het voorstel dat tot de bestreden bijzondere wet heeft 

geleid, werd beklemtoond dat de gemeenten die van rechtswege lid zijn van de 

hoofdstedelijke gemeenschap, niet verplicht zijn om aan dat overleg deel te nemen. In 

antwoord op de stelling van een senator dat « als men bepaalde deelgebieden verplicht om 

deel uit te maken van de gemeenschap, dit betekent dat zij moeten deelnemen aan het 

overleg » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1567/4, p. 12), merkte de staatssecretaris voor 

Staatshervorming op dat « het voorstel van bijzondere wet geen overlegverplichtingen met 

zich meebrengt voor de betrokken gemeenten » (ibid., p. 15). Hij verklaarde nog :  

 

 « Alle Brusselse gemeenten zijn lid van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel 

maar zij zijn niet verplicht mee te werken of aanwezig te zijn » (ibid., p. 51). 

 

 In de Kamer van volksvertegenwoordigers bevestigde hij dat nogmaals (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-2288/003, p. 37). 

 

 B.2.5.  Uit de bestreden bijzondere wet vloeit voort dat het overleg dat binnen de 

hoofdstedelijke gemeenschap zal plaatsvinden, beperkt is tot aangelegenheden die tot de 

bevoegdheden van de gewesten behoren. Dat overleg kan bijgevolg niet betrekking hebben op 

gemeenschapsaangelegenheden. In de bevoegde Senaatscommissie werd dienaangaande 

opgemerkt dat « de voorgestelde hoofdstedelijke gemeenschap slechts een overlegorgaan is 

zonder ook maar één gemeenschapsbevoegdheid » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-

1567/4, p. 16). De staatssecretaris voor Staatshervorming bevestigde :  

 

 « Betreffende de […] vraag […] rond de terminologie ‘ gemeenschap ’ stelt de 

[staatssecretaris] dat terecht wordt opgemerkt dat het woord gemeenschap in ons recht en in 

onze Grondwet omschreven is. Het is ook terecht dat erop gewezen wordt dat artikel 92bis 

over iets totaal anders handelt. Er wordt inderdaad hetzelfde woord gebruikt maar de 

betekenis van het grondwettelijk begrip heeft een totaal andere inhoud dan die gebruikt in de 

aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet. 

 

 Er wordt in de tekst trouwens uitdrukkelijk verwezen naar gewestbevoegdheden en niet 

naar gemeenschapsbevoegdheden, wat duidelijk bewijst dat het een totaal andere inhoud heeft 

dan in de Grondwet » (ibid., p. 46). 
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 Een senator voegde hier nog het volgende aan toe : 

 

 « Sinds 1970 bepaalt de Grondwet in artikel 2 dat er drie Gemeenschappen in België 

zijn : de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. 

 

 Het is niet omdat men in de bijzondere wet van 1980 een hoofdstedelijke gemeenschap 

opricht dat dit een nieuwe Gemeenschap wordt in de zin van artikel 2 van de Grondwet. 

 

 Bovendien worden in de Grondwet de Gemeenschappen met hoofdletter geschreven, 

hetgeen niet het geval is in dit wetsvoorstel. Er bestaan bovendien ook religieuze 

gemeenschappen, filosofische gemeenschappen, artistieke gemeenschappen, enz. De term 

‘ gemeenschap ’ maakt deel uit van de gewone woordenschat » (ibid., pp. 47-48). 

 

 De staatssecretaris voor Staatshervorming bevestigde dat « het Franse woord 

‘ communauté ’ zoals gebruikt in ‘ communauté metropolitaine de Bruxelles ’ niet dezelfde 

betekenis heeft als het woord ‘ Communauté ’ zoals aangewend in de Grondwet » (ibid., 

pp. 50-51). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen tot vernietiging 

 

 B.3.  De Ministerraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwisten het belang van 

de verzoekende partijen, zowel in de zaak nr. 5584 als in de zaak nr. 5593. 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 zijn gemeenteraadslid in, 

respectievelijk, de gemeenten Lennik, Grimbergen en Kampenhout. Die gemeenten, die alle 

gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant zijn, zijn luidens het artikel 2 van de bestreden 

bijzondere wet van 19 juli 2012 van rechtswege lid van de hoofdstedelijke gemeenschap van 

Brussel. 

 

 B.4.2.  Artikel 42, § 1, van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, 

beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 

aangelegenheden, bepaald in artikel 2 ». 
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 Het voormelde artikel 2, eerste lid, bepaalt :  

 

 « De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de 

burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig 

artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk 

belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen ». 

 

 B.4.3.  De bestreden bijzondere wet heeft tot gevolg dat de verzoekende partijen zich als 

gemeenteraadslid niet kunnen uitspreken over het feit of hun gemeente al dan niet lid dient te 

worden van de hoofdstedelijke gemeenschap, terwijl een dergelijk lidmaatschap op grond van 

het voormelde artikel 42, § 1, van het Vlaamse Gemeentedecreet normalerwijs tot de 

bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.  

 

 In zoverre de bestreden bijzondere wet afbreuk zou doen aan hun prerogatieven als 

gemeenteraadslid, beschikken de verzoekende partijen over het vereiste belang bij de 

vernietiging ervan.  

 

 B.4.4.  Vermits de verzoekende partijen blijk geven van het rechtens vereiste belang in 

hun hoedanigheid van gemeenteraadslid, dient niet te worden nagegaan of zij in de andere 

door hen aangevoerde hoedanigheden, namelijk als inwoner van een gemeente van de 

provincie Vlaams-Brabant en, wat de eerste verzoekende partij betreft, als lid van het Vlaams 

Parlement, eveneens over het vereiste belang beschikken. 

 

 B.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 zijn twee gemeenten van de provincie 

Vlaams-Brabant die, luidens het bestreden artikel 2 van de bijzondere wet van 19 juli 2012, 

van rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel. 

 

 B.5.2.  In zoverre de verzoekende partijen aldus lid zouden worden van een instelling 

waarvan zij geen deel van wensen uit te maken, worden zij rechtstreeks en ongunstig geraakt 

door de door hen bestreden bepaling. 

 

 B.6.  De excepties worden verworpen.  
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomst 

 

 B.7.  De Ministerraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwisten het belang van 

de tussenkomende partijen. 

 

 B.8.  Luidens artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof kan ieder die van een belang doet blijken aan het Hof zijn opmerkingen 

richten in een memorie in verband met elk beroep tot vernietiging waarover het Hof uitspraak 

moet doen. 

 

 Doet blijken van een dergelijk belang de persoon die aantoont dat zijn situatie 

rechtstreeks kan worden geraakt door het arrest dat het Hof in verband met dat beroep zal 

wijzen. 

 

 B.9.1.  De tussenkomende partijen zijn burgemeester van, respectievelijk, de gemeenten 

Sint-Pieters-Leeuw, Lubbeek, Dilbeek en Keerbergen. Die gemeenten, die alle gemeenten van 

de provincie Vlaams-Brabant zijn, zijn luidens het artikel 2 van de bestreden bijzondere wet 

van 19 juli 2012 van rechtswege lid van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel. 

 

 B.9.2.  Luidens artikel 5, § 2, van het voormelde Vlaamse Gemeentedecreet « [maken] de 

schepenen en de burgemeester […] deel uit van de gemeenteraad, behalve indien zij niet als 

gemeenteraadslid werden verkozen ».  

 

 B.9.3.  De tussenkomende partijen zijn allen verkozen als gemeenteraadslid. Zij maken 

derhalve deel uit van de gemeenteraad. Om de in B.4.3 vermelde reden, beschikken zij 

bijgevolg over het rechtens vereiste belang bij hun tussenkomst.  

 

 B.10.  De exceptie wordt verworpen. 
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 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van de 

bevoegdheidverdelende regels) 

 

 B.11.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de 

schending aan van de artikelen 3, 4, 39, 137 en 162 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 voeren in hun eerste middel 

de schending aan van artikel 162, laatste lid, van de Grondwet. Vermits de verzoekende 

partijen in beide zaken eenzelfde schending van artikel 162, laatste lid, van de Grondwet 

aanvoeren, dienen de middelen samen te worden onderzocht. 

 

 De aangevoerde schending van de artikelen 3, 4, 39 en 137 van de Grondwet  

 

 B.12.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 voeren aan dat de bestreden 

bijzondere wet de voormelde grondwetsbepalingen zou schenden doordat de gemeenten die 

van rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap, akkoorden zouden kunnen 

sluiten betreffende gewestelijke aangelegenheden, en aldus afbreuk zouden kunnen doen aan 

de bevoegdheden van de gewesten. 

 

 B.13.1.  Artikel 2 van de bestreden bijzondere wet van 19 juli 2012 richt een 

hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel op « met het oog op overleg over de 

aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, [van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen] die meerdere gewesten aanbelangen ». Het in de hoofdstedelijke 

gemeenschap georganiseerde overleg is facultatief, met uitzondering van het overleg dat de 

gewesten in de hoofdstedelijke gemeenschap moeten plegen met betrekking tot het sluiten of 

onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0). In 

afwachting van het samenwerkingsakkoord dat de nadere regels en het onderwerp regelt van 

het overleg in de hoofdstedelijke gemeenschap, vindt het verplichte overleg tussen de 

gewesten aangaande het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de 

autosnelwegring om Brussel (R0) plaats buiten de hoofdstedelijke gemeenschap.  

 



 19 

 B.13.2.  Het verplichte overleg houdt niet in dat de gewesten een akkoord dienen te 

bereiken over het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring 

om Brussel (R0). In de bevoegde Senaatscommissie verklaarde een lid dienaangaande :  

 

 « Het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring rond 

Brussel (R0) kan enkel na overleg tussen de gewesten binnen de hoofdstedelijke gemeenschap 

als bedoeld in het eerste lid. Dit betekent dat er overleg moet zijn en als dat overleg niet tot 

een oplossing leidt, dan oefent ieder zijn bevoegdheid uit zoals hij wil » (Parl. St., Senaat, 

2011-2012, nr. 5-1567/4, p. 32). 

 

 Een ander lid verklaarde : 

 

 « Alleen voor het sluiten van op- en afritten van de Brusselse ring is verplicht overleg 

vereist in de hoofdstedelijke gemeenschap. Het gaat om overleg en dit betekent niet dat er een 

gemeenschappelijke beslissing moet worden genomen » (ibid., pp. 34-35). 

 

 Dit werd bevestigd door de staatssecretaris voor Staatshervorming, die verklaarde dat  

 

 « overleg alleen verplicht is over de op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel 

zelf. 

 

 Het overleg is wel verplicht maar dit betekent niet dat er ook een akkoord moet komen » 

(ibid., p. 51). 

 

 B.14.1.  Wanneer de bijzondere wetgever een vorm van samenwerking mogelijk of 

verplicht maakt, mag hij geen afbreuk doen aan hogere rechtsnormen, zoals de in de 

Grondwet opgenomen bevoegdheidverdelende regels.  

 

 B.14.2.  De mogelijkheid, waarin de bestreden bijzondere wet voorziet, om binnen de 

hoofdstedelijke gemeenschap facultatief overleg te plegen over aangelegenheden die tot de 

bevoegdheden van de gewesten behoren, maar die meerdere gewesten aanbelangen, is niet 

onbestaanbaar met de in de Grondwet opgenomen bevoegdheidverdelende regels. Vermits het 

om een louter facultatief overleg gaat, staat het de gewesten vrij omtrent die aangelegenheden 

overleg te plegen binnen de hoofdstedelijke gemeenschap. Dat overleg doet derhalve geen 

afbreuk aan de bevoegdheden van de gewesten. Het ontslaat hen overigens niet van andere, 

verplichte samenwerkingsvormen waarin de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorziet. 
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 B.14.3.  Het verplichte overleg dat de gewesten dienen te plegen in de hoofdstedelijke 

gemeenschap voor het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de 

autosnelwegring om Brussel (R0), betreft een gewestbevoegdheid, namelijk de wegen en hun 

aanhorigheden (artikel 6, § 1, X, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980). Uit het 

bestreden artikel 2 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 blijkt dat dit overleg « tussen de 

gewesten » dient te worden gepleegd. Zelfs al vindt het overleg plaats in de hoofdstedelijke 

gemeenschap, toch dienen de andere leden van die gemeenschap er niet bij te worden 

betrokken.  

 

 B.14.4.  Indien de andere leden van de hoofdstedelijke gemeenschap toch aan het overleg 

zouden deelnemen, hebben zij in ieder geval geen enkele beslissingsbevoegdheid. In de in 

B.13.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding werd uitdrukkelijk bevestigd dat er geen 

gemeenschappelijke beslissing dient te zijn. Bijgevolg kunnen de andere leden van de 

hoofdstedelijke gemeenschap geen bevoegdheden van de gewesten uitoefenen. 

 

 B.15.1.  In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren dat de gemeenten die van 

rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap, akkoorden zouden kunnen sluiten 

betreffende gewestelijke aangelegenheden, blijkt genoegzaam uit de parlementaire 

voorbereiding van de bijzondere wet van 19 juli 2012 dat deze zich ertoe beperkt een 

overlegstructuur op te richten. De nadere invulling ervan wordt aan een door de gewesten te 

sluiten samenwerkingsakkoord overgelaten. Zo verklaarde de staatssecretaris voor 

Staatshervorming dat  

 

 « het niet de opdracht is van de bijzondere wetgever om de hoofdstedelijke gemeenschap 

te organiseren. De indieners van het wetsvoorstel leggen voor dat punt een essentiële rol weg 

voor de gewesten. Zij zullen een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten om de 

uitvoeringsbepalingen vast te stellen en overleg te voeren binnen de hoofdstedelijke 

gemeenschap. Dat overleg is fundamenteel. De uitvoeringsbepalingen van de samenwerking 

vastleggen in de bijzondere wet, zou van een gebrek aan respect getuigen voor de gewesten en 

hun autonomie » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1567/4, p. 11). 

 

 Een senator verklaarde dat « de voorgestelde structuur […] de mogelijkheid tot overleg 

[creëert] » (ibid., p. 14).  
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 Een andere senator verklaarde dat  

 

 « dit voorstel een structuur wil creëren. Deze metropolitane structuur kan enkel 

functioneren indien er een akkoord is tussen de regio's. Er wordt met andere woorden een 

mogelijkheid gecreëerd, meer niet. Elke regio heeft een sleutel in handen en kan die 

gebruiken indien ze dat zou wensen » (ibid., p. 42). 

 

 B.15.2.  Bij het sluiten van het samenwerkingsakkoord dat de nadere regels en het 

voorwerp vastlegt van het overleg dat in de hoofdstedelijke gemeenschap kan plaatsvinden, 

dienen de gewesten de bevoegdheidverdelende regels in acht te nemen. Zo mag het sluiten 

van het samenwerkingsakkoord waarin het bestreden artikel 92bis, § 7, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 voorziet, niet een uitwisseling, een afstand of een teruggave van 

bevoegdheden tot gevolg hebben; dit ware een schending van de door of krachtens de 

Grondwet bepaalde regels voor het vaststellen van de onderscheiden bevoegdheid van de 

federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 A fortiori kan een samenwerkingsakkoord niet tot gevolg hebben dat de gemeenten 

bevoegdheden zouden uitoefenen die krachtens de Grondwet aan de gewesten toekomen. 

 

 B.15.3.  Uit de bestreden bijzondere wet kan niet worden afgeleid dat de gemeenten die 

van rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap akkoorden zouden kunnen 

sluiten betreffende gewestelijke aangelegenheden, noch dat zij gewestbevoegdheden zouden 

kunnen uitoefenen. Zij kunnen hoogstens worden betrokken bij het overleg dat in 

voorkomend geval in het kader van de hoofdstedelijke gemeenschap zal plaatsvinden over de 

aangelegenheden waarvoor de gewesten bevoegd zijn, maar die meerdere gewesten 

aanbelangen. Indien de organen van de betrokken gemeenten ten gevolge van dit overleg 

bepaalde beslissingen zouden nemen, zijn die onderworpen aan een administratief en 

rechterlijk toezicht, waarbij kan worden nagegaan of die gemeenten zich geen bevoegdheden 

van de gewesten toe-eigenen. 

 

 

 De aangevoerde schending van artikel 162 van de Grondwet betreft 

 

 B.16.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5584 en 5593 voeren aan dat de bestreden 

bijzondere wet artikel 162, laatste lid, van de Grondwet zou schenden doordat de gemeenten 
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van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeenten van de provincies Vlaams-

Brabant en Waals-Brabant van rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap, 

terwijl uit die grondwetsbepaling voortvloeit dat de gewesten de voorwaarden regelen 

waaronder en de wijze waarop verscheidene gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan of 

zich kunnen verenigen. 

 

 B.17.1.  Luidens artikel 41, eerste lid, van de Grondwet, worden de uitsluitend 

gemeentelijke belangen door de gemeenteraden geregeld volgens de beginselen bij de 

Grondwet vastgesteld. 

 

 Die beginselen zijn nader omschreven in artikel 162 van de Grondwet; het tweede lid, 2, 

van dat artikel herhaalt dat de gemeenteraden bevoegd zijn « voor alles wat […] van 

gemeentelijk belang is ». 

 

 Artikel 162, laatste lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 

meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de voorwaarden waaronder 

en de wijze waarop […] verscheidene gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan of zich 

kunnen verenigen. […] ». 

 

 B.17.2.  Artikel 6, § 1, VIII, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen bepaalt :  

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans artikel 39] van de Grondwet  

zijn : 

 

 […] 

 

 VIII.  Wat de ondergeschikte besturen betreft : 

 

 […] 

 

 8°  de verenigingen van provincies en gemeenten tot nut van het algemeen, met 

uitzondering van het door de wet georganiseerde specifiek toezicht inzake brandbestrijding; ». 

 

 B.17.3.  Die bepalingen kennen de gemeenten dus een recht van initiatief toe om zich te 

verenigen met het oog op de gezamenlijke behartiging van aangelegenheden van gemeentelijk 

belang. Krachtens de voormelde bijzondere wet tot hervorming der instellingen komt het de 

gewestelijke wetgever toe de voorwaarden en de wijze van die samenwerking te regelen. 
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 B.18.1.  Het overleg dat in de hoofdstedelijke gemeenschap kan worden georganiseerd 

betreft « de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, [van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen] die meerdere gewesten aanbelangen ». De 

hoofdstedelijke gemeenschap is derhalve niet een vereniging die aangelegenheden van 

gemeentelijk belang behartigt. 

 

 B.18.2.  Met de hoofdstedelijke gemeenschap richt de bijzondere wetgever een 

overlegstructuur op binnen welke de gewesten overleg kunnen plegen in gewestelijke 

aangelegenheden, en wat het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de 

autosnelwegring om Brussel (R0) betreft, overleg moeten plegen. Aldus regelt de bijzondere 

wetgever een aangelegenheid die tot zijn bevoegdheid behoort, namelijk de samenwerking 

tussen de gewesten. Hij maakt geen inbreuk op de gewestelijke bevoegdheid om de 

voorwaarden te regelen waaronder en de wijze waarop gemeenten zich met elkaar kunnen 

verstaan of zich kunnen verenigen. 

 

 B.19.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van de 

gemeentelijke autonomie) 

 

 B.20.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de 

schending aan van artikel 162 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 134 ervan 

en met het grondwettelijke beginsel van de gemeentelijke autonomie. De verzoekende partijen 

in de zaak nr. 5593 voeren in hun tweede middel de schending aan van de artikelen 27 en 162 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest 

inzake lokale autonomie van 15 oktober 1985. De verzoekende partijen in beide zaken 

beklagen zich erover dat het feit dat de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

en de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant van rechtswege lid zijn 

van de hoofdstedelijke gemeenschap, niet bestaanbaar zou zijn met de gemeentelijke 

autonomie. Bijgevolg dienen de middelen samen te worden onderzocht. 
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 B.21.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 aanvoeren dat de gewesten 

bevoegd zijn om de voorwaarden te regelen waaronder en de wijze waarop gemeenten zich 

met elkaar kunnen verstaan of zich kunnen verenigen, valt dat onderdeel van hun middel 

samen met hun eerste middel en is het om de in B.17 en B.18 aangehaalde redenen niet 

gegrond.  

 

 B.22.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de schending aanvoeren van 

het door artikel 162 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van de gemeentelijke 

autonomie, dient het middel aldus te worden begrepen dat het strekt tot een rechtstreekse 

toetsing aan artikel 162, tweede lid, 2°, van de Grondwet. Het middel behoort niet tot de 

bevoegdheid van het Hof, nu het Hof, los van het eventueel bevoegdheidverdelende karakter 

van die grondwetsbepaling, niet rechtstreeks aan die bepaling vermag te toetsen. 

 

 B.23.1.  Hetzelfde geldt voor wat de door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 

aangevoerde schending van artikel 162 van de Grondwet betreft.  

 

 B.23.2.  Die partijen voeren eveneens de schending aan van artikel 27 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake 

lokale autonomie van 15 oktober 1985.  

 

 B.23.3.  Artikel 27 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 

maatregel worden onderworpen ». 

 

 B.23.4.  De artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie van 

15 oktober 1985 bepalen :  

 

 « Artikel 4 -  Reikwijdte van de lokale autonomie  

 

 1.  De fundamentele bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lokale autoriteiten 

worden bij de grondwet of bij wet vastgesteld. Deze bepaling verhindert evenwel niet de 

attributie aan de lokale autoriteiten van bevoegdheden voor bepaalde doeleinden 

overeenkomstig de wet.  

 



 25 

 2.  De lokale autoriteiten bezitten, binnen de grenzen van de wet, volledige vrijheid van 

handelen ten einde hun bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot elke zaak die niet aan 

hun bevoegdheid is onttrokken of aan enige andere autoriteit is toegewezen.  

 

 3.  Overheidsverantwoordelijkheden dienen in het algemeen bij voorkeur door die 

autoriteiten te worden uitgeoefend die het dichtst bij de burgers staan. Bij toekenning van 

verantwoordelijkheid aan een andere autoriteit dient rekening te worden gehouden met de 

omvang en de aard van de taak en de eisen van doelmatigheid en kostenbesparing.  

 

 4.  Bevoegdheden die aan lokale autoriteiten zijn toegekend dienen in de regel volledig en 

uitsluitend te zijn. Zij mogen niet worden aangetast of beperkt door een andere, centrale of 

regionale autoriteit, behalve voorzover bij of krachtens de wet is bepaald.  

 

 5.  Waar bevoegdheden door een centrale of regionale autoriteit aan hen worden 

gedelegeerd dient de lokale autoriteiten zoveel mogelijk vrijheid van handelen te worden 

toegestaan bij het aanpassen van hun beleid aan de plaatselijke omstandigheden.  

 

 6.  De lokale autoriteiten dienen, voor zover mogelijk, tijdig en op gepaste wijze te 

worden geraadpleegd over de planning en de besluitvormingsprocedures aangaande alle zaken 

die hen rechtstreeks raken ». 

 

 « Artikel 10 -  Het recht van de lokale autoriteiten zich te organiseren 

 

 1.  De lokale autoriteiten hebben het recht, bij de uitoefening van hun bevoegdheden, 

samen te werken en, binnen het kader van de wet, zich te verenigen met andere lokale 

autoriteiten ten einde taken van gemeenschappelijk belang uit te voeren.  

 

 2.  Het recht van de lokale autoriteiten tot een organisatie te behoren ter bescherming en 

bevordering van hun gemeenschappelijke belangen en lid te zijn van een internationale 

organisatie van lokale autoriteiten dient door iedere Staat te worden erkend.  

 

 3.  De lokale autoriteiten hebben onder voorwaarden welke de wet kan stellen, het recht 

samen te werken met autoriteiten in andere Staten ». 

 

 B.23.5.  Het middel dient aldus te worden begrepen dat het de schending aanvoert van de 

door artikel 27 van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van vereniging, geïnterpreteerd in het 

licht van het door artikel 162 van de Grondwet en de artikelen 4 en 10 van het Europees 

Handvest inzake lokale autonomie gewaarborgde beginsel van de gemeentelijke autonomie.  

 

 B.24.1.  Artikel 27 van de Grondwet heeft tot doel de oprichting van private verenigingen 

en de deelname aan hun activiteiten te waarborgen. Die bepaling is niet van toepassing op de 

gemeenten. 
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 B.24.2.  Vermits artikel 27 van de Grondwet te dezen niet van toepassing is, kan het Hof de 

artikelen 4 en 10 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie niet in samenhang lezen 

met die grondwetsbepaling.  

 

 B.25.  Het tweede middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 betreft (schending van het beginsel 

van gelijkheid en niet-discriminatie) 

 

 B.26.  In hun derde middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5584 de 

schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5593 voeren in hun derde middel de schending aan van de artikelen 10, 

11 en 162 van de Grondwet. De verzoekende partijen in beide zaken beklagen zich erover dat 

de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-

Brabant en Waals-Brabant verplicht worden lid te zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap, 

terwijl die verplichting niet geldt voor de provincies zelf. Bijgevolg dienen de middelen 

samen te worden behandeld. 

 

 B.27.  Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is niet van 

toepassing, nu die bepaling enkel kan worden aangevoerd in samenhang met een van de bij 

dat Verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden. Zelfs indien dat artikel van toepassing zou 

zijn, voegt het niets toe aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vervat in de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.28.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5593 de schending aanvoeren van 

de artikelen 10, 11 en 162 van de Grondwet, komt het middel erop neer dat het Hof wordt 

gevraagd naar de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met de artikelen 10 en 11, in 

samenhang gelezen met artikel 162, van de Grondwet. 

 

 B.29.1.  De Ministerraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voeren aan dat de 

betrokken gemeenten en de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant te dezen niet 

vergelijkbaar zijn.  
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 B.29.2.  Artikel 162 van de Grondwet waarborgt de autonomie van zowel de gemeenten 

als de provincies. Vermits te dezen die autonomie in het geding is, zijn de gemeenten van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en 

Waals-Brabant wel degelijk vergelijkbaar met de voormelde provincies.  

 

 B.30.  Luidens het bestreden artikel 2 van de bijzondere wet van 19 juli 2012, zijn alle 

gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant 

en Waals-Brabant van rechtswege lid van de hoofdstedelijke gemeenschap. De provincies 

Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, daarentegen, kunnen vrij toetreden tot die gemeenschap. 

Het Hof dient na te gaan of het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, redelijk is 

verantwoord. 

 

 B.31.1.  Binnen de hoofdstedelijke gemeenschap kan overleg worden gepleegd over « de 

aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, [van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen] die meerdere gewesten aanbelangen, in het bijzonder mobiliteit, 

verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel » en moet overleg worden 

gepleegd over het sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring 

om Brussel (R0). 

 

 B.31.2.  Uit de voormelde artikelen 41, eerste lid, en 162, tweede lid, 2°, van de 

Grondwet vloeit voort dat de provincieraden bevoegd zijn voor alles wat van provinciaal 

belang is, en dat de gemeenteraden bevoegd zijn voor alles wat van gemeentelijk belang is.  

 

 B.31.3.  Vermits het binnen de hoofdstedelijke gemeenschap georganiseerde overleg 

gewestelijke aangelegenheden, en inzonderheid de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de 

wegenwerken, betreft, vermocht de bijzondere wetgever redelijkerwijs ervan uit te gaan dat 

het overleg de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies 

Vlaams-Brabant en Waals-Brabant meer aanbelangt dan die provincies zelf. Zo beheren die 

gemeenten een aanzienlijk aantal kilometers gemeentelijke wegen, terwijl de voormelde 

provincies geen of slechts een beperkt aantal kilometers provinciale wegen beheren. Tevens is 

de rol van de gemeenten inzake ruimtelijke ordening groter dan die van de provincies.  
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 B.31.4.  Voor het overige dient eraan te worden herinnerd dat het lidmaatschap van 

rechtswege van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de gemeenten 

van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant geen enkele verplichting inhoudt voor 

die gemeenten.  

 

 B.32.  Het derde middel in de zaken nrs. 5584 en 5593 is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5591 en 5597 

 

 

Arrest nr. 74/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2, van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, ingesteld 

door Immanuel Thielemans en anderen en door de vzw « Straatego » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

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

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 en 25 februari 2013 ter 

post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 25 en 26 februari 2013, zijn 

beroepen tot vernietiging ingesteld van de artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2, van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft (bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2012, tweede editie), respectievelijk door Immanuel 

Thielemans, Eric Neyrinck, Annick Meurant, Jan Stevens, Jacques Meyvis en Anne Clarck en 

door de vzw « Straatego », de vzw « Ademloos » en Frieda Philips, allen bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie te Antwerpen. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5591 en 5597 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Storme, advocaat bij 

de balie te Gent, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een memorie 

van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

 Bij beschikking van 26 november 2013 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 

de dag van de terechtzitting bepaald op 8 januari 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, 

in een uiterlijk op 3 januari 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten 

toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, te antwoorden op de volgende vragen : 

 

 « 1.  Welke invloed kan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 

7 november 2013 in de zaak Gemeinde Altrip, C-72/12, hebben bij het onderzoek van de 

beroepen tot vernietiging ? 

 

 2.  Schendt de mogelijkheid, afgeleid uit de bestreden bepalingen en de parlementaire 

voorbereiding ervan, dat de bestreden handeling kan worden hersteld door middel van een 

motivering a posteriori, de bevoegdheidverdelende regels inzake de uitdrukkelijke motivering 

van de individuele bestuurshandelingen, zoals die met name zijn gepreciseerd door het Hof in 

zijn arrest nr. 91/2013 van 13 juni 2013 ? ». 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de verzoekende partijen; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Vande Casteele, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. M. Storme, voor de Vlaamse Regering; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte  

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte van de beroepen en de hoedanigheid van de verzoekende partijen 

 

 A.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van twee onderdelen van artikel 5 van het decreet 

van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft (hierna : decreet van 6 juli 2012), 

meer bepaald de onderdelen waarbij in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO) de 

artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2, zijn vervangen. 

 

 De verzoekende partijen in zaak nr. 5591 verklaren dat zij een beroep tot vernietiging hebben ingesteld bij 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het voornemen hebben dat te zullen doen.  

 

 De eerste en de tweede verzoekende partij in de zaak nr. 5597 beroepen zich op hun statutair doel tot 

bescherming van het leefmilieu en op hun hoedanigheid van « procesbekwame » vereniging zonder 

winstoogmerk. Het verzoekschrift in de zaak nr. 5597, dat naast de twee verenigingen zonder winstoogmerk is 

ingediend door F. Philips, is voor het overige vrijwel identiek aan het verzoekschrift in de zaak nr. 5591.  

 

 De verzoekende partijen voeren vier middelen aan. 

 

 De eerste drie zijn gericht tegen artikel 4.8.4 van de VCRO. Dat artikel biedt de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid om het voor hem gebrachte geschil op te lossen door de verwerende 

partij een bepaalde tijd te geven om een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te doen herstellen. Die 

mogelijkheid wordt de bestuurlijke lus genoemd. 

 

 Het vierde middel is gericht tegen artikel 4.8.28, § 2, van de VCRO, dat een regeling inhoudt van de kosten 

van de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van de rechten van de verdediging en van tegenspraak, de 

artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de beginselen van de 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtscolleges, het beginsel van de wapengelijkheid, de 

artikelen 144, 145, 159, 160, 161 en 190 van de Grondwet en het beginsel van de formele motiveringsplicht. 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat zij geen inspraak krijgen bij een beslissing van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen waarbij een bestuurlijke lus mogelijk wordt gemaakt en waardoor de bestreden 

beslissing kan worden gehandhaafd. De bestuurlijke lus voert volgens de verzoekende partijen een verschil in 
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behandeling in dat voorbijgaat aan de rechten van de verdediging en de wapengelijkheid. Naar hun mening staat 

de regeling ook haaks op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. 

 

 De verzoekende partijen klagen ook aan dat de vervangende beslissing niet moet worden gemotiveerd, 

noch bekendgemaakt, waardoor volgens hen op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan de artikelen 32, 

159 en 190 van de Grondwet en de formele motiveringsplicht. 

 

 A.2.2.1.  De Vlaamse Regering zet allereerst uiteen in welke context de bestuurlijke lus is ingevoerd. Zij 

beklemtoont daarbij dat de bestuurlijke lus wel de mogelijkheid biedt om de bestreden beslissing van 

onregelmatigheden te zuiveren, maar niet om die beslissing inhoudelijk te wijzigen. 

 

 De Vlaamse Regering merkt ook op dat de bestuurlijke lus niet noodzakelijk impliceert dat de bestreden 

beslissing wordt gehandhaafd. Voorts kan de bestuurlijke lus het ontbreken van substantiële fasen in een 

vergunningsprocedure, zoals de ontstentenis van een openbaar onderzoek of een milieueffectenrapport, niet 

verhelpen. Bovendien kan een bestuurlijke lus enkel betrekking hebben op individuele vergunningsbeslissingen 

en niet op ruimtelijke plannen. 

 

 A.2.2.2.  De Vlaamse Regering voert aan dat in het eerste middel niet duidelijk wordt uiteengezet waarin de 

discriminatie in de rechten van de verdediging zou bestaan. Ofwel beslist de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen tot het instellen van de bestuurlijke lus na een openbare terechtzitting en op 

tegenspraak, ofwel zonder een degelijke zitting te houden, maar wordt nadien verder op tegenspraak geoordeeld. 

 

 Een verzoekende partij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt ook niet benadeeld wanneer een 

gebrek met een bestuurlijke lus kan worden verholpen. Als de Raad de beslissingen enkel op basis van een 

herstelbaar gebrek zou vernietigen en geen uitspraak doet over andere middelen, zouden die in een nieuwe 

procedure alsnog moeten worden onderzocht. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering berust ook het onderdeel van het middel waarin de schending van het 

onpartijdigheidsbeginsel wordt aangevoerd op een onjuiste interpretatie van de bestreden bepalingen. Met de 

beslissing tot het instellen van een bestuurlijke lus wordt immers nog geen uitspraak gedaan over de 

herstelbaarheid van het gebrek. De mogelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een 

bestuurlijke lus te openen, verschilt niet wezenlijk van de bevoegdheid van de gewone rechter, krachtens 

artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, om in elke stand van het geding voorlopige maatregelen te 

bevelen. 

 

 Bovendien bepaalt artikel 4.8.4 van de VCRO niet dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de fase na 

de bestuurlijke lus in dezelfde samenstelling zitting neemt. De samenstelling van de Raad is geregeld in 

bepalingen die niet zijn bestreden. 

 

 A.2.2.3.  Wat betreft de grief dat de gehandhaafde beslissing niet moet worden bekendgemaakt, merkt de 

Vlaamse Regering op dat de bestuurlijke lus betrekking heeft op individuele vergunningen. Het in het middel 

aangevoerde artikel 190 van de Grondwet, dat betrekking heeft op de bekendmaking van wetten en besluiten, is 

volgens de Vlaamse Regering dan ook niet van toepassing. 

 

 Voorts merkt de Vlaamse Regering op dat de verzoekende partij in het kader van de procedure kennis krijgt 

van de gehandhaafde beslissing en die kan betwisten. Ook derden worden niet benadeeld omdat de gehandhaafde 

beslissing geen andere inhoud mag hebben dan de oorspronkelijke beslissing, die zij hadden kunnen aanvechten. 

 

 De stelling dat de gehandhaafde beslissing niet moet worden gemotiveerd, berust volgens de Vlaamse 

Regering op een verkeerde lezing van de bestreden bepaling. Het bestuur moet meedelen op welke wijze de 

onregelmatigheid wordt hersteld. Die aanvullende motivering moet ook deel uitmaken van het administratief 

dossier. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering wordt in het verzoekschrift niet uiteengezet in welk opzicht artikel 159 van 

de Grondwet zou worden geschonden door de bestreden bepaling, die niet belet dat een beslissing die na het 

herstel van het gebrek onwettig blijft, buiten toepassing wordt gelaten. 

 

 Ook de bij artikel 32 van de Grondwet voorgeschreven openbaarheid van bestuur wordt volgens de 

Vlaamse Regering niet miskend, nu de bestreden bepaling nergens het recht beperkt om een bestuursdocument te 

raadplegen of er een afschrift van te krijgen. 
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 Ten slotte, wat betreft de grief dat de tegenspraak over de bestuurlijke lus wordt beperkt tot de partijen in 

de zaak, valt volgens de Vlaamse Regering niet in te zien hoe derden, die de oorspronkelijke beslissing niet 

hebben aangevochten en die evenmin in de procedure zijn tussengekomen, zouden worden gediscrimineerd 

omdat zij niet worden uitgenodigd om hun standpunt te geven over de vraag of het gebrek is hersteld. 

 

 A.2.3.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat de grondwetsconforme interpretatie die de Vlaamse 

Regering voorstelt niet opgaat. Volgens hen zijn ook het aanvullend inrichten van een openbaar onderzoek of 

een milieueffectenrapport herstelbaar in de zin van de bestreden bepaling. 

 

 A.2.3.2.  Wat betreft de schending van de rechten van de verdediging doen de verzoekende partijen nog 

opmerken dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen reeds bij het instellen van de bestuurlijke lus een oordeel 

velt over de onregelmatigheid en de herstelbaarheid ervan. Dat houdt volgens hen een voorbarig oordeel in, 

zonder dat daarover een debat op tegenspraak is gevoerd. 

 

 De Raad is volgens de verzoekende partijen niet meer onpartijdig nadat hij tot een bestuurlijke lus heeft 

beslist. Die situatie is – anders dan de Vlaamse Regering betoogt – niet vergelijkbaar met de mogelijkheid voor 

een gewone rechter om een voorlopige maatregel te bevelen krachtens artikel 19, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, aangezien bij een bestuurlijke lus de situatie van de partijen reeds ten gronde wordt 

geregeld. 

 

 De verzoekende partijen betwijfelen overigens dat een andere rechter van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de zaak na een bestuurlijke lus zal beoordelen. 

 

 A.2.3.3.  De verzoekende partijen stellen dat artikel 190 van de Grondwet wel degelijk aan de orde is bij 

vergunningen inzake stedenbouw. Volgens hen geeft de Vlaamse Regering ook toe dat de gewone regels inzake 

bekendmakingen niet gelden voor de gehandhaafde beslissing. 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat derden kunnen worden benadeeld door de gehandhaafde beslissing, 

zonder daarvan op de hoogte te zijn. Het kan zijn dat de motivering van de vroegere beslissing hen ervan heeft 

weerhouden een beroep tot vernietiging in te stellen maar dat de nieuwe motivering wel nadelige elementen 

bevat. 

 

 Overigens bepaalt artikel 4.8.4 van de VCRO niet dat de handhavingsbeslissing niet moet worden 

bekendgemaakt. Het Hof zal eerst moeten uitmaken of de gewone regels voor de bekendmaking van 

vergunningen inzake stedenbouw gelden voor gehandhaafde beslissingen of niet. 

 

 De verzoekende partijen wijzen erop dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen krachtens artikel 4.8.2, 

derde lid, van de VCRO bij een vernietiging het bestuur kan opdragen een nieuwe beslissing te nemen binnen de 

termijn die hij bepaalt. Die bepaling voorziet in een correcte en snelle herstelregeling met waarborgen inzake 

transparantie die de regeling van de bestuurlijke lus niet biedt. Volgens hen is dat verschil onredelijk. 

 

 A.2.4.1.  De Vlaamse Regering blijft erbij dat niet duidelijk is in welk opzicht de rechten van verdediging 

zouden zijn geschonden. Volgens haar volharden de verzoekende partijen in de verkeerde veronderstelling dat de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen, door de bestuurlijke lus in te stellen, reeds heeft beslist over de 

herstelbaarheid en over de handhaving van de bestreden beslissing. Bovendien hebben de partijen voor de Raad 

krachtens artikel 4.8.4, § 2, van de VCRO de mogelijkheid om hun zienswijze over de wijze van herstel kenbaar 

te maken. 

 

 A.2.4.2.  Volgens de Vlaamse Regering berust ook de beweerde schending van het onpartijdigheidsbeginsel 

op de foute stelling dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de situatie van de partijen ten gronde regelt. 

 

 A.2.4.3.  Wat de grief over het gebrek aan kennisgeving betreft, repliceert de Vlaamse Regering dat de 

verzoekende partijen zelf stellen dat artikel 4.8.4 van de VCRO niet bepaalt dat de handhavingsbeslissing moet 

worden bekendgemaakt, zodat de bestreden bepaling niet in strijd kan zijn met artikel 190 van de Grondwet. In 

de veronderstelling dat daarover twijfel zou bestaan, moet de VCRO grondwetsconform worden geïnterpreteerd 

en dienen de handhavingsbeslissingen die volgens artikel 190 van de Grondwet zouden moeten worden 

bekendgemaakt, inderdaad te worden bekendgemaakt. 
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 Voor de Vlaamse Regering is de grief over het gebrek aan motivering van de handhavingsbeslissing nog 

steeds niet duidelijk, nu de bestreden bepaling geen afbreuk doet aan de formele motiveringsplicht, die blijft 

bestaan voor de handhavingsbeslissing. 

 

 De Vlaamse Regering stelt vast dat de verzoekende partijen geen nieuwe elementen aanbrengen wat de 

beweerde schending van het wettigheidsbeginsel van artikel 159 van de Grondwet betreft. 

 

 Wat de openbaarheid van bestuur betreft, merkt de Vlaamse Regering nog op dat de handhavingsbeslissing 

wordt meegedeeld aan de partijen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dat het voor derden die de 

oorspronkelijke beslissing niet hebben aangevochten, niet om een andersluidende beslissing gaat. Overigens 

worden ook de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet aangeplakt. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen voeren in een tweede middel de schending aan van de artikelen 10, 11 en 

23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van de rechten van de verdediging en 

van tegenspraak, van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtscolleges en van de wapengelijkheid, 

alsook met het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (hierna : Verdrag van Aarhus) en met de 

richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna : richtlijn 2011/92/EU). 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat de toepassing van de bestuurlijke lus leidt tot nieuwe beslissingen 

die niet moeten worden bekendgemaakt, noch gemotiveerd. Enkel de partijen voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen krijgen daarvan kennis en enkel zij krijgen naderhand de mogelijkheid om hun 

zienswijze mee te delen over de wijze waarop de onregelmatigheid is hersteld. Zo wordt de toegang tot een 

rechter aan het publiek ontzegd, in strijd met het Verdrag van Aarhus en met de richtlijn 2011/92/EU. 

 

 A.3.2.  De Vlaamse Regering is van mening dat het tweede middel berust op een verkeerde lezing van de 

bestreden bepaling. 

 

 Het middel gaat immers ten onrechte ervan uit dat het miskennen van milieurechtelijke bepalingen die in 

een bepaald stadium van een vergunningsprocedure een onderzoek of rapportering voorschrijven - zoals een 

milieueffectrapportering - herstelbaar zou zijn in die zin dat de volgende stadia niet moeten worden overgedaan. 

Alles hangt af van de aard van de geschonden rechtsregel zelf. 

 

 Wanneer een milieueffectonderzoek moet plaatsvinden op een bepaald tijdstip dat voorafgaat aan een 

volgende fase, zoals een consultatie van het publiek, kan het gebrek niet worden hersteld door enkel dat 

onderzoek over te doen zonder de volgende fasen te hervatten. Ook wanneer volgens het Verdrag van Aarhus of 

de richtlijn 2011/92/EU bepaalde stappen moeten worden gezet als alle opties nog open moeten zijn, kunnen de 

ontbrekende stappen niet worden hersteld zonder de rest van de procedure over te doen. 

 

 A.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Vlaamse Regering bepaalde procedures aanhaalt die 

niet in aanmerking zouden komen voor een bestuurlijke lus, maar dat de bestreden bepaling zelf geen enkele 

beperking inhoudt. 

 

 De verzoekende partijen merken op dat er geen voorafgaande discussie op tegenspraak is over de beslissing 

tot het instellen van een bestuurlijke lus en dat het publiek er niet bij wordt betrokken. Nu die beslissing niet 

wordt bekendgemaakt, worden zowel het Verdrag van Aarhus als de richtlijn 2011/92/EU geschonden, doordat 

het recht op toegang tot de rechter om die beslissing aan te vechten onwerkzaam wordt gemaakt. 

 

 A.3.4.  De Vlaamse Regering repliceert dat artikel 4.8.4 van de VCRO niet bepaalt welke gebreken 

herstelbaar zijn en welke niet. Dat moet blijken uit de interpretatie van de geschonden rechtsregel zelf. Het is 

volgens de Vlaamse Regering niet de bedoeling om met toepassing van de bestuurlijke lus gebreken herstelbaar 

te maken die vanwege de aard van de geschonden rechtsregel niet herstelbaar zijn. 
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 Ten aanzien van het derde middel 

 

 A.4.1.  In een derde middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 23 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van de rechten van de verdediging, van 

tegenspraak en van de openbare behandeling van de zaak, met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met de artikelen 144, 145, 148, 160 en 161 van de Grondwet. 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen ambtshalve kan beslissen 

tot het instellen van een bestuurlijke lus, en dat de partijen pas naderhand hun zienswijze kunnen meedelen over 

de wijze waarop de onregelmatigheid is hersteld. Zelfs als zij daarom zouden vragen, worden zij niet gehoord, in 

strijd met de in het middel aangevoerde bepalingen. 

 

 A.4.2.  De Vlaamse Regering betwijfelt of de verzoekende partijen een juiste lezing geven aan de in het 

derde middel bestreden bepaling, meer bepaald artikel 4.8.4, § 3, van de VCRO. 

 

 Die bepaling sluit niet uit dat de zaak eerst na een openbare zitting in beraad wordt genomen wanneer een 

partij vraagt om te worden gehoord. 

 

 Mocht de Raad voor Vergunningsbetwistingen handelen in strijd met de grondwettelijke regels, dan zou dat 

niet te wijten zijn aan de bestreden bepaling, maar aan een procedurefout bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, waartegen een cassatieberoep kan worden ingesteld bij de Raad van State. 

 

 A.4.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het gegeven dat een cassatieberoep mogelijk is, het Hof 

niet vrijstelt van zijn grondwettigheidscontrole. 

 

 Volgens hen moet het decreet expliciet de mogelijkheid van een hoorzitting waarborgen. 

 

 A.4.4.  De Vlaamse Regering repliceert dat wanneer een partij na de kennisgeving van de 

handhavingsbeslissing vraagt om te worden gehoord, de Raad voor Vergunningsbetwistingen  verplicht is een 

hoorzitting te houden. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering kan een decretale bepaling niet ongrondwettig zijn door het loutere feit dat 

een regel, zoals het recht om gehoord te worden, niet expliciet wordt overgenomen, zolang de bepaling daar niet 

tegen ingaat. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 A.5.1.  In het laatste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het Verdrag van Aarhus en met de richtlijn 2011/92/EU. 

 

 De verzoekende partijen klagen aan dat artikel 4.8.28, § 2, van de VCRO het de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen mogelijk maakt om bij de toepassing van de bestuurlijke lus de kosten ten laste te 

leggen van de vergunningverlenende overheid, maar daartoe niet is verplicht, terwijl artikel 9, lid 4, van het 

Verdrag van Aarhus en artikel 11, lid 4, van de richtlijn 2011/92/EU voorschrijven dat de rechtspleging billijk, 

snel en niet overdreven duur mag zijn. 

 

 De verzoekende partijen merken op dat het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011 houdende 

vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege bepaalt dat dit college bij een vernietiging 

de kosten ten laste van de verwerende partij legt.  

 

 Volgens de verzoekende partijen is het oneerlijk dat bij de toepassing van de bestuurlijke lus de kosten ten 

laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partij voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

 A.5.2.  Wat de vergelijking met de kostenregeling voor het Milieuhandhavingscollege betreft, antwoordt de 

Vlaamse Regering dat daar de kosten enkel bij een vernietiging ten laste komen van de verwerende partij. In 

zoverre de verzoekende partijen betogen dat bij een bestuurlijke lus de kosten ook ten laste van de verwerende  
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partij moeten worden gelegd als er geen vernietiging is, is er dus geen verschil in behandeling wanneer dat niet 

het geval zou zijn en de kosten niet ten laste van de verwerende partij komen als er geen vernietiging wordt 

uitgesproken. 

 

 Voor het overige berust het vierde middel van de verzoekende partijen volgens de Vlaamse Regering op 

een verkeerde interpretatie van de bestreden bepaling. Het is mogelijk dat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen uiteindelijk besluit dat de bestreden beslissing niet onregelmatig is na de toepassing 

van de bestuurlijke lus, maar de schijn van onregelmatigheid kan verantwoorden dat de kosten ten laste van het 

bestuur worden gelegd, ook al wordt het ten gronde niet in het ongelijk gesteld. 

 

 A.5.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat het maar normaal is dat wanneer het bestuur een 

onregelmatige beslissing heeft geremedieerd met toepassing van de bestuurlijke lus, dat bestuur eveneens wordt 

geacht in het ongelijk te zijn gesteld en dat de kosten dus ten laste van dat bestuur worden gelegd. 

 

 De bestreden bepaling waarborgt dat evenwel niet met zoveel woorden, in tegenstelling tot de regeling voor 

het Milieuhandhavingscollege. 

 

 A.5.4.  De Vlaamse Regering volhardt in de stelling dat het vierde middel berust op een verkeerde 

interpretatie van de bestreden bepaling. 

 

 A.6.1.  In hun gemeenschappelijke aanvullende memorie in antwoord op de vragen die het Hof heeft 

gesteld bij zijn beschikking van 26 november 2013, stellen de verzoekende partijen dat het Hof van Justitie van 

de Europese Unie in zijn arrest van 7 november 2013 (HvJ, C-72/12, Gemeinde Altrip) met het antwoord op de 

eerste prejudiciële vraag heeft benadrukt dat het recht van beroep van de betrokkenen niet mag worden beknot 

om reden van een vermeende vertraging of het « tijdverlies » van een procedure. 

 

 A.6.2.  Volgens de verzoekende partijen is het antwoord van het Hof van Justitie op de tweede prejudiciële 

vraag van belang in die zin dat het de restrictieve lezing van de richtlijn verbiedt. Alle gebreken moeten door 

middel van een volwaardige procedure kunnen worden onderzocht. 

 

 A.6.3.  Het antwoord van het Hof van Justitie op de derde prejudiciële vraag is volgens de verzoekende 

partijen van belang doordat het de doelstelling bevestigt van een zo ruim mogelijke toegang tot de rechter. 

 

 Het bevestigt volgens de verzoekende partijen ook dat de wijze waarop de bestuurlijke lus de 

belanghebbende partijen benadeelt, niet opgaat. 

 

 De invloed van het arrest van het Hof van Justitie is eveneens gelegen in het feit dat men zich meer dan ooit 

vragen moet stellen over de machtiging aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om zelf met een 

tussenuitspraak en in beginsel zonder enige tegenspraak te beslissen dat een onregelmatigheid kan worden 

hersteld en dat een bestreden vergunningsbeslissing kan worden gehandhaafd. 

 

 A.7.1.  De Vlaamse Regering antwoordt dat het antwoord van het Hof van Justitie op de eerste prejudiciële 

vraag een kwestie van overgangsrecht betreft die niet relevant is voor de huidige zaak. 

 

 A.7.2.  Ook het antwoord op de tweede prejudiciële vraag is volgens de Vlaamse Regering niet relevant. 

Voor de bestuurlijke lus maakt het niet uit of een onderzoek naar de milieueffecten gebrekkig of helemaal niet 

zou zijn geschied. De toegang tot de rechter is in beide gevallen gewaarborgd. In zoverre het om een gebrek gaat 

dat rekening houdend met het Europees recht of het Verdrag van Aarhus niet herstelbar is, kan dat niet met een 

bestuurlijke lus worden verholpen. 

 

 A.7.3.  Wat het antwoord op de derde vraag betreft, merkt de Vlaamse Regering op dat het in het arrest van 

het Hof van Justitie gaat om een beperking van de toegang tot de rechter op het stuk van de ontvankelijkheid, 

terwijl de bestuurlijke lus enkel de gevolgen van een beroep kan beperken en dat de mogelijkheid dat de 

beslissing zonder de procedurefout anders ware geweest, volstaat om de toegang tot de rechter in te perken, 

terwijl met de bestuurlijke lus enkel bij een daadwerkelijk herstel van een procedurefout de rechtsgevolgen 

worden aangepast. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering wordt met de bestuurlijke lus de toegang tot de rechter geenszins onmogelijk 

gemaakt, anders dan in de regeling waarover het arrest van het Hof van Justitie ging. 
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 In de mate waarin rechtsregels zoals het Verdrag van Aarhus en de Europese richtlijnen inzake de 

milieueffectbeoordeling en de participatie van het publiek inhouden dat die beoordeling en participatie moeten 

plaatsvinden op een ogenblik dat alle opties nog open zijn, kan de bestuurlijke lus niet worden toegepast. In die 

interpretatie kan de bestreden bepaling volgens de Vlaamse Regering niet in strijd zijn met het Europees 

Unierecht of met het Verdrag van Aarhus. 

 

 A.8.1.  Met betrekking tot de tweede vraag die het Hof in zijn beschikking van 26 november 2013 heeft 

gesteld, herinneren de verzoekende partijen eraan dat het Hof in zijn arrest nr. 91/2013 van 13 juni 2013 heeft 

geoordeeld dat de federale wetgever krachtens zijn residuaire bevoegdheid de verplichting tot motivering van 

bestuurshandelingen heeft geregeld en dat de gemeenschaps- of gewestwetgevers niet vermogen de federale 

bescherming te verminderen. 

 

 A.8.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat bestuurlijke lus afbreuk doet aan de rechten van de 

bestuurden doordat de procespartijen niet vanaf het begin de formele motivering van de herstelde 

bestuurshandeling kennen en doordat de andere belanghebbenden zelfs geen kennis krijgen van de formele 

motivering die naderhand wordt gegeven. 

 

 A.8.3.  Volgens de verzoekende partijen kan de Vlaamse Regering dat euvel niet herstellen door een beroep 

te doen op de impliciete bevoegdheden. De bestuurlijke lus was niet noodzakelijk en de inbreuk op de federale 

bevoegdheid is niet marginaal, aangezien de belanghebbenden niet het recht hebben om van meet af aan kennis 

te krijgen van de motivering van de bestuurshandeling. Het grondrecht op toegang tot een rechter leent zich ook 

niet tot een differentiatie. 

 

 A.9.1.  De Vlaamse Regering merkt op dat de bestreden regeling geenszins vrijstelt van de 

motiveringsplicht en geen afbreuk doet aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen. 

 

 Weliswaar kan de motivering bij een toepassing van de bestuurlijke lus nog worden gegeven in de loop van 

de beroepsprocedure. 

 

 A.9.2.  De Vlaamse Regering merkt ook op dat de regeling van de verschillende stappen om een 

vergunning inzake ruimtelijke ordening te verkrijgen onmiskenbaar tot de bevoegdheid van de Gewesten 

behoort. 

 

 De residuaire federale bevoegdheid inzake de motiveringsplicht voor bestuurshandelingen moet worden 

gezien in het licht van de versterking van de jurisdictionele controle die daarmee mogelijk wordt gemaakt. In 

zoverre die jurisdictionele controle niet wordt afgezwakt door de decreetgever, wordt volgens de Vlaamse 

Regering geen afbreuk gedaan aan de federale bevoegdheid. 

 

 De Vlaamse Regering is voorts van mening dat de bestreden regeling geen regeling van de 

motiveringsplicht behelst en zich derhalve niet begeeft op het terrein van de residuaire federale bevoegdheid. 

 

 A.9.3.  In ieder geval is volgens de Vlaamse Regering voldaan aan de voorwaarden om een beroep te doen 

op de impliciete bevoegdheden van het Gewest. 

 

 De weerslag van de bestreden regeling is marginaal, want zij houdt niet in dat de motivering niet in de 

gehandhaafde beslissing moet worden opgenomen en heeft daarentegen het voordeel dat een opeenvolging van 

beslissingen en beroepen wordt vermeden. 

 

 Naar de mening van de Vlaamse Regering leent de maatregel zich ook tot een gedifferentieerde regeling. 

Zij verwijst naar het arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011 waarin het Hof reeds oordeelde dat de aangelegenheid 

van de beroepsprocedure tegen vergunningsbeslissingen zich tot een gedifferentieerde regeling leent. Ook de 

vraag of een gebrek aan motivering in het kader van de beroepsprocedure moet leiden tot een nietigverklaring 

dan wel tot een handhaving van de oorspronkelijke beslissing, leent zich tot een gedifferentieerde regeling. 

 

 Dat de maatregel noodzakelijk is voor de uitoefening van de gewestbevoegdheid, ligt in het verlengde van 

de vaststelling van het Hof, in zijn voormelde arrest nr. 8/2011, dat de oprichting van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen noodzakelijk was voor een snelle afhandeling van de beroepen. 
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 A.9.4.  Volgens de Vlaamse Regering zou het wel bijzonder cynisch zijn een schending van de 

bevoegdheidsregels te zien in de invoering van de bestuurlijke lus voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

op het ogenblik dat de federale overheid een gelijksoortige bestuurlijke lus wil invoeren in de rechtspleging voor 

de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2013-2014, DOC 53-3533/005). 

 

 In ondergeschikte orde vraagt de Vlaamse Regering dat de behandeling van het middel waarin de 

bevoegdheidsoverschrijving inzake de motiveringsplicht wordt uitgesteld totdat ook het beroep tot vernietiging 

van de federale regeling wordt behandeld of blijkt dat geen dergelijk beroep is ingesteld. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het eerste, tweede en derde middel 

 

 B.1.  Het eerste, het tweede en het derde middel zijn gericht tegen artikel 4.8.4 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO), zoals vervangen bij artikel 5 van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

betreft. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat die bepaling de artikelen 10, 11 en 23 van de 

Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met andere grondwetsbepalingen, 

algemene rechtsbeginselen en internationaalrechtelijke bepalingen. 

 

 Aangezien de grieven tegen de bestreden bepaling nauw met elkaar verbonden zijn, 

dienen de eerste drie middelen samen te worden onderzocht. 

 

 B.2.  De Raad voor Vergunningsbetwistingen doet als administratief rechtscollege inzake 

ruimtelijke ordening, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot vernietiging van 

vergunningsbeslissingen, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen (artikel 4.8.2, 

eerste lid, van de VCRO).  

 

 De Raad vernietigt een bestreden beslissing wanneer zij onregelmatig is. Een beslissing is 

onregelmatig wanneer zij in strijd is met regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of 

beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 4.8.2, tweede lid, van de VCRO). 
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 B.3.  Artikel 4.8.4, dat is ondergebracht in onderafdeling 3 (« Bestuurlijke lus ») van 

afdeling 2 (« Bevoegdheid ») van hoofdstuk VIII (« Raad voor Vergunningsbetwistingen ») 

van de VCRO, bepaalt : 

 

 « § 1.  Ter oplossing van een voor de Raad gebrachte betwisting kan de Raad het 

vergunningverlenende bestuursorgaan in elke stand van het geding met een tussenuitspraak de 

mogelijkheid bieden om binnen de termijn die de Raad bepaalt een onregelmatigheid in de 

bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen, tenzij belanghebbenden, vermeld in 

artikel 4.8.11, daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld. 

 

 Onder de onregelmatigheid in de bestreden beslissing, vermeld in het eerste lid, wordt 

verstaan een onregelmatigheid die herstelbaar is zodat de bestreden beslissing niet langer 

onregelmatig is in de zin van artikel 4.8.2, tweede lid, en de beslissing gehandhaafd kan 

blijven. 

 

 § 2.  Het vergunningverlenende bestuursorgaan deelt de Raad binnen een door de Raad 

bepaalde termijn mee of het gebruikmaakt van de mogelijkheid om een onregelmatigheid in 

de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen. 

 

 Als het vergunningverlenende bestuursorgaan overgaat tot herstel van de 

onregelmatigheid, deelt het de Raad schriftelijk en binnen de hersteltermijn, vermeld in 

paragraaf 1, mee op welke wijze de onregelmatigheid is hersteld. 

 

 Partijen kunnen binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde vervaltermijnen 

schriftelijk hun zienswijze meedelen over de wijze waarop de onregelmatigheid is hersteld. 

 

 § 3.  De Raad deelt de partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld 

na : 

 

 1°  ontvangst van de mededeling van het vergunningverlenende bestuursorgaan dat deze 

geen gebruikmaakt van de hem geboden mogelijkheid, overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid; 

 

 2°  het ongebruikt verstrijken van de door de Raad bepaalde termijn, vermeld in 

paragraaf 2, eerste lid; 

 

 3°  het ongebruikt verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2, tweede lid; of 

 

 4°  ontvangst van de zienswijzen, overeenkomstig paragraaf 2, derde lid. 

 

 § 4.  De proceduretermijnen worden geschorst vanaf de datum van het tussenarrest, 

vermeld in paragraaf 1, eerste lid, tot de datum van mededeling, vermeld in paragraaf 3. 

 

 § 5.  Na het advies van de Raad te hebben gevraagd, kan de Vlaamse Regering 

aanvullende maatregelen bepalen die voor de uitvoering van deze onderafdeling nodig zijn ». 
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 B.4.  De voormelde bepaling voorziet in de mogelijkheid tot toepassing van de 

zogenaamde bestuurlijke lus, waaronder wordt verstaan « het vergunningverlenende 

bestuursorgaan in elke stand van het geding met een tussenuitspraak de mogelijkheid bieden 

om binnen de termijn die de Raad bepaalt een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te 

herstellen of te laten herstellen ». 

 

 De invoering van die mogelijkheid werd in de parlementaire voorbereiding als volgt 

verantwoord : 

 

 « Thans heeft de Raad enkel een vernietigingsbevoegdheid. Stelt de Raad vast dat een bij 

hem aangevochten beslissing door een onwettigheid is aangetast, dan moet hij de vernietiging 

uitspreken. Of het nu gaat om de schending van een herstelbaar procedure- of vormgebrek die 

de inhoud van de beslissing niet heeft beïnvloed dan wel een materiële onwettigheid, de Raad 

heeft geen andere keuze dan de beslissing te vernietigen. 

 

 Zowel voor het bestuur als voor de rechtzoekende is dat een onbevredigende situatie. 

Door de vernietiging van de bestreden vergunningsbeslissing op grond van één middel is het 

geschil niet noodzakelijk opgelost, zeker niet als de vernietiging is uitgesproken op grond van 

de schending van een vormvoorschrift. De beslissing kan nog door andere onwettigheden zijn 

aangetast waarover de Raad zich niet heeft uitgesproken. Het vergunningverlenende 

bestuursorgaan dat zijn beslissing vernietigd ziet, moet bij het hernemen van de beslissing het 

gezag van het arrest eerbiedigen en minstens de door de Raad vastgestelde onwettigheid 

herstellen. Andere onwettigheden die bij de berechting van het vernietigingsberoep niet 

werden onderzocht, kunnen dus opnieuw worden begaan, zonder dat daar overigens kwade 

trouw mee hoeft gemoeid te zijn. Niet zelden is het zelfs niet zeker of de onwettigheid die tot 

de vernietiging heeft geleid, wel afdoende is hersteld. De verzoeker die de vernietiging heeft 

verkregen, zal dus opnieuw beroep moeten instellen bij de Raad als hij zich niet neerlegt bij 

de nieuwe beslissing. Een carrousel van beroepen en vernietigingen kan zo op gang worden 

gebracht om na jaren van procederen te weten of de beslissing door de beugel kan of niet. 

Voor alle betrokkenen betekent dat procedureleed, kosten en tijdverlies » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, pp. 3-4). 

 

 Uit het vervolg van de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever beoogde bij 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen « onnodige nieuwe procedures te voorkomen, 

tijdwinst te boeken en meer en sneller rechtszekerheid te bieden » (ibid., p. 9), wat zowel de 

burger als de overheid tot voordeel zou strekken : 

 

 « De burger weet dat de vergunningsbeslissing enkel door herstelbare onwettigheden is 

aangetast en blijft op die manier bespaard van wat in de rechtsliteratuur een 

‘ pyrrusoverwinning ’ wordt genoemd, dat wil zeggen een vernietiging die op termijn niets 

oplevert. Als de beslissing integendeel door onherstelbare inhoudelijke onwettigheden is 

aangetast, krijgt de overheid dat meteen te horen en weet ze dus dat ze niet opnieuw dezelfde 

beslissing kan nemen » (ibid., p. 4). 
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 B.5.  De bestuurlijke lus, zoals geregeld bij de bestreden bepaling, kan slechts worden 

toegepast wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  

 

 B.6.1.  In de eerste plaats is vereist dat de belanghebbenden, vermeld in artikel 4.8.11 van 

de VCRO, door de toepassing van de bestuurlijke lus niet onevenredig kunnen worden 

benadeeld. 

 

 De belanghebbenden zijn degenen die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep 

konden instellen tegen de bestreden beslissing. Artikel 4.8.11, § 1, van de VCRO bepaalt : 

 

 « De beroepen bij de Raad kunnen door de volgende belanghebbenden worden ingesteld : 

 

 1°  de aanvrager van de vergunning of van het as-builtattest, respectievelijk de persoon 

die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 

voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 

 

 2°  de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen; 

 

 3°  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder 

of nadelen kan ondervinden als gevolg van de vergunnings-, validerings- of 

registratiebeslissing; 

 

 4°  procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve 

belangen door de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, 

voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de 

statuten; 

 

 5°  de leidend ambtenaar van het departement of, bij afwezigheid, diens gemachtigde 

voor vergunningen die afgegeven zijn binnen de reguliere procedure, behalve in de gevallen, 

vermeld in artikel 4.7.19, § 1, derde lid; 

 

 6°  de leidend ambtenaar of, bij afwezigheid, diens gemachtigde van het departement of 

agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, 

§ 1, eerste lid, respectievelijk artikel 4.7.26, § 4, 2°, op voorwaarde dat die instantie tijdig 

advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht. 

 

 De belanghebbende aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige 

vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande 

georganiseerd administratief beroep bij de deputatie, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn 

recht om zich tot de Raad te wenden ». 
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 B.6.2.  In de tweede plaats is vereist dat de onregelmatigheid in de bestreden beslissing 

herstelbaar is. In de parlementaire voorbereiding worden enkele voorbeelden van herstelbare 

onregelmatigheden gegeven : 

 

 « De Raad kan het bestuur uitnodigen de formele motivering van de beslissing aan te 

vullen, een onbeantwoord gebleven bezwaarschrift te weerleggen, een ten onrechte niet 

gevraagd advies alsnog in te winnen of een al uitgebracht advies bij de beoordeling te 

betrekken » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 4). 

 

 De wijze waarop het niet naleven van de uitdrukkelijke motiveringsplicht als een 

« herstelbare onregelmatigheid » wordt beschouwd, is in het vervolg van de parlementaire 

voorbereiding als volgt verduidelijkt : 

 

 « Een bij de Raad bestreden vergunningsbeslissing kan formeel onvoldoende 

gemotiveerd zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er materieel geen goede motieven voor die 

beslissing bestaan. De toepassing van de bestuurlijke lus vermijdt dat de beslissing 

onmiddellijk wegens dat vormgebrek wordt vernietigd, maar biedt het vergunningverlenend 

bestuursorgaan de gelegenheid om de materiële motieven te expliciteren » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1509/3, p. 3). 

 

 B.6.3.  In de derde plaats moet het herstel van de onregelmatigheid tot gevolg hebben, 

niet alleen dat de bestreden beslissing niet langer onregelmatig is, maar ook dat « de 

beslissing gehandhaafd kan blijven ». 

 

 Hoewel de handhaving van de beslissing in die laatste zinsnede als een loutere 

mogelijkheid is geformuleerd, blijkt uit de parlementaire voorbereiding ontegenzeglijk dat de 

herstelhandeling op basis van de bestreden bepaling niet kan bestaan in een beslissing 

waarvan de inhoud zou verschillen van de bestreden beslissing : « Een inhoudelijke 

hervorming van de vergunningsbeslissing (bijvoorbeeld een weigering die in een vergunning 

wordt omgebogen), gaat de perken van de bestuurlijke lus te buiten » (ibid., p. 4). « Zo blijft 

een negatieve beslissing een negatieve beslissing maar kan bijvoorbeeld wel de motivering 

worden aangepast » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/4, p. 9). 

 

 B.6.4.  Ten slotte dient de Raad voor Vergunningsbetwistingen, alvorens de bestuurlijke 

lus voor te stellen, alle middelen te hebben onderzocht, zoals in de parlementaire 

voorbereiding wordt gepreciseerd : 
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 « Een zinvolle toepassing van de bestuurlijke lus houdt in principe in dat de Raad alle 

middelen onderzoekt. Het heeft duidelijk geen enkele zin dat de Raad beveelt dat de 

bestuurlijke lus wordt gevolgd om vervolgens – nadat het vergunningverlenende 

bestuursorgaan de onwettigheid heeft hersteld – vast te stellen dat de beslissing moet worden 

vernietigd op grond van een onwettigheid die niet te remediëren valt. Minstens moet de 

vernietiging steunen op een middel dat is ontleend aan een onherstelbare onwettigheid, 

waardoor het ruimste rechtsherstel wordt geboden » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1509/1, p. 4). 

 

 B.7.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling op discriminerende 

wijze afbreuk doet aan het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. 

 

 B.7.2.  De beginselen van de onafhankelijkheid van de rechter en van de scheiding der 

machten zijn fundamentele kenmerken van de rechtsstaat. 

 

 B.7.3.  Het rechterlijk toezicht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitoefent, 

betreft de externe en interne wettigheidscontrole, die niet zover gaat dat hij zijn beoordeling in 

de plaats zou kunnen stellen van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de 

administratie. Bij zijn controle mag de rechter zich immers niet begeven op het terrein van de 

opportuniteit, vermits dat onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen 

regelen tussen het bestuur en de rechtscolleges. 

 

 Het vaststellen van de inhoud van een discretionaire beslissing, meer bepaald als gevolg 

van het herstel van de onregelmatigheid, komt niet de rechter maar het bestuur toe. Het 

vergunningverlenende bestuursorgaan kan beslissen, met name wanneer het van mening is dat 

het herstel van de onregelmatigheid een weerslag kan hebben op de inhoud van de bestreden 

beslissing, geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus. 

 

 B.7.4.  Door de Raad voor Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid te bieden, wanneer 

die de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zijn standpunt over de uitkomst van het 

geschil kenbaar te maken, dat nochtans tot dezelfde beslissing moet leiden, doet de bestreden 

bepaling op discriminerende wijze afbreuk aan het beginsel van onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de rechter. 
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 B.8.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepaling op discriminerende 

wijze afbreuk doet aan de rechten van verdediging, het recht op tegenspraak en het recht op 

toegang tot de rechter. 

 

 B.8.2.  Krachtens de bestreden bepaling kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen het 

vergunningverlenende bestuursorgaan « in elke stand van het geding met een 

tussenuitspraak » de mogelijkheid bieden om de bestuurlijke lus toe te passen. Pas nadat het 

betrokken bestuursorgaan die mogelijkheid heeft benut, kunnen de partijen hun zienswijze 

meedelen (artikel 4.8.4, § 2, laatste lid). 

 

 B.8.3.  Wanneer een rechtscollege, zoals te dezen de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, een element aanbrengt dat ertoe strekt de beslechting van het 

geschil te beïnvloeden, zoals te dezen de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus, 

houdt het recht op tegenspraak in dat de partijen hierover debat moeten kunnen voeren (zie, 

mutatis mutandis, EHRM, 16 februari 2006, Prikyan en Angelova t. Bulgarije, § 42; 

5 september 2013, Čepek t. Tsjechische Republiek, § 45). 

 

 Het loutere oordeel door de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de belanghebbenden 

door de toepassing van de bestuurlijke lus niet onevenredig kunnen worden benadeeld, kan 

niet volstaan. Het komt immers de partijen zelf toe, en niet het rechtscollege, om uit te maken 

of een nieuw element opmerkingen behoeft of niet (zie, mutatis mutandis, EHRM, 18 februari 

1997, Nideröst-Huber t. Zwitserland, § 29; 27 september 2011, Hrdalo t. Kroatië, § 36). 

 

 B.8.4.  De toepassing van de bestuurlijke lus kan daarenboven gevolgen hebben voor de 

belanghebbenden, bedoeld in artikel 4.8.11 van de VCRO, die tegen de beslissing geen 

beroep hebben ingesteld en die niet zijn tussengekomen in het geding. 

 

 Het recht op toegang tot de rechter is een algemeen rechtsbeginsel dat met inachtneming 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan eenieder moet worden gewaarborgd. Een 

beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus is genomen, kan niet van het recht op 

toegang tot de rechter worden uitgesloten. De beperking van dat recht, voor een categorie van  
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belanghebbenden, is niet evenredig met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling die 

in essentie erin bestaat de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen. 

 

 B.8.5.  Door niet te voorzien in een op tegenspraak gevoerd debat over de mogelijkheid 

tot toepassing van de bestuurlijke lus, in gevallen waarin zulks nog niet het voorwerp was van 

debat tussen de partijen, en door niet te voorzien in de mogelijkheid om beroep in te stellen 

tegen de beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus is genomen, na de kennisgeving 

of de bekendmaking daarvan, doet de bestreden bepaling op discriminerende wijze afbreuk 

aan de rechten van verdediging, het recht op tegenspraak en het recht op toegang tot de 

rechter. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat op discriminerende wijze afbreuk wordt 

gedaan aan de formele motiveringsplicht, zoals gewaarborgd in de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

 B.9.2.  De artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen : 

 

 « Artikel 1.  Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder : 

 

 -  Bestuurshandeling : 

 

 De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en 

die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; 

 

 -  Bestuur : 

 

 De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State; 

 

 -  Bestuurde : 

 

 Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur. 

 

 Art. 2.  De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk 

worden gemotiveerd. 

 

 Art. 3.  De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

 Zij moet afdoende zijn ». 
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 B.9.3.  Die bepalingen veralgemenen de verplichting om de bestuurshandelingen met 

individuele draagwijdte uitdrukkelijk te motiveren. De uitdrukkelijke motivering van de 

betrokken handelingen is een recht van de bestuurde, aan wie aldus een bijkomende waarborg 

wordt geboden tegen bestuurshandelingen met individuele strekking die willekeurig zouden 

zijn. 

 

 B.9.4.  Een gemeenschaps- of gewestwetgever zou, zonder de federale bevoegdheid ter 

zake te schenden, niet vermogen de bescherming die door de federale wetgeving aan de 

bestuurden wordt geboden te verminderen door de overheden die optreden in de 

aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, vrij te stellen van de toepassing van de voormelde 

wet of door die overheden toe te staan daarvan af te wijken (zie o.a. het arrest nr. 91/2013 van 

13 juni 2013). 

 

 B.9.5.  Doordat zij het betrokken bestuursorgaan toestaat een individuele 

bestuurshandeling die niet uitdrukkelijk is gemotiveerd na toepassing van de bestuurlijke lus 

van de vereiste motivering te voorzien, doet de bestreden bepaling afbreuk aan het bij de wet 

van 29 juli 1991 gewaarborgde recht van de adressaat van de handeling, maar eveneens van 

elke belanghebbende derde, om onmiddellijk kennis te nemen van de motieven die de 

beslissing verantwoorden door de vermelding ervan in de handeling zelf. Het recht op de 

uitdrukkelijke motivering maakt het mogelijk het jurisdictionele toezicht op de 

bestuurshandelingen met individuele draagwijdte en de inachtneming van het beginsel van de 

wapengelijkheid in het kader van het administratief contentieux te versterken.  

 

 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, die de bestuurde in staat moet stellen te beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt, zou zijn doel 

voorbijschieten indien die bestuurde de motieven die de beslissing verantwoorden pas te 

weten kan komen nadat hij beroep heeft ingesteld. 

 

 Overigens vereist artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus, ondertekend op 25 juni 

1998, betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden dat de tekst van de betrokken bestuurshandeling, voor zover 

zij onder het toepassingsgebied van het Verdrag valt, toegankelijk wordt gemaakt voor het 

publiek « tezamen met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd ». 
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 B.9.6.  Bovendien, opdat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 van 

toepassing kan zijn, is vereist dat de aangenomen reglementering noodzakelijk is voor de 

uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot een 

gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op de 

aangelegenheid slechts marginaal is. 

 

 Te dezen echter volstaat het vast te stellen dat de weerslag van de in het geding zijnde 

bepaling op de federale bevoegdheid inzake uitdrukkelijke motivering niet marginaal is 

aangezien zij erop neerkomt toe te staan dat de motieven van een beslissing met betrekking 

tot een aanvraag tot vergunning, validering of registratie niet in de handeling zelf voorkomen 

en door het bevoegde bestuurlijke gezag pas worden bekendgemaakt in de loop van de 

procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

 B.10.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de bestreden bepaling dient te worden vernietigd. 

 

 Aangezien de overige grieven die in het eerste, tweede en derde middel zijn vervat niet 

tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen zij niet te worden onderzocht. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 B.11.  Het vierde middel is gericht tegen artikel 4.8.28, § 2, derde lid, van de VCRO, 

zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012, dat bepaalt : 

 

 « Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 4.8.4 of artikel 4.8.5, dan kan de Raad, in 

afwijking van het eerste lid, de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van het 

vergunningverlenende bestuursorgaan leggen ». 

 

 De kosten bestaan uit het rolrecht en, in voorkomend geval, het getuigengeld 

(artikel 4.8.28, § 2, eerste lid, tweede zin, van de VCRO). 

 

 Artikel 4.8.4 heeft betrekking op de bestuurlijke lus. Artikel 4.8.5 heeft betrekking op de 

bemiddeling. De grieven van de verzoekende partijen zijn gericht tegen de bestreden bepaling 

in zoverre zij van toepassing is op de bestuurlijke lus. 
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 B.12.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat het decreet niet enkel de 

mogelijkheid, maar de verplichting zou moeten inhouden om bij de toepassing van de 

bestuurlijke lus de kosten ten laste van de vergunningverlenende overheid te leggen. Zij 

voeren aan dat de bestreden bepaling, doordat zij niet in een dergelijke verplichting voorziet, 

in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

internationaalrechtelijke bepalingen. 

 

 B.12.2.  Het recht op toegang tot de rechter, dat met inachtneming van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet aan eenieder moet worden gewaarborgd, kan het voorwerp uitmaken van 

beperkingen, ook van financiële aard, voor zover die beperkingen geen afbreuk doen aan de 

essentie zelf van het recht op toegang tot een rechter. 

 

 Op zich doet een regeling die de kosten ten laste van een van de partijen legt geen 

afbreuk aan dat recht (vgl. het arrest nr. 85/2013 van 13 juni 2013, B.3).  

 

 Hoewel de kosten in de regel ten laste worden gelegd van de in het ongelijk gestelde 

partij, staat het recht op toegang tot de rechter evenmin in de weg aan een regeling die de 

rechter in bijzondere omstandigheden toestaat de kosten geheel of ten dele ten laste te leggen 

van de partij die in het gelijk wordt gesteld (zie het arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006, B.6, 

alsook het arrest nr. 96/2012 van 19 juli 2012, B.9). 

 

 Het recht op toegang tot de rechter dient evenwel op een niet-discriminerende wijze te 

worden gewaarborgd (zie het arrest nr. 161/2011 van 20 oktober 2011, B.7.2). 

 

 B.12.3.  Krachtens het eerste lid van artikel 4.8.28, § 2, van de VCRO legt de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen in zijn uitspraak « het geheel of een deel van de kosten ten laste van 

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt ». 

 

 In de regel vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen een bestreden beslissing 

wanneer zij onregelmatig is. De kosten worden in dat geval geheel of gedeeltelijk ten laste 

gelegd van het bestuursorgaan dat de onregelmatige beslissing heeft genomen. 
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 Wanneer de Raad evenwel het bestuursorgaan de mogelijkheid biedt om de bestuurlijke 

lus toe te passen en de onregelmatigheid wordt hersteld, dan kan het beroep worden 

verworpen. De kosten worden in dat geval geheel of gedeeltelijk ten laste gelegd van de 

verzoekende partij, die immers « ten gronde in het ongelijk gesteld wordt ». 

 

 B.12.4.  De decreetgever voert op die manier een verschil in behandeling in tussen twee 

categorieën van rechtzoekenden die voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen een 

beslissing hebben aangevochten, waarvan die Raad vervolgens heeft vastgesteld dat zij door 

een onwettigheid is aangetast. Doordat de decreetgever heeft bepaald dat de kosten niet 

volledig ten laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer de bestreden 

beslissing wordt vernietigd, maar niet erin heeft voorzien dat de kosten evenmin volledig ten 

laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer hun beroep als gevolg van 

de toepassing van de bestuurlijke lus wordt verworpen, heeft hij zonder redelijke 

verantwoording afbreuk gedaan aan het recht op gelijke toegang tot de rechter. 

 

 B.13.  Daaruit volgt dat de bestreden bepaling dient te worden vernietigd in zoverre zij 

van toepassing is op de bestuurlijke lus. 

 

 B.14.  Aangezien de bekommernis van de decreetgever om te komen tot een effectieve en 

definitieve geschillenbeslechting bijval verdient, is de vraag gerezen of de gevolgen van het 

vernietigde artikel 4.8.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet behoefden te 

worden gehandhaafd gedurende een bepaalde periode, teneinde de rechtszekerheid niet in het 

gedrang te brengen en de decreetgever toe te laten een nieuwe regeling aan te nemen die niet 

de voormelde grondwettigheidsbezwaren oproept. 

 

 Nu er geen dringende noodzaak bestaat voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om 

de bestuurlijke lus in afwachting van het optreden van de decreetgever te kunnen blijven 

toepassen, dienen de gevolgen van de vernietigde bepaling niet te worden gehandhaafd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 4.8.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen 

bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van 

diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen betreft; 

 

 -  vernietigt artikel 4.8.28, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

zoals vervangen bij dezelfde bepaling, in zoverre het van toepassing is op de bestuurlijke lus. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



12.3.2-20140508-Arrest2014-74 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 74/2014 

 
De bestuurlijke lus, zoals zij thans is geregeld  

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is ongrondwettig 
 
 
 Bij zijn arrest nr. 74/2014 van 8 mei 2014 vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 4.8.4 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Die bepaling stond de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen toe de “bestuurlijke lus” voor te stellen.  
 
 De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat inzake 
ruimtelijke ordening, bij wijze van arresten, uitspraak doet over de beroepen tot vernietiging 
van vergunningsbeslissingen, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen. De Raad 
vernietigt een bestreden beslissing wanneer zij onregelmatig is, dit wil zeggen in strijd is met 
regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur.  
 
 De “bestuurlijke lus” bestaat erin dat als een beslissing tot het verlenen van een 
vergunning is betwist bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, dat rechtscollege het 
vergunningverlenende bestuursorgaan in elke stand van het geding met een tussenuitspraak 
de mogelijkheid kan bieden om binnen een bepaalde termijn een onregelmatigheid in de 
bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen, indien aan de in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening bepaalde voorwaarden is voldaan. Bepaalde “fouten” kunnen op die 
manier tijdens het administratief proces rechtgezet worden.  
 
 De  regeling van de bestuurlijke lus, zoals zij thans is uitgewerkt in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, discrimineert volgens het Grondwettelijk Hof in de uitoefening van 
verschillende grondrechten.  
 
 Allereerst wordt op discriminerende wijze afbreuk gedaan aan het beginsel van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. De bepaling biedt immers de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid, wanneer hij de toepassing van de bestuurlijke lus 
voorstelt, zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar te maken, vermits de 
bestuurlijke lus tot dezelfde beslissing moet leiden als diegene die onwettig wordt bevonden. 
 
 De maatregel doet ook op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten van 
verdediging, het recht op tegenspraak en het recht op toegang tot de rechter. Zo is een op 
tegenspraak gevoerd debat over de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus niet 
steeds gewaarborgd. Evenmin kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen de 
beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus is genomen, na de kennisgeving of de 
bekendmaking ervan. 
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 Door ten slotte te voorzien in de mogelijkheid om de bestreden beslissing achteraf,  
tijdens het administratief geding, met toepassing van de bestuurlijke lus, uitdrukkelijk te 
motiveren of die motivering aan te vullen, wordt ook op discriminerende wijze afbreuk 
gedaan aan het federaal gewaarborgde recht om onmiddellijk kennis te nemen van de 
motieven van de bestuurshandeling zelf. De motiveringsplicht is precies gericht op het 
versterken van het rechterlijk toezicht op de individuele bestuurshandelingen en de 
inachtneming van het beginsel van de wapengelijkheid. Door die formele motivering  achteraf 
toe te laten met toepassing van de bestuurlijke lus, zou een burger de motieven van de 
beslissing eigenlijk pas kunnen te weten komen nadat hij een beroep tegen die beslissing 
heeft ingesteld.  
 
 Het Hof vernietigt bovendien artikel 4.8.28, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening in zoverre het van toepassing is op de bestuurlijke lus. Uit die bepaling 
volgt dat, wanneer de bestuurlijke lus wordt toegepast en zij leidt tot verwerping van het 
beroep tegen de individuele administratieve beslissing, de kosten toch nog volledig ten laste 
kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen. Het Grondwettelijk Hof vindt dat 
hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht op gelijke toegang tot de rechter aangezien de 
kosten niet volledig ten laste kunnen worden gelegd van de verzoekende partijen wanneer 
de bestreden beslissing wordt vernietigd.  
 
 Het Hof is van oordeel dat er geen aanleiding is om de gevolgen van het vernietigde 
artikel 4.8.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te handhaven. Hoewel volgens het 
Hof de bekommernis van de decreetgever om te komen tot een effectieve en definitieve 
geschillenbeslechting bijval verdient, bestaat er geen dringende noodzaak voor de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen om de bestuurlijke lus, in afwachting van  een aanpassing van 
de regeling, te kunnen blijven toepassen. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 74/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-74n.pdf). 
 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-74n.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5601 

 

 

Arrest nr. 75/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door de Rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 14 februari 2013 in zake Dietmar Duchâteau tegen Olivier Domb en 

anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2013, heeft de 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

  « Schendt artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, in die zin geïnterpreteerd dat het een rechtzoekende, partij bij een 

arbitrageprocedure in Brussel, in het Frans, die het Nederlands niet beheerst en ten aanzien 

van wie de arbiter, wiens woonplaats in het Nederlandse taalgebied is gelegen, maar die 

afhangt van een arbitragekamer waarvan de zetel zich in Brussel bevindt en waar hij zijn 

hoorzittingen houdt, op grond van artikel 4, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 ertoe 

gehouden is voor alle procedurehandelingen en voor alle debatten het Frans te gebruiken, 

ertoe verplicht de tegen die arbiter ingestelde gerechtelijke procedure tot wraking, die slechts 

incidenteel is in de lopende arbitrageprocedure en is geregeld bij artikel 1691 van het 

Gerechtelijk Wetboek, in het Nederlands in te stellen en voort te zetten, zonder te kunnen 

verzoeken om de taal te wijzigen, 

 

  terwijl de verwerende rechtzoekenden in het kader van de gerechtelijke procedure, in 

tegenstelling tot de eisers, het recht hebben om te verzoeken dat de procedure in een andere 

taal wordt voorgezet, 

 

  en terwijl de rechten van verweer van de rechtzoekende, doordat die laatste ertoe wordt 

gedwongen de procedure tot wraking voort te zetten in het Nederlands, dat hij niet beheerst, 

worden geschonden, 

 

 en terwijl de arbiter, door de procedure op tussengeschil die de wraking vormt, te willen 

voortzetten in het Nederlands, de voorschriften schendt van het derde lid van artikel 4 van de 

wet van 15 juni 1935, daar de debatten worden gevoerd en de akten opgesteld in een andere 

taal dan die van de akte tot inleiding van de arbitrage ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Olivier Domb, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Londers, advocaat bij de 

balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Olivier Domb heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. F. Dopagne, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Londers, voor Olivier 

Domb; 
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 .  Mr. V. Vander Geeten, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. F. Gosselin, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 20 januari 2011 is een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats gesloten die in het Frans is 

opgesteld en betrekking heeft op een appartement te Sint-Gillis. De aangegeven verhuurder is gedomicilieerd op 

het grondgebied van de Franse Republiek, terwijl de huurovereenkomst bepaalt dat, voor de uitvoering ervan, de 

twee huurders keuze van woonplaats doen op de gehuurde plaatsen. Die overeenkomst schrijft eveneens voor dat 

de vereniging zonder winstoogmerk « Chambre d’Arbitrage et de Médiation/Kamer van Arbitrage en 

Bemiddeling » (afgekort : de « Kamer ») overeenkomstig het reglement van die vereniging arbitraal uitspraak zal 

doen omtrent elk geschil over die overeenkomst. 

 

 De advocaat van de huurders, die meent dat de verhuurder enkele van zijn contractuele verplichtingen niet 

nakomt, richt bij een brief van 7 februari 2011, opgesteld in het Frans, aan die Kamer een verzoek tot arbitrage, 

waarbij tegelijk kennis wordt gegeven van dat verzoek aan de raadsman van de verhuurder. Bij brieven van 

8 februari 2011, opgesteld in het Frans, licht Olivier Domb, voorzitter van de raad van bestuur van de Kamer, de 

verhuurder en de huurders erover in dat hij de arbitrageopdracht aanvaardt, preciseert hij dat elke briefwisseling 

aan hem moet worden gericht op de zetel van de Kamer, gevestigd te Brussel, en nodigt hij de partijen uit op een 

hoorzitting die, op diezelfde plaats, op 28 februari 2011 wordt gehouden. 

 

 Op 21 februari 2011 stelt de verhuurder Olivier Domb ervan in kennis dat hij hem wraakt. Bij een brief van 

1 maart 2011, opgesteld in het Frans op een papier met het brievenhoofd van de Kamer, licht Olivier Domb de 

raadsman van de verhuurder, alsook de raadsman van de huurders, erover in dat hij niet de intentie heeft zich te 

onthouden. Onder zijn handtekening vermeldt hij de gegevens van zijn privéwoonplaats, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. 

 

 Bij een dagvaarding opgesteld in het Frans en betekend op 10 maart 2011, zowel aan de zetel van de Kamer 

als aan de gekozen woonplaats van de twee huurders, verzoekt de verhuurder de Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel de wraking van de voornoemde arbiter te aanvaarden. 

 

 Bij vonnis van 6 juni 2012 leidt de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in de eerste plaats, uit artikel 2 

van het procedurereglement van de Kamer en uit de brief van 8 februari 2011 van Olivier Domb aan de 

verhuurder af dat, voor de noden van de betrokken arbitrage, die arbiter keuze van woonplaats heeft gedaan op 

de zetel van de Kamer. Zij stelt eveneens vast dat de betekening aan Olivier Domb van de dagvaarding van 

10 maart 2011, in zoverre zij op die plaats is gebeurd, geldig is en merkt zij op dat bijgevolg geen enkele 

vertaling in het Nederlands bij die akte tot inleiding van het geding diende te worden gevoegd. De Rechtbank 

beslist ten slotte de debatten te heropenen teneinde met name Olivier Domb en de huurders in staat te stellen een 

uittreksel neer te leggen uit de bevolkingsregisters van de gemeente waar die personen zijn ingeschreven als 

hebbende aldaar hun hoofdverblijf op de dag van de dagvaarding. 

 

 Bij vonnis van 14 februari 2013 stelt de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vast dat, op 10 maart 2011, 

de woonplaats in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, voor Olivier Domb, zich bevond in 

Knokke-Heist en, voor de twee huurders, in twee van de negentien gemeenten van het Brusselse Gewest, 
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namelijk Sint-Gillis en Elsene. Olivier Domb voert artikel 4, § 1, en artikel 6 van de wet van 15 juni 1935 « op 

het gebruik der talen in gerechtszaken », zoals geïnterpreteerd bij een arrest van het Hof van Cassatie van 

28 maart 1985, aan en leidt uit die situatie af dat de Rechtbank alleen maar de nietigheid van de op 10 maart 

2011 betekende dagvaarding kan uitspreken met toepassing van artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, omdat 

die dagvaarding in het Nederlands zou moeten zijn opgesteld. 

 

 Rekening houdend met de lering die zij haalt uit het arrest van het Hof nr. 98/2010 van 16 september 2010 

en uit het specifieke karakter van de procedure voor de wraking van een arbiter, beslist de Rechtbank op verzoek 

van de verhuurder aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het nut van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.  Olivier Domb is in hoofdorde van mening dat de vraag geen antwoord behoeft omdat die niet 

noodzakelijk, noch nuttig zou zijn voor het oplossen van het geschil dat hangende is voor de rechtbank die de 

vraag aan het Hof stelt. 

 

 Hij merkt op dat de prejudiciële vraag uitsluitend wordt gemotiveerd door het arrest van het Hof 

nr. 98/2010 van 16 september 2010, terwijl dat laatste is gewezen in een feitelijke en juridische context die 

dermate verschillend is dat elke verwijzing naar dat arrest irrelevant is. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad is eveneens in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft, omdat zij betrekking heeft op een wetsbepaling die niet van toepassing zou zijn op het voor de 

rechtbank hangende geschil. 

 

 Hij onderstreept daartoe dat de wraking van een arbiter een tussengeschil in een arbitrageprocedure is. Hij 

merkt ook op dat de taal van de arbitrage die aan de oorsprong van de prejudiciële vraag ligt, het Frans is. Uit die 

twee elementen leidt de Ministerraad af dat, enerzijds, met toepassing van artikel 37, tweede lid, van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, volgens hetwelk een tussenvordering wordt vervolgd en 

gevonnist in de taal die wordt gebruikt voor de rechtspleging van de hoofdzaak, de bij artikel 1691 van het 

Gerechtelijk Wetboek beoogde dagvaarding te dezen alleen kon worden opgesteld in het Frans en, anderzijds, de 

rechtspleging dus in dezelfde taal moet worden voortgezet. 

 

 A.2.2.  Olivier Domb betwist dat standpunt en is van mening dat de vordering tot aanvaarding van de 

wraking van de arbiter geen tussenvordering is in de zin van artikel 37, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 

omdat die zich niet voegt bij een hoofdprocedure waarop die wet van toepassing is. 

 

 

 Ten aanzien van het op de prejudiciële vraag te geven antwoord 

 

 A.3.1.  Olivier Domb voert in ondergeschikte orde aan dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 

worden beantwoord. 

 

 A.3.2.  In de eerste plaats preciseert hij dat die vraag alleen betrekking heeft op het tweede lid van artikel 4, 

§ 1, van de wet van 15 juni 1935 en dat die bepaling uitsluitend tot doel heeft de taal te bepalen waarin de 

betrokken « akte tot inleiding van het geding » moet worden opgesteld. Hij leidt hieruit af dat het Hof ditmaal 

niet wordt verzocht zich uit te spreken over de grondwettigheid van de regels tot vaststelling van de taal waarin 

de rechtspleging moet worden « voortgezet ». 

 

 Olivier Domb onderstreept ook het verschil dat moet worden gemaakt tussen, enerzijds, het verzoek tot 

arbitrage en de taal van de arbitrage en, anderzijds, de akte tot inleiding van het gerechtelijk geding tot wraking 

van de arbiter en de taal van die rechtspleging, die alleen wordt geregeld bij de wet van 15 juni 1935. 
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 A.3.3.  Olivier Domb zet vervolgens uiteen dat de situatie die aan de oorsprong van de prejudiciële vraag 

ligt, fundamenteel verschilt van het geval dat het voorwerp heeft uitgemaakt van het arrest nr. 98/2010, zodat de 

lering van dat arrest, waarvan de draagwijdte uitdrukkelijk wordt beperkt door verschillende passages van de 

motivering ervan, niet naar de onderhavige zaak zou kunnen worden omgezet. 

 

 In de eerste plaats merkt hij op dat de betrekkingen tussen de arbiter en de tegenpartij in de arbitrage, 

betrekkingen die verband houden met de omstandigheden, toevallig zijn en uitsluitend zijn ontstaan uit de wil 

van de ondertekenaar van de arbitrageovereenkomst die het geschil voor de arbiter heeft gebracht, niet kunnen 

worden gelijkgesteld met duurzame arbeidsbetrekkingen die zijn ontstaan uit de gemeenschappelijke wil van een 

werknemer en zijn werkgever. Hij is dus van mening dat geen rekening kan worden gehouden met de taal van 

die betrekkingen om de taal van de akte tot inleiding van het geding te bepalen in een rechtspleging die tot doel 

heeft de arbiter te wraken, in het bijzonder wanneer die betrekkingen, zoals te dezen, neerkomen op enkele 

briefwisselingen die specifiek zijn bij de aanvang van een arbitrageprocedure. 

 

 Olivier Domb merkt in de tweede plaats op dat de taal van de arbitrage niet wordt bepaald door artikel 52 

van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten « op het gebruik van de talen in bestuurszaken », noch door enige 

andere wet. Hij preciseert dat het niet de arbiter is die de taal van de arbitrage kiest. Hij wijst erop dat, te dezen, 

de keuze voor het Frans door de partij die het geschil voor de arbitragerechtbank heeft gebracht, met toepassing 

van het procedurereglement van de « Chambre d’Arbitrage et de Médiation/Kamer van Arbitrage en 

Bemiddeling », ervoor heeft gezorgd dat het Frans de taal van de arbitrage is geworden. 

 

 Olivier Domb onderstreept in de derde plaats dat een arbiter, daar hij geen rechtspersoon is, geen 

maatschappelijke zetel noch exploitatiezetel heeft. Hij voegt eraan toe dat hij slechts een woonplaats heeft en dat 

de Kamer niet kan worden beschouwd als de exploitatiezetel van de arbiter in de rechtspleging die hangende is 

voor het rechtscollege dat de vraag aan het Hof stelt. 

 

 A.3.4.  Olivier Domb besluit hieruit dat, in de bijzondere omstandigheden die aan de oorsprong van de 

prejudiciële vraag liggen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zelfs in samenhang gelezen met artikel 6 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het niet mogelijk maken de wil van de wetgever om de 

gedingpartij die bij de aanvang in de benadeelde situatie verkeert, te verzekeren dat zij de akte tot inleiding van het 

geding zal ontvangen in de taal die zij wordt geacht het best te beheersen gezien de ligging van haar woonplaats, 

opnieuw in het geding te brengen. 

 

 A.4.1.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 

worden beantwoord. 

 

 Ervan uitgaande dat het Hof de ongrondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling niet kan vaststellen, 

voert hij aan dat het onmiddellijk een verzoenende interpretatie van die bepaling moet voorstellen, geïnspireerd op de 

interpretatie die het heeft voorgesteld in het arrest nr. 98/2010 door te steunen op de noodzaak om de rechten van 

verweer na te leven en de goede werking van het gerecht te verzekeren. 

 

 Hij stelt voor die verzoenende interpretatie als volgt te formuleren : 

 

 « In de geschillen met betrekking tot de wraking van een arbiter in het kader van een arbitrageovereenkomst 

schendt artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de woonplaats van de door 

die bepaling beoogde arbiter zo moet worden geïnterpreteerd dat daarmee de plaats wordt bedoeld waar de arbiter 

zijn prestaties in het kader van die arbitrage heeft verricht, met andere woorden de plaats waar de Arbitragekamer 

zetelt ». 

 

 A.4.2.  De Ministerraad merkt op dat de partijen bij het geding dat hangende is voor het rechtscollege dat 

de vraag aan het Hof stelt, geen enkele betrekking hebben aangeknoopt op de woonplaats van de gewraakte 

arbiter. Hij beweert dat zij, in het kader van de arbitrageprocedure, hun betrekkingen hebben aangeknoopt op de 

zetel van de Kamer. 

 

 Hij onderstreept ook dat alle betrekkingen tussen de betrokken partijen hebben plaatsgehad in het Frans, dat 

de wraker is gedomicilieerd op het grondgebied van de Franse Republiek en geen Nederlands begrijpt, dat de 

enige taal van de arbitrage het Frans is, dat de plaats van de arbitrage zich bevindt in het tweetalige gebied van 

het Rijk en dat de gewraakte arbiter de mondelinge debatten verbonden aan zijn activiteiten van arbiter 

uitsluitend houdt te Brussel. 
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 A.4.3.  Olivier Domb deelt de mening van de Ministerraad niet ten aanzien van de relevantie van een 

verzoenende interpretatie van de in het geding zijnde bepaling en is van mening dat de gevolgen van de 

interpretatie die de Ministerraad voorstelt, volkomen onredelijk zouden zijn. 

 

 Hij verklaart dat die ertoe zal leiden dat de definitie van de woonplaats bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid, 

van de wet van 15 juni 1935 zal afhangen van de plaats waar de betrokken partijen zullen worden verondersteld 

hun betrekkingen te hebben aangeknoopt. Hij voert aan dat de rechtszekerheid nochtans vereist die woonplaats 

nadrukkelijk te definiëren op de in artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek aangegeven wijze. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken, vóór het werd gewijzigd bij artikel 47, 1°, van de wet van 19 juli 2012 

betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, bepaalde in de versie 

die van toepassing is op het bodemgeschil : 

 

 « Behoudens de gevallen van artikel 3 wordt het gebruik der talen voor geheel de 

rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het 

arrondissement Brussel is gevestigd, en, wanneer de vordering het bedrag vastgesteld in 

artikel 590 van het Gerechtelijk wetboek overschrijdt, voor de politierechtbank van Brussel 

die zitting houdt in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van hetzelfde Wetboek 

geregeld als volgt : 

 

 De akte tot inleiding van het geding wordt in het Fransch gesteld, indien de verweerder 

woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlandsch, indien de verweerder woonachtig 

is in het Nederlands taalgebied; in het Fransch of in het Nederlandsch, ter keuze van den 

eischer, indien de verweerder woonachtig is in eene gemeente van de Brusselsche 

agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft. 

 

 De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding, tenzij 

de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 

rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet ». 

 

 B.2.  Uit de feiten die aan de oorsprong van de verwijzingsbeslissing liggen, uit de 

motivering van die beslissing en uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt dat aan 

het Hof een vraag wordt gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, van artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935, in die zin geïnterpreteerd dat 

het een partij bij een arbitrage die, met toepassing van artikel 1691 van het Gerechtelijk Wetboek 

(zoals opgesteld vóór de opheffing ervan bij artikel 2 van de wet van 24 juni 2013 « tot wijziging 

van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage »), voor de Rechtbank 
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van eerste aanleg te Brussel de aanvaarding van de wraking van de arbiter vordert, ertoe 

verplicht haar dagvaarding in het Nederlands op te stellen omdat de arbiter is gedomicilieerd in 

het Nederlandse taalgebied, terwijl zowel de overeenkomst die het arbitragebeding bevat als de 

kennisgeving van de vordering tot arbitrage, de aanvaarding, door de arbiter, van diens opdracht, 

de kennisgeving van de wraking, alsook de kennisgeving, door de arbiter, van zijn weigering om 

zich te onthouden, in het Frans zijn opgesteld, terwijl de taal van de arbitrage het Frans is, terwijl 

de plaats van de arbitrage en de woonplaats van de andere partijen bij de arbitrage zich situeren 

in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en terwijl de arbiter in datzelfde taalgebied keuze 

van woonplaats doet in de zin van artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 

 Ten aanzien van het nut van de prejudiciële vraag 

 

 B.3.  De in het bodemgeschil gewraakte arbiter betoogt dat de prejudiciële vraag geen 

antwoord behoeft, aangezien zij zou zijn ingegeven door het bestaan van het arrest 

nr. 98/2010 van 16 september 2010 van het Hof, terwijl de zaak die tot dat arrest heeft geleid, 

sterk verschilt van het bodemgeschil. 

 

 B.4.1.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan of 

het antwoord op een prejudiciële vraag nuttig is om het aan het rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten.  

 

 Alleen wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de 

vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.4.2.  Het gegeven dat de beslissing om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen, op 

niet relevante wijze zou zijn gemotiveerd door het bestaan van een vroeger arrest van het Hof 

volstaat op zich niet om aan te nemen dat het antwoord op die prejudiciële vraag 

klaarblijkelijk niet nuttig is om het geschil te beslechten dat hangende is voor het 

rechtscollege dat de vraag aan het Hof stelt. 

 

 B.5.  De Ministerraad betoogt dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien 

in het bodemgeschil niet artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935, maar artikel 37, tweede 

lid, van die wet van toepassing zou zijn. 
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 B.6.1.  Artikel 37, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 bepaalt : 

 

 « De tusschenvorderingen en tegenberoepen worden vervolgd en gevonnist in de taal 

gebruikt voor de rechtspleging der hoofdzaak ». 

 

 B.6.2.  Een tussenvordering in de zin van het voormelde artikel 37 is een vordering die in 

de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke 

vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen 

die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken (artikel 13 van het Gerechtelijk 

Wetboek). 

 

 B.6.3.  De rechtsvordering bedoeld in artikel 1691.2, van het Gerechtelijk Wetboek, die is 

ingesteld in de loop van een arbitrageprocedure in de zin van het zesde deel van het 

Gerechtelijk Wetboek (« Arbitrage »), is geen tussenvordering zoals bedoeld in artikel 37, 

tweede lid, van de wet van 15 juni 1935. 

 

 Die rechtsvordering is een vordering tot inleiding van het geding in de zin van artikel 12 

van het Gerechtelijk Wetboek geformuleerd in een « akte tot inleiding van het geding » in de 

zin van artikel 4, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935. 

 

 B.6.4.  Uit wat voorafgaat blijkt dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet 

klaarblijkelijk nutteloos is voor de beslechting van het bodemgeschil. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.7.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen […] heeft eenieder 

recht op een eerlijke […] behandeling van zijn zaak […] door een […] rechterlijke instantie 

[…] ». 

 

 Het recht van toegang tot een rechter, bijzonder aspect van het door die bepaling erkende 

recht op een rechter, is niet absoluut. De beperkingen van dat recht, bijvoorbeeld met 
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betrekking tot de voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel, mogen 

evenwel geen afbreuk doen aan de inhoud van dat recht. Zij moeten bovendien redelijk 

evenredig zijn met het gewettigde doel dat zij nastreven (EHRM, Stagno t. België, 7 juli 2009, 

§ 25; grote kamer, Stanev t. Bulgarije, 17 januari 2012, §§ 229-230). De reglementering 

inzake het recht van toegang tot een rechter moet steeds de rechtszekerheid en de goede 

rechtsbedeling nastreven en mag geen soort van belemmering vormen die de rechtzoekende 

belet dat de inhoud van zijn geschil wordt beslecht door het bevoegde rechtscollege (EHRM, 

Stagno t. België, 7 juli 2009, § 25; RTBF t. België, 29 maart 2011, § 69). 

 

 De verenigbaarheid van die beperkingen met het recht van toegang tot een rechter wordt 

beoordeeld rekening houdend met de bijzonderheden van de in het geding zijnde procedure en 

van het hele proces (EHRM, RTBF t. België, 29 maart 2011, § 70). 

 

 B.8.1.  Bij de regeling van het taalgebruik in gerechtszaken dient de wetgever de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige om zich van de taal van zijn keuze te bedienen 

te verzoenen met de goede werking van de rechtsbedeling. Bovendien dient de wetgever 

daarbij rekening te houden met de taalverscheidenheid die verankerd is in artikel 4 van de 

Grondwet, dat vier taalgebieden vastlegt, waarvan er één tweetalig is. Hij vermag dan ook de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige ondergeschikt te maken aan de goede werking 

van de rechtsbedeling. 

 

 B.8.2.  Dat neemt niet weg dat, wanneer de wetgever, ter uitvoering van artikel 30 van de 

Grondwet, het gebruik van de talen regelt voor gerechtszaken, hij hierbij het in de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dient te 

eerbiedigen. 

 

 B.9.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat de 

regel volgens welke enkel de verweerder, krachtens artikel 4, § 1, derde lid, van de in het 

geding zijnde wet, kan vragen om de taal te veranderen van de rechtspleging voor een gerecht 

van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, in het 

verlengde ligt van artikel 4, § 1, tweede lid, van dezelfde wet krachtens hetwelk de akte tot 

inleiding van het geding voor een dergelijk rechtscollege in het Frans wordt gesteld indien de 

verweerder in het Franse taalgebied woont en in het Nederlands indien de verweerder in het 

Nederlandse taalgebied woont. Aldus geeft de wetgever « voorrang aan de taal van den 
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verweerder. Deze moet dus vóór alles weten wat men van hem vergt » (Parl. St., Senaat, 

1934-1935, nr. 86, p. 14; Hand., Senaat, 11 april 1935, p. 516). 

 

 B.10.1.  Bij zijn arrest nr. 98/2010 van 16 september 2010 heeft het Hof geoordeeld dat 

de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt indien zij in 

die zin wordt geïnterpreteerd dat zij het een werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan 

een exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 

niet mogelijk maakt zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen en voort te zetten in de 

taal waarin deze laatste zich krachtens artikel 52, § 1, van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten. Het Hof 

overwoog :  

 

 « B.7.1.  Met toepassing van het voormelde artikel 52, § 1, van de wetten op het gebruik 

van de talen in bestuurszaken gebruiken de werkgevers, voor de akten en bescheiden die bij 

de wet en de reglementen zijn voorgeschreven en voor die welke bestemd zijn voor hun 

personeel, de taal van het gebied waar ‘ hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels ’ 

gevestigd zijn, waarbij die bescheiden, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in het Frans 

of in het Nederlands worden gesteld naargelang het personeel voor wie zij bestemd zijn, Frans of 

Nederlands spreekt. 

 

 B.7.2.  Bovendien bepaalt artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek dat, voor de 

geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, enkel ‘ de rechter van de plaats waar de mijn, de 

fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen, van de plaats die 

bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of de 

werkzaamheid van de vennootschap ’ bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, en het is 

op diezelfde plaatsen dat de werkgever kan worden gedagvaard of opgeroepen bij verzoekschrift 

op tegenspraak (artikel 704, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.8.  Indien artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken in die zin moet worden geïnterpreteerd dat, wanneer de verweerder een 

rechtspersoon is, de taal van het gedinginleidende exploot wordt bepaald op grond van zijn 

maatschappelijke zetel, zelfs in de geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht, terwijl de 

partijen er op geen enkele wijze ‘ sociale betrekkingen ’ hebben aangeknoopt, brengt het, ten 

nadele van de werknemers die hun prestaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

verrichten, een verschil in behandeling teweeg dat niet redelijk is verantwoord. 

 

 Niets verantwoordt immers dat het proces waarin een werknemer en een werkgever 

tegenover elkaar staan die, overeenkomstig hun wettelijke verplichtingen, het Frans of het 

Nederlands hebben gebruikt in hun sociale betrekkingen - ook in de geschillenfase van die 

betrekkingen -, in de andere taal dient plaats te vinden, waarbij de maatschappelijke zetel van 

de vennootschap die de werknemer tewerkstelt als lokalisatiecriterium wordt genomen, terwijl 

zij er geen sociale betrekkingen hebben aangeknoopt. Die verplichting om die rechtspleging 

in een andere taal te voeren dan die van de arbeidsverhoudingen is niet in overeenstemming 

met de rechten van de verdediging van de werknemer, die zich zal moeten verantwoorden in 
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een taal die niet de zijne is, noch met de goede werking van het gerecht, aangezien de rechters 

de zaak in een andere taal zullen moeten behandelen dan die van de stukken die hun worden 

voorgelegd, en zij riskeert kosten en onnodige traagheid met zich mee te brengen, aangezien 

zij het noodzakelijk kan maken dat een beroep wordt gedaan op beëdigde vertalers en tolken, 

zoals de artikelen 8 en 30 van de in het geding zijnde wet bepalen. 

 

 De maatregel is des te minder verantwoord daar de werkgever, rechtspersoon, per 

definitie heeft aangetoond dat hij in staat is om de taal van de werknemer te begrijpen en te 

gebruiken door zich in die taal tot hem te richten, zoals bij artikel 52 van de voormelde 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 wordt vereist. » 

 

 B.10.2.  Het Hof oordeelde eveneens dat de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10, 

11 en 30 van de Grondwet schendt doordat die bepaling het een werknemer wiens prestaties 

zijn verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad en die het slachtoffer van een arbeidsongeval is, niet mogelijk maakt zijn 

vordering tegen de door zijn werkgever gekozen wetsverzekeraar in te stellen en voort te 

zetten in de taal waarin die wetsverzekeraar zich krachtens de artikelen 41, § 1, 42 en 46, § 1, 

van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

tot hem dient te richten (arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014).  

 

 B.10.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat de 

interpretatie van artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 zonder rekening te 

houden met sommige bepalingen van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten « op het 

gebruik van de talen in de bestuurszaken » die het gebruik van een taal voorschrijven in de 

sociale betrekkingen, alsook met sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake 

de regeling van de territoriale bevoegdheid van de rechtbank en de wijze waarop een 

rechtsvordering voor die rechtbank wordt ingediend, niet bestaanbaar was met de artikelen 10, 

11 of 30 van de Grondwet. 

 

 B.11.  In tegenstelling tot de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel 

maken de kennisgeving van de vordering tot arbitrage, de aanvaarding door de arbiter van diens 

opdracht, de kennisgeving van de wraking, alsook de kennisgeving door de arbiter van zijn 

weigering om zich te onthouden, niet het voorwerp uit van bijzondere wettelijke bepalingen 

wat het gebruik der talen betreft. 
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 B.12.  Gelet op het voorgaande is het redelijk verantwoord dat een partij bij een arbitrage 

die voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de aanvaarding van de wraking van de arbiter 

vordert, ertoe wordt verplicht die vordering in te stellen door haar dagvaarding in het Nederlands 

op te stellen wanneer de arbiter woonachtig is in het Nederlandse taalgebied. Er anders over 

oordelen zou tot gevolg hebben dat de taal van de gedinginleidende akte niet door de 

woonplaats van de verweerder, maar door de keuze van de partijen bij de arbitrageprocedure 

zou worden bepaald.  

 

 B.13.  Het feit dat de gewraakte arbiter in de praktijk voldoende kennis zou hebben van 

een andere taal dan die van het taalgebied waarin hij woonachtig is, zonder wettelijke 

verplichting om die taal te gebruiken, doet hieraan geen afbreuk. De wetgever vermocht 

immers redelijkerwijs aan te nemen dat de taal van de verweerder in de regel overeenstemt 

met de taal van het taalgebied waarin hij woonachtig is. Aldus wordt vermeden dat, wanneer 

de eisende partij de gedinginleidende akte in een andere taal zou stellen dan de taal van het 

taalgebied waarin de verweerder woonachtig is, het aan de verweerder zou toekomen aan te 

tonen dat hij die andere taal onvoldoende machtig is om zich tegen het gebruik daarvan te 

verzetten. 

 

 B.14.  Ook het feit dat de arbiter keuze van woonplaats doet in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad in de zin van artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek, is niet relevant 

aangezien de woonplaats waarvan sprake is in artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 

15 juni 1935 de woonplaats is in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, namelijk 

« de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar 

zijn hoofdverblijf » (Cass., 29 januari 2009, Arr. Cass., 2009, nr. 76). Het in B.13 vermelde 

vermoeden dat de taal van de verweerder overeenstemt met de taal van het taalgebied waarin 

hij woonachtig is, wordt niet ongedaan gemaakt door het feit dat de betrokkene bij een 

lasthebber woonplaats heeft gekozen. Bovendien vermogen de partijen niet door middel van 

een woonstkeuze afbreuk doen aan een regeling van het gebruik van talen in gerechtszaken 

die van openbare orde is. 

 

 B.15.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5634 

 

 

Arrest nr. 76/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 144 van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld 

door de Kamer van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van 

het RIZIV. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij beslissing van 26 maart 2013 in zake Herman Vercruysse tegen de Dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 7 mei 2013, heeft de Kamer van beroep ingesteld bij de Dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, niet de artikelen 10, 

11 en 16 van de Grondwet, afzonderlijk genomen en in samenhang beschouwd met de 

artikelen 160 en 161 van de Grondwet, het beginsel van de scheiding der machten en artikel 6 

EVRM, geïnterpreteerd in die zin dat de Kamer van eerste aanleg, ingesteld als administratief 

rechtscollege krachtens artikel 144, § 1, van de gecoördineerde wet en gevat op grond van 

artikel 144, § 2, 2°, van de gecoördineerde wet, na vastgesteld te hebben dat de beslissing van 

de Leidend ambtenaar nietig is wegens de schending van artikel 142, § 3, van de 

gecoördineerde wet (vervaltermijnen), ook zelf ambtshalve kennis mag nemen van de 

inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis van de gecoördineerde wet, een bevoegdheid die 

de Kamer van eerste aanleg bovendien niet heeft op grond van artikel 144, § 2, 1°, van de 

gecoördineerde wet wanneer de inbreuk tot de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoort 

zoals bepaald in artikel 143, § 1, van die gecoördineerde wet ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Herman Vercruysse, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Van Grieken en 

Mr. P. Vande Casteele, advocaten bij de balie te Antwerpen; 

 

 -  het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers, advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Vande Casteele, voor Herman Vercruysse; 

 

 .  Mr. C. Van Nieuwenhuyse en Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, loco 

Mr. P. Slegers, voor het RIZIV en de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Dr. Herman Vercruysse wordt ervan beticht ten onrechte verstrekkingen te hebben aangerekend ten laste van 

de verplichte ziekteverzekering in de periode van 11 mei 2005 tot 30 maart 2006. 

 

 De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna : RIZIV) verklaarde de tenlasteleggingen vastgesteld. Hij veroordeelde 

de betrokkene tot de terugbetaling van de totale waarde van de ten onrechte aangerekende verstrekkingen en legde 

een administratieve geldboete op van 18 618,87 euro. Die beslissing werd niet gedateerd maar er werd kennis van 

gegeven bij brief van 20 augustus 2009. 

 

 Bij verzoekschrift van 18 december 2009 heeft Herman Vercruysse die beslissing aangevochten bij de 

Kamer van eerste aanleg van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV. De Kamer van 

eerste aanleg heeft op 19 december 2011 de bestreden beslissing van de Leidend ambtenaar vernietigd omdat een 

essentiële vormvereiste niet werd nageleefd, namelijk de dagtekening van de beslissing. De Kamer van eerste 

aanleg besliste vervolgens om de zaak te evoceren en veroordeelde de betrokkene tot de terugbetaling van de 

totale waarde van de ten onrechte aangerekende verstrekkingen. 

 

 Herman Vercruysse tekende hoger beroep aan tegen die beslissing bij de Kamer van beroep van de Dienst 

voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV. In het kader van die procedure stelt dat administratief 

rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.1.  De Ministerraad en het RIZIV voeren aan dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is vermits noch de 

prejudiciële vraag, noch de verwijzingsbeslissing vermelden wie het vermeende slachtoffer zou zijn van het in het 

geding zijnde verschil in behandeling en met wie die categorie van personen moet worden vergeleken. Het zou 

ook niet duidelijk zijn in welk opzicht een grondrecht is geschonden. Het onduidelijk karakter van de prejudiciële 

vraag zou het contradictoir karakter van de rechtspleging voor het Hof in gedrang brengen. 

 

 A.1.2.1.  Herman Vercruysse antwoordt dat de Ministerraad en het RIZIV zelf het contradictoir karakter van 

de procedure in het gedrang brengen door in hun memorie slechts op summiere wijze en in ondergeschikte orde de 

prejudiciële vraag ten gronde te bespreken. 

 

 A.1.2.2.  Hij ziet ook niet in waarom de prejudiciële vraag onontvankelijk zou zijn. Uit zijn memorie blijkt 

immers dat er geen enkel probleem was om de draagwijdte van de prejudiciële vraag te bepalen. Dat blijkt, 

volgens hem, ook uit het feit dat de Ministerraad en het RIZIV in ondergeschikte orde een antwoord ten gronde 

geven. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad en het RIZIV voeren in hun memorie van antwoord tevens aan dat de prejudiciële 

vraag niet dienstig is voor de oplossing van het bodemgeschil vermits ze steunt op verschillende inconsistenties 

ten opzichte van de procedurestukken. 

 

 A.2.2.  Die partijen wijzen te dien aanzien erop dat de Kamer van eerste aanleg geen schending van 

artikel 142, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft vastgesteld. Die bepaling kon overigens niet worden toegepast, vermits 

artikel 38 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg dat artikel zo 

heeft geïnterpreteerd dat de erin vermelde termijnen slechts van toepassing zijn op inbreuken gepleegd vanaf 

15 mei 2007. Te dezen dateren de feiten evenwel van vóór die datum. 
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 A.2.3.  Nog volgens die partijen heeft de Kamer van eerste aanleg niet ambtshalve kennis genomen van 

inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. Op grond van de 

overgangsregeling bepaald in artikel 112 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen 

betreffende gezondheid worden de inbreuken te dezen bestraft op grond van de oude artikelen 139 en 141, § 5, 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. 

 

 A.2.4.  Zij besluiten dat de in de prejudiciële vraag beschreven hypothese niet overeenkomt met de feiten die 

aan het toezicht van de verwijzende rechter zijn onderworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de formulering van de prejudiciële vraag 

 

 A.3.1.  Herman Vercruysse vraagt de artikelen 144 tot 146 van de Grondwet in het onderzoek van de 

prejudiciële vraag te betrekken, vermits die bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de in de prejudiciële 

vraag vermelde artikelen 160 en 161 van de Grondwet. 

 

 A.3.2.  Nog volgens die partij dient in de prejudiciële vraag de verwijzing naar artikel 144, § 3, van de 

gecoördineerde wet van 14 juli 1994 te worden vervangen door een verwijzing naar artikel 142, §§ 2 en 3, van 

diezelfde wet. In de verwijzingsbeslissing stelt het verwijzende rechtscollege immers vast dat de beslissing van de 

Leidend ambtenaar nietig was doordat een essentiële vormvereiste niet is nageleefd, namelijk de dagtekening van 

de beslissing. Die vereiste wordt op straffe van verval voorgeschreven door artikel 142, § 2, van de 

gecoördineerde wet van 14 juli 1994. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.4.1.  Volgens Herman Vercruysse staat het de wetgever in beginsel vrij een betwisting over de door het 

bestuur opgelegde terugbetalingen en administratieve geldboetes toe te vertrouwen aan administratieve 

rechtscolleges, in zoverre de betwisting geen geschil over burgerlijke rechten in de zin van artikel 144 van de 

Grondwet betreft. Het recht op een rechterlijke toetsing van de door het bestuur opgelegde geldboete of 

terugbetaling dient evenwel de waarborgen in te houden van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, met inbegrip van de scheiding der machten, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de 

rechtscolleges, de wapengelijkheid en het recht op een eerlijk proces, en bestaanbaar te zijn met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. Bovendien moet er sprake zijn van een formele wet. 

 

 Het recht op een rechterlijke toetsing met volle rechtsmacht houdt in dat de rechter kan nagaan of de 

bestreden beslissing in rechte en in feite is verantwoord : hetgeen tot de beoordelingsbevoegdheid van het bestuur 

behoort, dient onder de controle van de rechter te vallen. De rechter mag zich evenwel niet op het terrein van de 

opportuniteit begeven en moet de mate waarin het bestuur gebonden is wat de sanctie en andere maatregelen 

betreft, in acht nemen. Wanneer de rechter vaststelt dat de beslissing van het bestuur nietig is wegens de 

schending van op straffe van verval voorgeschreven bepalingen en het bestuur dus geen sanctie of maatregel kon 

opleggen, overschrijdt hij de grenzen van zijn bevoegdheid, zelfs met volle rechtsmacht, indien hij via evocatie 

een sanctie of maatregel oplegt. 

 

 Ten slotte verbieden de vereisten inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid dat de rechterlijke functie 

samengaat met die van de vervolgende partij. Bijgevolg kan de rechter niet, na vastgesteld te hebben dat een 

substantiële vormvereiste ontbreekt, de gevolgen van de nietige bestuurshandeling zelf opvangen. 

 

 A.4.2.  Uit wat voorafgaat vloeit, volgens die partij, voort dat de Kamer van eerste aanleg, zelfs al beschikt 

ze over volle rechtsmacht, niet de nietigheid van de beslissing van de Leidend ambtenaar kan verbeteren zodra ze 

het verval, de verjaring of de nietigheid heeft vastgesteld. De voormelde verdragsrechtelijke en grondwettelijke 

bepalingen en algemene rechtsbeginselen zijn bijgevolg geschonden wanneer de in het geding zijnde bepaling zo 

wordt geïnterpreteerd dat de Kamer van eerste aanleg, na te hebben vastgesteld dat de beslissing van de Leidend 

ambtenaar nietig is wegens de schending van artikel 142, §§ 2 en 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 

ambtshalve kennis mag nemen van de inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis van diezelfde wet. Die 

schending is niet te verantwoorden en maakt bijgevolg ook een discriminatie uit. 

 

 A.5.1.  Herman Vercruysse merkt vervolgens op dat het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is 

van het recht op een eerlijk proces, wordt miskend wanneer de rechter wordt vrijgesteld van de verplichting om de 

verjaring van de vordering vast te stellen, ofschoon die verjaring is ingetreden door de miskenning van een op 
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straffe van verval ingevoerde termijn die definitief was verlopen vooraleer de zaak rechtsgeldig bij de rechter 

aanhangig kon worden gemaakt. 

 

 A.5.2.  Te dezen bepaalt artikel 142, §§ 2 en 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, zoals hersteld bij 

artikel 99 van de voormelde wet van 13 december 2006, dat de inbreuken bedoeld in artikel 73bis van die wet op 

straffe van verval binnen twee jaar moeten worden vastgesteld en dat de betwistingen binnen twee jaar volgend op 

de datum van het proces-verbaal beslecht moeten worden door de Leidend ambtenaar. Beide vervaltermijnen zijn 

dwingend. Alhoewel te dezen de Kamer van eerste aanleg heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden van 

artikel 142, §§ 2 en 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 niet was voldaan, heft ze toch het verval van de 

vordering op. Zodoende zou artikel 144 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 aan die Kamer een dermate 

omvangrijke volle rechtsmacht verlenen dat het impliciet artikel 142, §§ 2 en 3, van de gecoördineerde wet van 

14 juli 1994 opheft. In die ruime interpretatie zou artikel 144 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

minstens de facto de Leidend ambtenaar vrijstellen van de naleving van de in artikel 142, §§ 2 en 3, van diezelfde 

wet op straffe van verval opgelegde voorschriften en termijnen. Zodoende kan de Kamer van eerste aanleg een per 

hypothese vervallen of verjaarde vordering toch nog gegrond verklaren. Het recht op toegang tot de rechter wordt 

aldus miskend. 

 

 A.5.3.  Herman Vercruysse wijst er vervolgens op dat in het straf- en het tuchtrecht een verworven verjaring 

verworven blijft. Volgens hem is de situatie van een zorgverlener die wordt vervolgd op grond van artikel 73bis 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 vergelijkbaar met die van een persoon die het voorwerp uitmaakt van 

een straf- of een tuchtprocedure. Ten gevolge van de in het geding zijnde bepaling zouden de Kamer van eerste 

aanleg en de Kamer van beroep evenwel voorbij kunnen gaan aan de verjaring. Het verschil in behandeling dat 

hieruit voortvloeit is, volgens hem, niet bestaanbaar met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 A.5.4.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege betwist vervolgens dat artikel 2 van de wet 

van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (II), dat in artikel 144, § 2, eerste lid, van de van de 

gecoördineerde wet van 14 juli 1994 de woorden « nemen kennis van » vervangt door de woorden « nemen met 

volle rechtsmacht kennis van », als een interpretatieve wetsbepaling kan worden beschouwd. De bijzondere 

invulling die het verwijzende rechtscollege aan het voormelde artikel 144 geeft, namelijk dat de Kamer van eerste 

aanleg het verval van de vordering ongedaan zou kunnen maken door de zaak te evoceren, zou ontstaan door het 

feit dat het verwijzende rechtscollege aan artikel 2 van de wet van 29 maart 2012 terugwerkende kracht geeft. Die 

terugwerkende kracht zou bovendien de afloop van een gerechtelijke procedure beïnvloeden, zodat alleen 

uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang ze kunnen verantwoorden. Die 

omstandigheden of motieven zijn evenwel niet voorhanden. Bijgevolg is er sprake van een niet-verantwoorde 

schending van het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wet, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

wettigheidsbeginsel. 

 

 A.6.  De Ministerraad en het RIZIV voeren aan dat de prejudiciële vraag enkel betrekking kan hebben op de 

bevoegdheden van de Kamer van eerste aanleg, zoals bepaald in artikel 144, § 2, 2°, van de gecoördineerde wet 

van 14 juli 1994, in het kader van een beroep tegen beslissingen van de Leidend ambtenaar. Het Hof zou zich uit 

dienen te spreken over het verschil in behandeling dat zou bestaan tussen, enerzijds, de personen die hun geschil 

onderworpen zien aan een administratief rechtscollege met een tot cassatie beperkte rechtsmacht en, anderzijds, 

personen die hun geschil onderworpen zien aan een administratief rechtscollege met volle rechtsmacht. 

 

 A.7.1.1.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet betreft, merken de 

Ministerraad en het RIZIV op dat de volle rechtsmacht van de Kamer van eerste aanleg inherent is aan de 

beroepsprocedure waarin is voorzien bij de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. De Raad van State zou dat 

hebben bevestigd in het arrest nr. 176.303 van 29 oktober 2007. Ook uit de parlementaire voorbereiding van de 

wet van 13 december 2006 zou blijken dat de wetgever de rechten van de verdediging van zorgverleners beoogt te 

eerbiedigen door administratieve rechtscolleges met volle rechtsmacht in te voeren. 

 

 A.7.1.2.  Die partijen wijzen erop dat het Hof herhaalde malen heeft geoordeeld dat het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie niet wordt geschonden door het feit dat administratieve rechtscolleges kennis 

nemen van geschillen met betrekking tot politieke rechten. Er valt, volgens hen, dan ook niet in te zien hoe de in 

het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De aard van de 

betwisting, namelijk de beslissing van een administratief orgaan die de zorgverlener tot de terugbetaling van ten 

onrechte aangerekende sommen en tot een geldboete kan veroordelen, verantwoordt dat het geschil tot de 

bevoegdheid van een administratief rechtscollege met volle rechtsmacht behoort. 
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 A.7.1.3.  Nog volgens die partijen heeft de in het geding zijnde bepaling geen betrekking op het 

eigendomsrecht. Het betreft immers betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige 

evaluatie en controle. Die bepaling houdt ook geen onteigening in. Bijgevolg kan artikel 16 van de Grondwet niet 

zijn geschonden. 

 

 A.7.1.4.  De Ministerraad en het RIZIV beklemtonen dat de terugvordering van ten onrechte aangerekende 

verstrekkingen, die het enige voorwerp uitmaakt van het geschil voor de verwijzende rechter, geen sommen 

betreft die tot het patrimonium van de zorgverlener behoren, maar wel de terugbetaling van onverschuldigde 

betalingen. Hoewel de ten onrechte aangerekende prestaties aan de zorgverlener waren betaald, maken zij geen 

deel uit van zijn eigendom : vermits de voorwaarden van de tegemoetkoming niet waren vervuld, mocht de 

betrokken zorgverlener geen aanspraak maken op die sommen. Die partijen verwijzen naar het arrest nr. 8/99 van 

28 januari 1999, waarin het Hof heeft geoordeeld dat het recht van een persoon op het ongestoord genot van zijn 

eigendom geen betrekking kan hebben op eigendommen die geenszins van hem zijn of geweest zijn. Ook de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens gaat in die richting. 

 

 A.7.1.5.  Ook al zou er sprake zijn van een inmenging in het eigendomsrecht, dan nog is die, volgens de 

Ministerraad en het RIZIV, redelijk verantwoord : een geneesheer die ten onrechte prestaties aanrekent, heeft 

immers geen recht op die vergoedingen. 

 

 A.7.2.1.  Herman Vercruysse antwoordt dat de terugbetaling van een al dan niet onverschuldigd ontvangen 

betaling het eigendomsrecht betreft. Er is volgens hem ook geen reden om het toepassingsgebied van het 

eigendomsrecht te beperken tot onteigeningen. Hij ontkent tevens dat hij de sommen in kwestie nooit had mogen 

ontvangen. 

 

 A.7.2.2.  Volgens die partij is het onjuist te beweren dat nergens in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 is 

bepaald dat een Kamer van beroep, na vastgesteld te hebben dat de beslissing in eerste aanleg nietig was, de zaak 

niet zelf ten gronde zou mogen onderzoeken. Dit zou een aanfluiting zijn van het beginsel van de scheiding der 

machten. 

 

 A.8.1.1.  Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 144, 145, 160 en 161 ervan, met het beginsel van de scheiding der machten 

en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wijzen de Ministerraad en het RIZIV 

erop dat volgens de in het geding zijnde bepaling de Kamers van eerste aanleg administratieve rechtscolleges zijn 

in de zin van artikel 161 van de Grondwet. Volgens de rechtspraak van het Hof beantwoorden die administratieve 

rechtscolleges aan de vereisten van de artikelen 144, 145, 160 en 161 van de Grondwet en het beginsel van de 

scheiding der machten. Het feit dat gedingen met betrekking tot politieke rechten worden toevertrouwd aan een 

administratief rechtscollege (de Kamer van eerste aanleg), veeleer dan aan een rechtscollege van de rechterlijke 

orde, maakt geen schending uit van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, al dan niet in samenhang 

gelezen met de in de prejudiciële vraag vermelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen. 

 

 A.8.1.2.  Die partijen voeren nog aan dat de procedures voor de Kamer van eerste aanleg en de Kamer van 

beroep zijn geregeld in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. Nergens in die wet is bepaald dat een Kamer, in 

hoger beroep, na vastgesteld te hebben dat de beslissing in eerste aanleg nietig is, de zaak niet zelf ten gronde zou 

mogen onderzoeken. Het beginsel van de scheiding der machten zou, integendeel, zijn geschonden wanneer de 

Kamer van eerste aanleg, zonder dat wettelijk daarin is voorzien, de zaak zou verwijzen naar de Leidend 

ambtenaar. 

 

 A.8.1.3.  Bovendien heeft de wetgever, volgens die partijen, ook ervoor gezorgd dat die rechtbanken bij de 

uitoefening van hun bevoegdheden de rechten van de verdediging eerbiedigen. Zo worden de onafhankelijkheid 

en de onpartijdigheid van het rechtscollege gewaarborgd, dienen de beslissingen van die rechtscolleges te worden 

gemotiveerd en worden de rechten van de verdediging gevrijwaard. De in het geding zijnde bepaling bevat dan 

ook alle waarborgen die artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereist. 

 

 A.8.1.4.  In zoverre de beslissing van de Kamer van beroep de terugbetaling van onterecht aangerekende 

verstrekkingen betreft, gaat het, volgens de Ministerraad en het RIZIV, om een volledig gebonden bevoegdheid : 

indien een verstrekking ten onrechte is aangerekend, moet zij worden terugbetaald. Wat de eventuele 

administratieve sancties betreft, zijn die partijen van oordeel dat de volle rechtsmacht aan de betrokkene een 

bijkomende bescherming biedt vermits de feiten worden beoordeeld door iemand die zich nog niet erover heeft 

uitgesproken. 
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 A.8.2.1.  Herman Vercruysse antwoordt dat de Kamer van beroep een strafsanctie kan opleggen in de zin van 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 A.8.2.2.  Hij beklemtoont dat rechtscolleges zich moeten houden aan hun functie. Zij mogen toezicht houden 

op het bestuur, maar mogen zich niet in de plaats stellen van het bestuur door te doen wat het bestuur zelf niet 

(meer) kan doen. Er is volgens hem ook geen sprake van een aanvullende rechtsbescherming. Die zou enkel 

bestaan wanneer een onafhankelijke en onpartijdige rechter die de absolute nietigheid van de beslissing van de 

Leidend ambtenaar vaststelt, de vervolgde partij vrijspreekt. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  Artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals hersteld bij artikel 2 van de 

wet van 21 december 2006 houdende oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van 

beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, in de versie 

zoals van toepassing in de zaak voor de verwijzende rechter, bepaalde : 

 

 « § 1.  Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste 

aanleg en Kamers van beroep ingesteld, administratieve rechtscolleges bedoeld in artikel 161 

van de Grondwet. 

 

 § 2.  De Kamers van eerste aanleg nemen kennis van : 

 

 1°  de inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis, behoudens de inbreuken die tot de 

bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoren zoals bepaald in artikel 143; 

 

 2°  de beroepen tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar of van de door hem 

aangewezen ambtenaar genomen overeenkomstig artikel 143, § 3; 

 

 3°  de beroepen door de Leidend ambtenaar tegen de beslissingen van het Comité om de 

zaken bedoeld in artikel 146bis af te sluiten zonder gevolg of met een waarschuwing. 

 

 § 3.  De Kamers van beroep nemen met volle rechtsmacht kennis van : 

 

 1°  de beroepen tegen de beslissingen van de Kamers van eerste aanleg; 

 

 2°  de beroepen tegen de beslissingen van het Comité zoals bedoeld in artikel 155, § 2 ». 

 

 B.1.2.  Artikel 143 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, in de versie zoals hersteld 

bij artikel 100 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende 

gezondheid en gewijzigd bij artikel 257 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
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bepalingen (I) en bij artikel 39 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen 

inzake gezondheidszorg, en zoals van toepassing op de zaak voor de verwijzende rechter, 

bepaalde : 

 

 « § 1.  De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, of 

de door hem aangewezen ambtenaar, neemt kennis van de betwistingen betreffende : 

 

 1°  de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 1°, 2° en 3° van de wet : 

 

 a)  indien binnen vijf jaar die voorafgaat aan de vaststelling van de inbreuk, de 

zorgverlener niet het voorwerp is geweest van een maatregel opgelegd door de Beperkte 

Kamers of hun Commissies van beroep, door de Controlecommissie of haar Commissie van 

beroep, door het Comité of de Kamers van beroep bedoeld in artikel 155, de Leidend 

ambtenaar en de Kamers van eerste aanleg en van beroep bedoeld in artikel 144; 

 

 b)  bij afwezigheid van aanwijzingen van bedrieglijke handelingen; 

 

 c)  wanneer de waarde van de betwiste verstrekkingen lager is dan 25.000 euro. 

 

 Dit zijn cumulatieve voorwaarden; 

 

 2°  de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 7° en 8°. 

 

 De verdeling van de zaken tussen de Leidend ambtenaar van die Dienst en de Kamers van 

eerste aanleg bedoeld in artikel 144, zal voor de eerste maal geëvalueerd worden drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze bepaling. 

 

 § 2.  De Leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar brengt bij een ter post 

aangetekende brief de overtreder op de hoogte van de vastgestelde inbreuken die hem ten laste 

worden gelegd. Wanneer nodig, wordt dezelfde mededeling gedaan aan de fysieke of 

rechtspersonen, bedoeld in artikel 164, tweede lid. 

 

 De voornoemde mededelingen gebeuren bij een ter post aangetekende brief en worden 

geacht te zijn ontvangen de tweede werkdag na de datum van de verzending. 

 

 Hij nodigt de overtreder, of waar nodig, de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld onder 

artikel 164, tweede lid, uit hem binnen de twee maanden bij een per post aangetekende brief 

zijn verweermiddelen te bezorgen. 

 

 § 3.  In geval van een inbreuk op de bepalingen van artikel 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° en 8°, legt 

de Leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar binnen de drie maanden die 

volgen op de ontvangst van de verweermiddelen, of bij gebreke daaraan, binnen de drie 

maanden na afloop van de termijn bepaald in artikel 143, § 2, tweede lid, de maatregelen op, 

opgesomd in artikel 142. 

 

 […] ». 
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 B.1.3.  Artikel 73bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, waarnaar het voormelde 

artikel 143 van diezelfde wet verwijst, bepaalt de inbreuken in verband met de realiteit en de 

conformiteit van de geneeskundige verstrekkingen. 

 

 Artikel 142, § 1, van diezelfde wet bepaalt de maatregelen die « onverminderd eventuele 

strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke sancties » worden opgelegd aan de zorgverleners en 

gelijkgestelden die zich niet schikken naar de bepalingen van het voormelde artikel 73bis. 

Artikel 142, §§ 2 en 3, van diezelfde wet, zoals hersteld bij artikel 99 van de voormelde wet 

van 13 december 2006, en in de versie zoals van toepassing op de zaak voor de verwijzende 

rechter, bepaalde dienaangaande : 

 

 « § 2.  De materiële bestanddelen van de inbreuk bedoeld in artikel 73bis worden door de 

beëdigde ambtenaren bedoeld in artikel 146 vastgesteld in een proces-verbaal. 

 

 Op straffe van verval moeten deze processen-verbaal zijn opgesteld binnen twee jaar vanaf 

de datum waarop de verzekeringsinstellingen de documenten betreffende de strafbare feiten 

hebben ontvangen. 

 

 § 3.  Op straffe van verval moeten : 

 

 1°  de betwistingen vermeld in artikel 73bis, 8°, beslecht worden door de Leidend 

ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar, binnen twee jaar volgend op de definitieve 

beslissing zoals bedoeld in artikel 142, § 1, 4° en 5 tot 6°; 

 

 2°  de betwistingen bedoeld in artikel 73bis, 2° en 7°, die tot zijn bevoegdheid behoren, 

beslecht worden door de Leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar, binnen 

twee jaar volgend op de datum van het proces-verbaal; 

 

 3°  de betwistingen bedoeld in artikel 73bis, die overeenkomstig artikel 144, § 2, 2°, tot de 

bevoegdheid van de Kamers van eerste aanleg behoren, bij deze Kamers worden ingeleid 

binnen drie jaar volgend op de datum van het proces-verbaal. 

 

 De voornoemde termijnen zijn geschorst tijdens de burgerlijke, strafrechtelijke of 

tuchtrechtelijke procedures waarin de zorgverlener partij is, en waarvan de uitspraak 

doorslaggevend kan zijn bij het onderzoek van de zaak door de Leidend ambtenaar of de 

Kamer van eerste aanleg. 

 

 De beslechting van de betwistingen met de zorgverleners zoals bepaald in artikel 73bis, 

behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de organen bedoeld in de artikelen 143 en 144 ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.1.  De Ministerraad en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(hierna : RIZIV) betwisten de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag omdat noch de 

prejudiciële vraag, noch de verwijzingsbeslissing zouden vermelden welke categorieën van 

personen met elkaar dienen te worden vergeleken. 

 

 B.2.2.  Wanneer het Hof wordt gevraagd of een wetskrachtige bepaling bestaanbaar is met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met een grondwettelijke of 

verdragsrechtelijke bepaling waarin een grondrecht wordt gewaarborgd, moet de categorie van 

personen van wie dat grondrecht zou zijn geschonden, worden vergeleken met de categorie van 

personen voor wie dat grondrecht is gewaarborgd. 

 

 Te dezen wordt het Hof gevraagd of de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 160 en 161 

ervan, met het beginsel van de scheiding der machten en met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. De categorie van personen van wie die grondrechten 

zouden zijn geschonden, dient bijgevolg te worden vergeleken met de categorie van personen 

voor wie die grondrechten zijn gewaarborgd. 

 

 B.2.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.1.  Nog volgens de Ministerraad en het RIZIV zou de prejudiciële vraag niet dienstig 

zijn voor de oplossing van het bodemgeschil vermits noch artikel 73bis, noch artikel 142, § 3, 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 van toepassing zouden zijn op dat geschil. 

 

 B.3.2.  Het staat in de regel aan het rechtscollege dat een prejudiciële vraag aan het Hof 

stelt, om te oordelen of het antwoord op die vraag nuttig is voor het oplossen van het geschil 

dat het moet beslechten. 

 

 Alleen indien dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag geen 

antwoord behoeft. 
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 B.3.3.  Uit de prejudiciële vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat het verwijzende 

rechtscollege het Hof in essentie ondervraagt over de bevoegdheid van de Kamer van eerste 

aanleg van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV om, na 

vastgesteld te hebben dat de beslissing van de Leidend ambtenaar van die Dienst nietig is 

wegens de niet-naleving van een op straffe van verval voorgeschreven termijn, de zaak aan 

zich te trekken en de aan de zorgverlener verweten inbreuken ten gronde te onderzoeken. 

 

 Vermits die beslissing van de Kamer van eerste aanleg voor het verwijzende rechtscollege 

wordt betwist, is het antwoord op de aan het Hof gestelde vraag nuttig voor de oplossing van 

het bodemgeschil. 

 

 B.3.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de vraag tot herformulering van de prejudiciële vraag 

 

 B.4.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege vraagt de artikelen 144 

tot 146 van de Grondwet in het onderzoek van de prejudiciële vraag te betrekken, vermits die 

bepalingen onlosmakelijk verbonden zouden zijn met de in de prejudiciële vraag vermelde 

artikelen 160 en 161 van de Grondwet. 

 

 B.4.2.  Het verwijzende rechtscollege ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van de 

in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met, onder meer, de artikelen 160 en 161 van de Grondwet. 

 

 B.4.3.  De partijen vermogen niet de draagwijdte van de door het verwijzende 

rechtscollege gestelde prejudiciële vraag te wijzigen of te laten wijzigen. 

 

 De bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof biedt een partij evenmin 

de mogelijkheid de grondwetsbepalingen te preciseren waarover de verwijzende rechter een 

vraag had moeten stellen. Het staat immers niet aan een partij voor het verwijzende 

rechtscollege om het onderwerp en de omvang van de prejudiciële vraag te bepalen. Het komt 

aan de verwijzende rechter toe te oordelen welke prejudiciële vragen hij aan het Hof dient te 

stellen en daarbij de omvang van de saisine te bepalen. 
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 B.4.4.  Het voorgaande verhindert het Hof evenwel niet om in zijn onderzoek van de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 160 en 161 van de Grondwet, rekening te 

houden met de artikelen 144 tot 146 van de Grondwet, in zoverre die grondwetsbepalingen 

betrekking hebben op de bevoegdheid van de administratieve rechtscolleges. 

 

 B.5.1.  De verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege vraagt eveneens om in de 

prejudiciële vraag de verwijzing naar artikel 142, § 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 te vervangen door een verwijzing naar artikel 142, §§ 2 en 3, van diezelfde wet. 

 

 B.5.2.  Het staat niet aan de partijen om de prejudiciële vraag te herformuleren. Zoals 

vermeld in B.4.3 komt het immers aan de verwijzende rechter toe te oordelen welke 

prejudiciële vragen hij aan het Hof dient te stellen en daarbij de omvang van de saisine te 

bepalen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.6.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de in het geding zijnde bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 160 en 161 ervan, met het beginsel van de scheiding der machten en 

met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in de interpretatie dat de 

Kamer van eerste aanleg van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het 

RIZIV die, in het kader van een beroep tegen de beslissing van de Leidend ambtenaar op grond 

van artikel 144, § 2, 2°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, de nietigheid van die 

beslissing vaststelt wegens miskenning van de in artikel 142, § 3 op straffe van verval 

voorgeschreven termijn, de zaak aan zich kan trekken en de aan de zorgverlener verweten 

inbreuken ten gronde kan beoordelen. 

 

 B.6.2.  Uit de verwijzingsbeslissing en uit de stukken van het dossier in het bodemgeschil 

blijkt dat de Kamer van eerste aanleg van oordeel was dat de beslissing van de Leidend 

ambtenaar nietig was omdat ze niet was gedagtekend, en die nietigheid niet kon worden 

verholpen door het aanhalen van extrinsieke elementen, zodat niet meer kon worden 
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vastgesteld dat zijn beslissing was genomen binnen een op straffe van verval voorgeschreven 

termijn. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.7.1.  De oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep bij de Dienst 

voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV bij de voormelde wet van 

21 december 2006 past in het kader van een evaluatie van de procedure voor het Comité van de 

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, zoals ingevoerd bij de 

programmawet (II) van 24 december 2002. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat aan 

die procedure een aantal tekortkomingen werden verweten : 

 

 « De vertegenwoordigers van de verschillende beroepscategorieën die zetelen in het 

Comité stellen vast dat de huidige onderzoeksprocedure van dossiers de vrijwaring van de 

rechten van de verdediging van de zorgverleners slechts objectief waarborgt. Zij hebben 

inderdaad het recht, zoals reeds hoger vermeld, om hun schriftelijke verweermiddelen over te 

maken als antwoord op de door de Dienst omschreven tenlastegelegde grieven. Vervolgens 

hebben zij de mogelijkheid, wanneer zij dat wensen, om gehoord te worden door twee leden 

van het Comité, ‘ auditeurs ’ genaamd, om hun verweer verder mondeling toe te lichten. 

 

 Deze hoorzitting verloopt in afwezigheid van de ambtenaren-inspecteurs van de Dienst en 

tijdens de latere debatten voor het Comité neemt de Dienst niet deel aan de totstandkoming van 

de beslissing. 

 

 Deze objectieve waarborgen volstaan echter niet voor de vertegenwoordigers van de 

zorgverleners. De zorgverlener moet ook nog, subjectief bekeken, het gevoel hebben dat zijn 

zaak behandeld wordt in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

 

 Welnu, zelfs al zijn objectief gezien de leden van het Comité totaal onafhankelijk van de 

onderzoekers van de Dienst, dan nog kan de indruk ontstaan dat zij daarvan deel uitmaken. 

 

 De vertegenwoordigers van de verschillende beroepscategorieën wensen om deze redenen 

een zeer duidelijk onderscheid te maken tussen de onderzoeks- en beoordelingsfase, en dat de 

personen die betrokken zijn in de ene en in de andere fase, volledig onafhankelijk zijn van 

elkaar. 

 

 […] 

 

 Het tweede punt van kritiek tegen de huidige procedure is dat de zorgverlener niet het 

recht heeft om gehoord te worden door het Comité, dat slechts onrechtstreeks wordt ingelicht 

over de zaak via zijn auditeurs » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2594/001, pp. 43-44). 

 

 B.7.2.  Om aan die bezwaren tegemoet te komen, worden de Kamer van eerste aanleg en 

de Kamer van beroep als administratieve rechtscolleges opgericht en wordt in een procedure 

voorzien die beoogt de rechten van verdediging te waarborgen. De parlementaire voorbereiding 

zet hieromtrent uiteen : 
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 « Het ontwerp stelt twee administratieve rechtscolleges in : de Kamer van eerste aanleg, 

samengesteld uit een magistraat-voorzitter en vier leden; twee leden vertegenwoordigen de 

verzekeringsinstellingen, en twee andere leden de beroepscategorie van de zorgverlener. Zij 

zijn allen stemgerechtigd (cfr. artikel 14 van het ontwerp). 

 

 In graad van beroep is de Kamer van beroep eveneens samengesteld uit een magistraat-

voorzitter en vier leden; twee leden vertegenwoordigen de verzekeringsinstellingen, de twee 

andere de beroepscategorie van de betrokken zorgverlener. Enkel de magistraat is 

stemgerechtigd (cfr. artikel 14 van het ontwerp). 

 

 […] 

 

 Het mandaat van de voorzitters en de voornoemde leden is onverenigbaar met alle andere 

mandaten uitgeoefend binnen de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. De 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze rechtscolleges zijn bijgevolg volledig 

gewaarborgd (cfr. artikel 95). 

 

 Wat de rechten van de verdediging betreft, laat het voorgestelde systeem de zorgverlener 

voortaan toe om te verschijnen in openbare terechtzitting, bijgestaan of vertegenwoordigd door 

een raadsman van zijn keuze (cfr. artikel 95). 

 

 Vanzelfsprekend zijn de beslissingen van deze rechtscolleges gemotiveerd (art. 102). Zij 

worden uitgesproken in openbare terechtzitting. Bovendien kunnen deze rechtsorganen 

deskundigen raadplegen aangaande interpretatieproblemen rond de reglementering. De rechten 

van de verdediging worden nu dus zowel objectief als subjectief gevrijwaard » (ibid., pp. 44-

45). 

 

 B.8.1.  Op grond van artikel 142 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 kunnen 

zorgverleners, in geval van ten onrechte aangerekende verstrekkingen, naast strafrechtelijke 

en/of tuchtrechtelijke sancties, verplicht worden tot de terugbetaling van de waarde van die 

verstrekkingen en/of het betalen van een administratieve geldboete. 

 

 B.8.2.  De artikelen 143, § 1, en 144, § 2, 1°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

bevatten inzake de kennisneming van de inbreuken die aan de zorgverleners ten laste kunnen 

worden gelegd, een bevoegdheidsverdeling tussen de Leidend ambtenaar van de Dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle en de Kamer van eerste aanleg, naar gelang van de aard 

van de inbreuk die aan een zorgverlener wordt verweten. 

 

 B.8.3.  Op grond van artikel 144, § 2, 1° en 2°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

heeft de Kamer van eerste aanleg een dubbele bevoegdheid : zij neemt kennis, enerzijds, van 

de inbreuken die niet, overeenkomstig artikel 143, § 1, van diezelfde wet, tot de bevoegdheid 
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van de Leidend ambtenaar behoren en, anderzijds, van de beroepen tegen de beslissingen van 

de Leidend ambtenaar. In de voorliggende zaak is enkel die laatste bevoegdheid aan de orde. 

 

 B.8.4.  Tegen de beslissingen van de Kamer van eerste aanleg, zowel tegen die welke zijn 

genomen op grond van artikel 144, § 2, 1°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 als 

tegen die welke zijn genomen op grond van artikel 144, § 2, 2°, van diezelfde wet, staat een 

beroep open bij de Kamer van beroep. 

 

 B.9.  In geval van ten onrechte aangerekende verstrekkingen kunnen zorgverleners worden 

verplicht tot terugbetaling van de waarde van die verstrekkingen en/of tot het betalen van een 

administratieve geldboete. De administratieve geldboeten die de Leidend ambtenaar kan 

opleggen, zijn strafrechtelijk van aard in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en vallen bijgevolg onder het toepassingsgebied van die bepaling. Daaruit 

volgt dat aan de zorgverleners aan wie de Leidend ambtenaar een dergelijke geldboete oplegt, 

het recht op toegang tot een rechter met volle rechtsmacht moet zijn gewaarborgd. 

 

 B.10.1.  Uit de totstandkoming van de wetgeving waarbij de in B.7 vermelde 

administratieve rechtscolleges werden opgericht, blijkt dat de wetgever gewild heeft dat zij bij 

de beoordeling van de aan hen voorgelegde geschillen over volle rechtsmacht beschikken. Dat 

werd bevestigd bij artikel 2 van de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (II), 

dat de in het geding zijnde bepaling als volgt heeft gewijzigd : 

 

 « In artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hersteld bij de wet van 21 december 

2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in § 2, eerste lid, worden de woorden ‘ nemen kennis van ’ vervangen door de woorden 

‘ nemen met volle rechtsmacht kennis van ’; 

 

 2°  een paragraaf 4 wordt ingevoegd luidende : 

 

 ‘ § 4.  Titel IV van boek II van deel IV van het Gerechtelijk Wetboek is niet van 

toepassing op de Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep. ’ ». 
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 B.10.2.  In de memorie van toelichting van het wetsontwerp die tot die bepaling heeft 

geleid, werd het volgende gepreciseerd : 

 

 « 1°  Het betreft een verduidelijking in de tekst dat de kamers van eerste aanleg, net als de 

kamers van beroep, over een volheid van rechtsmacht beschikken, zowel voor de beroepen 

tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar, als voor de zaken die rechtstreeks bij hen 

aanhangig gemaakt worden » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2098/001, p. 61). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt bijgevolg dat die wetswijziging, wat de Kamer 

van eerste aanleg betreft, enkel de bestaande situatie beoogde te verduidelijken. 

 

 B.10.3.  De draagwijdte van de toetsing met volle rechtsmacht wordt door de wetgever niet 

nader gespecifieerd, maar uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de Kamer van eerste aanleg en 

de Kamer van beroep de hun bij artikel 144 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

toegekende bevoegdheid zo interpreteren dat zij niet enkel beschikken over een 

vernietigingsbevoegdheid, maar dat zij in voorkomend geval ook een nieuwe beslissing kunnen 

nemen. 

 

 B.11.1.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof evenwel niet over die 

hervormingsbevoegdheid als zodanig maar vraagt of dat artikel 144 niet ongrondwettig is, 

indien het zo wordt geïnterpreteerd dat de Kamer van eerste aanleg op grond van haar 

bevoegdheid met volle rechtsmacht een nieuwe beslissing kan nemen, nadat zij heeft 

vastgesteld dat de beslissing van de Leidend ambtenaar was aangetast door nietigheid, omdat 

een essentiële vormvereiste niet werd nageleefd, zijnde de dagtekening van de beslissing, en 

die nietigheid niet meer door extrinsieke elementen kon worden verholpen. Aldus kon niet 

meer worden bewezen dat de Leidend ambtenaar de in artikel 142, § 3, op straffe van verval 

voorgeschreven termijn had nageleefd. 

 

 B.11.2.  In dat verband stelt de verwijzende rechter : 

 

 « Terecht werd immers in de bestreden beslissing gezegd dat de datum van een beslissing 

genomen door de Leidend ambtenaar van wezenlijk belang is, vermits de datum noodzakelijk 

is om rechtsgevolgen van bepaalde feiten te onderzoeken (verjaringen, vaststellingen e.d.) ». 
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 B.12.  De rechterlijke toetsing met volle rechtsmacht houdt in dat de Kamer van eerste 

aanleg kan nagaan of de beslissing van de Leidend ambtenaar in rechte en in feite verantwoord 

is en of de wettelijke bepalingen en algemene beginselen die hij in acht moet nemen, 

waaronder het evenredigheidsbeginsel, zijn geëerbiedigd. 

 

 B.13.  De bevoegdheid van de rechter is evenwel ook begrensd door de bevoegdheid van 

het bestuur (Cass., 16 februari 2007, Arr. Cass., 2007, nrs. 99, 100 en 102). De rechter zou 

geen nieuwe beslissing in de plaats van die van het bestuur kunnen nemen wanneer deze laatste 

beslissing is aangetast door nietigheid, wegens het niet naleven van op straffe van verval 

voorgeschreven termijnen. Door het overschrijden van die termijnen verliest het bestuur 

immers definitief de mogelijkheid om een bepaalde inbreuk te bestraffen en is de laattijdige 

beslissing nietig. Indien in een dergelijk geval de rechter, na de nietigheid wegens 

laattijdigheid te hebben vastgesteld, alsnog beslist de zaak aan zich te trekken en een nieuwe 

beslissing ten gronde neemt, heeft dit tot gevolg dat via het aanwenden van een rechtsmiddel, 

de toepassing van de sanctie die het gevolg is van het overschrijden door het bestuur van een 

op straffe van verval voorgeschreven termijn, ongedaan wordt gemaakt, wat afbreuk doet aan 

de essentie van vervaltermijnen die in het belang van de rechtsonderhorige zijn opgelegd. Een 

dergelijke beslissing gaat de grenzen van de toetsing met volle rechtsmacht te buiten, zodat de 

rechter zich in dit geval tot een vernietiging dient te beperken. 

 

 B.14.  Uit het bovenstaande volgt dat artikel 144 van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, niet 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 160 en 161 ervan, met het beginsel van de scheiding der machten en met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, indien het zo wordt 

geïnterpreteerd dat de Kamer van eerste aanleg een nieuwe beslissing ten gronde kan nemen, 

nadat zij heeft vastgesteld dat de beslissing van de Leidend ambtenaar nietig is wegens niet-

naleving van de op straffe van verval voorgeschreven termijnen. 

 

 B.15.  De toetsing aan het eveneens in de prejudiciële vraag vermelde artikel 16 van de 

Grondwet is te dezen niet aan de orde. In zoverre de in het geding zijnde bepaling de 

bevoegdheid regelt van de Kamer van eerste aanleg, is zij vreemd aan de bescherming van het 

eigendomsrecht die door de voormelde grondwetsbepaling wordt verzekerd. 
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 B.16.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 160 en 161 ervan, met het 

beginsel van de scheiding der machten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, indien het zo wordt geïnterpreteerd dat de Kamer van eerste aanleg een 

nieuwe beslissing ten gronde kan nemen, nadat zij heeft vastgesteld dat de beslissing van de 

Leidend ambtenaar nietig is wegens niet-naleving van de op straffe van verval voorgeschreven 

termijnen. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5655, 5656, 5657, 5658, 

5671 en 5673 

 

 

Arrest nr. 77/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 13 december 2012 houdende 

diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, in het 

bijzonder de artikelen 3 (gedeeltelijk), 5 en 6, ingesteld door Mathieu Boscariol en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 10 juni 2013 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 11 juni 2013, zijn beroepen tot 

vernietiging ingesteld van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, derde editie), in het bijzonder de artikelen 3 

(gedeeltelijk), 5 en 6, respectievelijk door Mathieu Boscariol, Jean-Claude Chariot, 

Jean-Michel Duplicy en Alain Baudhuin. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 juni 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 3 en 5 van dezelfde wet door Pascal Dumont, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Joassart en Mr. P. Knaepen, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juni 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wet, in het bijzonder de artikelen 3 (gedeeltelijk) en 5, door ACV-

Transcom en Victor Teney, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Grignard, 

Mr. S. Gioe en Mr. L. Pauly, advocaten bij de balie te Luik. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5655, 5656, 5657, 5658 (a), 5671 (b) en 5673 

(c) van de rol van het Hof, werden samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van 

antwoord ingediend, behalve de verzoekende partij in de zaak nr. 5656, en de Ministerraad 

heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Bij op 24 oktober 2013 ter post aangetekende brief heeft Jean-Claude Chariot het Hof 

laten weten dat hij afstand doet van zijn beroep. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Detry, advocaat bij de balie te Brussel, voor Mathieu Boscariol en voor Alain 

Baudhuin; 

 

 .  Mr. N. Bonbled, advocaat bij de balie te Brussel loco Mr. P. Joassart en 

Mr. P. Knaepen, voor Pascal Dumont; 

 

 .  Mr. S. Gioe, tevens loco Mr. D. Grignard en Mr. L. Pauly, voor de verzoekende partijen 

in de zaak nr. 5673; 

 

 .  Mr. P. Schaffner, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 A.1.1.  De verzoekers in de zaken nrs. 5655, 5656, 5657, 5658 en 5671 en de tweede verzoeker in de zaak 

nr. 5673 hebben allen een gemengde loopbaan binnen het personeel van de NMBS gehad : na gedurende 

verschillende jaren lid van het « rijdend » personeel te zijn geweest, werden zij aangesteld in andere functies, 

hetzij om medische redenen (de verzoekers in de zaken nrs. 5655, 5657 en 5671 en de tweede verzoeker in de 

zaak nr. 5673), hetzij op vrijwillige basis (de verzoekers in de zaken nrs. 5656 en 5658). 

 

 Zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit dat de bestreden bepalingen tot gevolg 

hebben dat de datum waarop zij aanspraak zullen kunnen maken op het pensioen, met verschillende jaren wordt 

uitgesteld. 

 

 A.1.2.  Bij op 24 oktober 2013 ter post aangetekende brief heeft de verzoeker in de zaak nr. 5656 evenwel 

afstand gedaan van zijn beroep, aangezien hij meende dat hij wegens zijn vervroegde pensionering om reden van 

invaliditeit zijn belang had verloren om in rechte te treden. 

 

 A.2.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5673 is een vakvereniging; zij verantwoordt haar belang 

om in rechte te treden door haar doel de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het door de vakorganisatie ingestelde beroep 

wegens schending van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof : 

indien een vakvereniging over de procesbekwaamheid beschikt om voor het Grondwettelijk Hof in rechte te 

treden, moet zij, net zoals de rechtspersonen, het bewijs voorleggen van de beslissing om een beroep in te 

stellen. 

 

 A.2.3.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5673 antwoordt dat de procesbekwaamheid van de 

vakverenigingen om de vernietiging te vorderen is vastgelegd in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, 

maar dat er evenwel geen enkele wettelijke vereiste is met betrekking tot het voorleggen van een beslissing van 

de organen van de feitelijke vereniging om in rechte treden. 

 

 A.3.1.  De Ministerraad werpt daarenboven de onontvankelijkheid ratione temporis van alle beroepen op, 

in zoverre daarin de vernietiging van de artikelen 3 en 5 van de wet van 13 december 2012 wordt gevorderd : de 

kritiek met betrekking tot de hoedanigheid van lid van het rijdend personeel van de NMBS-Holding, op het 

ogenblik van de pensionering, zou gericht zijn tegen een criterium dat reeds bleek uit de artikelen 88 en 90 van 

de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 

 

 A.3.2.  De verzoekers in de zaken nrs. 5655, 5657 en 5658 antwoorden dat de ontstaansgeschiedenis van de 

wet van 13 december 2012 aantoont dat zij minstens ertoe strekt een interpretatie van de wet van 28 december 

2011 definitief vast te leggen ten koste van een andere; zij voeren aan dat de wet van 13 december 2012, in 

plaats van louter interpretatief te zijn, regels van toegang tot het pensioen bevat die niet in de wet van 

28 december 2011 waren opgenomen. Voor het overige betreft het een kwestie ten gronde die inhoudt dat de 

door de Ministerraad opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid wordt geweerd. 
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 A.3.3.  De verzoeker in de zaak nr. 5671 is van mening dat, in tegenstelling tot wat de Ministerraad 

aanvoert, de artikelen 88 en 90 van de wet van 28 december 2011 niet vereisten dat men op het ogenblik van de 

opening van het recht op het pensioen tot het rijdend personeel van de NMBS moest behoren om de preferentiële 

voorwaarden voor vervroegd pensioen te kunnen genieten, en dat het beroep bijgevolg ratione temporis 

ontvankelijk is. 

 

 Verschillende elementen bevestigen dat standpunt : (1) tal van personeelsleden van de NMBS die niet 

langer tot het rijdend personeel behoorden, hebben de preferentiële vervroegde pensioenregeling in de loop van 

het jaar 2012 kunnen genieten, en het is pas vanaf 1 januari 2013, datum van inwerkingtreding van artikel 88 van 

de wet van 28 december 2011, dat binnen de NMBS-Holding onzekerheid is ontstaan over het behoud van de 

mogelijkheid, voor de ambtenaren die een gemengde loopbaan hebben gehad, om de preferentiële regeling te 

genieten; (2) in de memorie van de Ministerraad zelf wordt aangegeven dat de bestreden bepalingen de 

artikelen 88 en 90 van de wet van 28 december 2011 « hebben gewijzigd »; (3) in het arrest nr. 81/2013 heeft het 

Grondwettelijk Hof bevestigd dat een beroep tot vernietiging kan worden ingesteld tegen de wet van 

13 december 2012, uiterlijk op 21 juni 2013. 

 

 A.3.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5673 betwisten eveneens de door de Ministerraad 

opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid ratione temporis : de bestreden bepalingen zijn niet interpretatief, 

aangezien de graad op het ogenblik van de pensionering, vóór de wet van 13 december 2012, geen enkele 

weerslag had wat betreft het voordeel van de preferentiële regeling. De bewoordingen van de bestreden 

bepalingen bevestigen trouwens dat zij de wet van 28 december 2011 wijzigen. Voor het overige stelt de 

terugwerkende kracht van interpretatieve bepalingen de wetgever niet vrij van de naleving van de in de middelen 

aangevoerde grondwettelijke normen. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 A.4.  De verzoekers brengen in herinnering dat het pensioenstelsel van de NMBS, dat oorspronkelijk werd 

gefinancierd door een pensioenfonds binnen de NMBS, door de Belgische Staat ten laste is genomen 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 december 2005 - bekrachtigd bij artikel 70 van de programmawet 

van 20 juli 2006 - waarin werd gewaarborgd dat de personeelsleden van de NMBS de op 31 december 2005 van 

kracht zijnde toekennings- en berekeningsvoorwaarden van de pensioenen zouden blijven genieten, met name 

artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 « voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 

herstel » dat, wegens de zwaarte van het beroep, voorziet in een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd tussen 

55 en 60 jaar, naar gelang van de jaren werkelijke rijdienst. Die preferentiële regeling is opgenomen in artikel 5 

van hoofdstuk XVI van het statuut van het personeel van de NMBS-Holding. 

 

 Toen de wetgever in 2011 heeft besloten om de vervroegde pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar te 

verhogen, heeft hij ervoor gekozen om in de artikelen 88, 90 en 92 van de wet van 28 december 2011 houdende 

diverse bepalingen de preferentiële regeling voor pensionering van de leden van het rijdend personeel van de 

NMBS te vrijwaren. 

 

 De bestreden bepalingen zouden die preferentiële regeling zonder overgangsmaatregel ontzeggen aan de 

ambtenaren van de NMBS die, zoals de verzoekers, een gemengde loopbaan hebben gehad en die, op het 

ogenblik waarop zij voldoen aan de voorwaarden voor een vervroegde uittreding, niet langer tot de categorie van 

de leden van het rijdend personeel van de NMBS behoren. 

 

 

 De zaken nrs. 5655, 5657 en 5658 

 

 A.5.  De beroepen in die zaken zijn gericht tegen de artikelen 3, eerste en laatste lid, 5 en 6 van de wet van 

13 december 2012. 

 

 A.6.  In het enige middel in de zaak nr. 5655 en in het eerste middel in de zaken nrs. 5657 en 5658 voeren 

de verzoekers een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan, in zoverre de bestreden bepalingen 

tussen de leden van het rijdend personeel van de NMBS een discriminatie zouden invoeren inzake de 

voorwaarden voor vervroegd pensioen : indien de ambtenaar nog steeds tot die categorie behoort op het ogenblik 

waarop hij voldoet aan de voorwaarden om te worden gepensioneerd, zal hij de preferentiële regeling 
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van de leden van het rijdend personeel van de NMBS kunnen genieten, terwijl hij dat niet zal kunnen indien hij 

op dat ogenblik niet langer deel ervan uitmaakt, en zulks ongeacht de reden waarom de ambtenaar niet langer tot 

het rijdend personeel behoort. 

 

 Dat verschil in behandeling is zonder enige verantwoording, ten aanzien van de ratio legis van de 

preferentiële regeling, die erin bestaat rekening te houden met de zwaarte, zowel voor het lichaam als voor de 

geest, van het door de leden van het rijdend personeel van de NMBS verrichte werk. 

 

 A.7.  In hun tweede middel voeren de verzoekers in de zaken nrs. 5657 en 5658 een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan, in zoverre de bestreden bepalingen geen enkele progressiviteit met zich 

meebrengen die het aantal jaren uitstel van het ogenblik waarop het mogelijk is vervroegd met pensioen te gaan, 

zou beperken. 

 

 Terwijl de wetgever heeft besloten om de gevolgen van de verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd 

voor de werknemers in de privésector en de ambtenaren in de overheidssector die zich op één, twee of drie jaar 

bevinden van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan, tot twee jaar te beperken, wordt een 

dergelijke maatregel niet teruggevonden in de bestreden bepalingen, waardoor de ambtenaren van de NMBS die 

een gemengde loopbaan hebben gehad, aldus worden gediscrimineerd. 

 

 

 De zaak nr. 5671 

 

 A.8.1.  Het eerste middel, gericht tegen het bestreden artikel 5, is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, en 

met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien in de zin van 

die laatste bepaling een rustpensioen in de overheidssector eigendom kan uitmaken. 

 

 A.8.2.  In het eerste onderdeel van het middel is de verzoeker van mening dat het bestreden artikel 5, met 

betrekking tot de waarborg, toegekend aan de ambtenaar die op een bepaald ogenblik aan de voorwaarden voor 

vervroegd pensioen zou voldoen, om dat recht later te behouden, ook al voldoet hij op het ogenblik van zijn 

aanvraag niet langer aan die voorwaarden, een discriminatie doet ontstaan naargelang de ambtenaren al dan niet 

leden van het rijdend personeel zijn op het ogenblik waarop zij de vervroegde pensioenleeftijd bereiken. 

 

 Dat verschil in behandeling is niet relevant ten aanzien van het algemene doel van de preferentiële regeling 

van het rijdend personeel van de NMBS, dat erin bestaat rekening te houden met de zwaarte van het beroep; het 

feit dat aan het einde van de loopbaan een minder zware functie wordt uitgeoefend, doet de impact van het 

vroegere werk niet verdwijnen. De maatregel is evenmin verantwoord ten aanzien van het bijzondere doel van 

artikel 90 van de wet van 28 december 2011, dat erin bestond het recht op het vervroegd pensioen veilig te 

stellen wanneer op een bepaald ogenblik aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden is voldaan; het bestreden 

artikel 5 leidt ertoe dat een extra voorwaarde - als lid van het rijdend personeel in dienst zijn - wordt gecreëerd 

ten opzichte van artikel 115 van de wet van 14 februari 1961, waarvan de tekst evenwel niet werd gewijzigd. 

 

 A.8.3.  In het tweede onderdeel van het middel bekritiseert de verzoeker het feit dat ambtenaren die zich in 

fundamenteel verschillende situaties bevinden, namelijk de ambtenaren die de categorie van het rijdend 

personeel vrijwillig hebben verlaten en die welke ze onvrijwillig hebben verlaten, met name om 

gezondheidsredenen in verband met de zwaarte van het werk, op identieke wijze worden behandeld met 

betrekking tot de opheffing van de waarborg van de preferentiële vervroegde pensioenleeftijd. 

 

 A.9.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, en met artikel 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Dat middel is gericht tegen het bestreden artikel 3, enkel indien die bepaling in die zin wordt 

geïnterpreteerd, zoals in het advies van de NMBS-directie in het paritair subcomité van 17 april 2013 alsook in 

een brief van de minister van Pensioenen van 7 mei 2013 geschiedt, dat zij de verplichting oplegt dat men op het 

ogenblik van de aanvraag voor een vervroegd pensioen lid van het rijdend personeel dient te zijn om de 

preferentiële voorwaarden voor vervroegd pensioen tussen 55 en 60 jaar te kunnen genieten. 
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 De verzoeker stelt evenwel vast dat de bestreden bepaling in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij zich 

ertoe beperkt de preferentiële voorwaarden bedoeld in het voormelde artikel 115, dat de wetgever niet heeft 

gewijzigd, te bevestigen zonder te vereisen dat de ambtenaar die vervroegd met pensioen wenst te gaan, nog 

altijd tot het rijdend personeel moet behoren : in die interpretatie zou de bestreden bepaling grondwettig zijn. 

 

 A.9.2.  In het eerste onderdeel van het middel is de verzoeker van mening dat het bestreden artikel 3, in de 

bekritiseerde interpretatie, een discriminatie teweegbrengt tussen de ambtenaren die een loopbaan binnen het 

rijdend personeel hebben gehad naargelang zij, op het ogenblik waarop zij aan de in artikel 115 van de wet van 

14 februari 1961 bedoelde voorwaarden voldoen, al dan niet lid van het rijdend personeel zijn. 

 

 Hij verwijst naar de uiteenzettingen met betrekking tot het eerste onderdeel van het eerste middel, en stelt 

daarbij vast dat de gevolgen nog zwaarder zijn dan met betrekking tot het bestreden artikel 5, aangezien het recht 

zelf op vervroegd pensioen onder de in het voormelde artikel 115 vastgestelde voorwaarden hier in het geding is. 

De loopbaan van bepaalde ambtenaren zou aldus met verschillende jaren en soms zelfs tot zeven jaar kunnen 

worden verlengd. 

 

 Bij wijze van voorbeeld zullen twee ambtenaren die dezelfde gemengde loopbaan hebben gehad (15 jaar 

rijdienst en 15 jaar sedentaire dienst), op totaal verschillende wijze worden behandeld, ook al zullen zij zich aan 

hetzelfde zware werk hebben blootgesteld : diegene die zijn loopbaan als sedentair personeelslid is begonnen, zal 

op 57 en een half jaar vervroegd met pensioen kunnen gaan, terwijl diegene die eerst als lid van het rijdend 

personeel heeft gewerkt, pas op 62 jaar zal kunnen vertrekken. 

 

 A.9.3.  In het tweede onderdeel van het middel bekritiseert de verzoeker het feit dat ambtenaren die zich in 

fundamenteel verschillende situaties bevinden, namelijk de ambtenaren die de categorie van het rijdend 

personeel vrijwillig hebben verlaten en die welke ze onvrijwillig hebben verlaten, met name om 

gezondheidsredenen in verband met de zwaarte van het werk, op identieke wijze worden behandeld met 

betrekking tot het recht op het vervroegd rustpensioen. 

 

 Die maatregel zou des te onevenrediger zijn daar hij zonder overgangsbepaling op 1 januari 2013 in 

werking is getreden, waardoor de legitieme verwachtingen van ambtenaren die een gemengde loopbaan hebben 

gehad, aldus onverwachts werden gedwarsboomd. 

 

 

 De zaak nr. 5673 

 

 A.10.  De verzoekers in die zaak beklemtonen allereerst dat een werknemer, in het reglement van de 

NMBS, de graad van rijdend personeelslid kan hebben, zelfs indien hij niet langer rijdt, indien hij het voorwerp 

uitmaakt van een procedure van wederopleiding, wedertewerkstelling of wedergeschiktmaking, of indien hij 

wacht op zijn herklassering, die hij in bepaalde gevallen zelfs op legitieme wijze kan weigeren. 

 

 De verzoekers vorderen in hoofdorde de vernietiging van de bestreden artikelen 3, 1°, eerste lid, eerste 

streepje, en 2°, laatste lid, en 5, of, in ondergeschikte orde, een interpretatie die in overeenstemming is met de 

grondrechten die zij aanvoeren. 

 

 A.11.  In hun eerste middel, gericht tegen het bestreden artikel 3, zijn de verzoekers van mening dat de 

bestreden maatregel, door de pensioenleeftijd te verhogen van bepaalde ambtenaren van de NMBS, van wie 

sommigen tussen 20 en 30 jaar rijdienst hebben verricht, voorbijgaat aan het standstill-effect dat is vastgelegd bij 

artikel 23, tweede lid, 2°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 9 van het Internationaal Verdrag 

inzake economische, sociale en culturele rechten, en krachtens hetwelk de wetgever geen wet kan aannemen die 

zonder redenen van algemeen belang een aanzienlijke achteruitgang van de verworven bescherming 

teweegbrengt. 

 

 Terwijl het behoud van de preferentiële regeling bij het aannemen van de wet van 28 december 2011 werd 

verantwoord door een doel van veiligheid en door de wil om een economische en sociale achteruitgang voor de 

leden van het rijdend personeel te vermijden, laat niets toe te verantwoorden dat de wetgever, één jaar na die 

wet, de verworven sociale rechten opheft van de ambtenaren die tijdens hun loopbaan rijdienst hebben verricht, 

zonder aan te tonen in welk opzicht het doel dat erin bestaat de inspanningen met betrekking tot het stelsel van 

pensionering op elkaar af te stemmen, niet door andere middelen zou kunnen worden bereikt. 
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 A.12.  Het tweede middel, gericht tegen het bestreden artikel 3, is afgeleid uit de schending van artikel 16 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De verzoekers voeren aan dat de ambtenaar op wie de bestreden maatregel van toepassing is, het aantal 

bijdragejaren ziet toenemen en het aantal dienstjaren ziet afnemen, hetgeen een wettelijke beroving van het 

eigendomsrecht zou uitmaken die zou moeten beantwoorden aan een reden van algemeen nut en het voorwerp 

van een voorafgaande schadeloosstelling of van een billijke compensatie zou moeten uitmaken, hetgeen te dezen 

niet het geval is. 

 

 A.13.1.  Het eerste onderdeel van het derde middel, gericht tegen het bestreden artikel 3, is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en van artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De verzoekers stellen vast dat de preferentiële pensioenleeftijdsregeling wordt behouden voor de ambtenaar 

die tussen 20 en 30 jaar werkelijke rijdienst telt en die, op de dag waarop hij zijn pensioen aanvraagt, (1) 

werkelijk rijdienst verricht, of (2) niet langer werkelijk rijdienst verricht (wederopleiding, wedergeschiktmaking 

of in afwachting van herklassering of legitieme weigering ervan); de verhoging van de pensioenleeftijd is 

daarentegen van toepassing (1) op de ambtenaar die 20 jaar werkelijke dienst telt, of (2) op de ambtenaar die 

tussen 20 en 30 jaar werkelijke rijdienst telt, indien zij, op de dag waarop zij hun pensioen aanvragen, niet langer 

de graad van rijdend personeelslid hebben. 

 

 Het is evenwel niet de administratieve graad op de dag waarop de ambtenaar zijn pensioen aanvraagt, die 

een objectief of relevant criterium is, maar het werkelijke karakter van een tussen 20 en 30 jaar verrichte 

rijdienst. 

 

 A.13.2.  In het tweede onderdeel van het derde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en van 

artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

samenhang gelezen met artikel 23, tweede lid, 2°, van de Grondwet, en de artikelen 2, lid 2, en 9 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, zijn de verzoekers van mening dat het 

bestreden artikel 3 op discriminerende wijze de sociale bescherming inperkt die wordt toegekend aan de 

ambtenaar die tijdens zijn loopbaan tussen 20 en 30 jaar rijdienst heeft verricht. 

 

 A.13.3.  Het derde onderdeel van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en van 

artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook uit de schending van artikel 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 

Verdrag. 

 

 De verzoekers voeren aan dat het bestreden artikel 3 de ambtenaren die tussen 20
 
en 30 jaar rijdienst 

hebben verricht, op discriminerende wijze een eigendomsrecht zou ontzeggen dat tijdens hun loopbaan werd 

verworven. 

 

 A.13.4.  Het vierde onderdeel van het middel, gericht tegen de bestreden artikelen 3 en 5, is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en van artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met het algemene beginsel van grondwettelijk recht 

van niet-retroactiviteit. 

 

 De bestreden maatregel zou het beginsel van niet-retroactiviteit en van rechtszekerheid op zich maar ook op 

discriminerende wijze schenden, aangezien de tweede verzoeker zijn periode van beroepsactiviteit plotseling met 

drie en een half jaar verlengd ziet, iets meer dan een jaar vóór de leeftijd waarop hij vóór het aannemen van die 

wet zou zijn gepensioneerd. De in rijdienst gepresteerde jaren worden voor hem niet langer gevaloriseerd, terwijl 

de rechtszekerheid werd behouden ten aanzien van de ambtenaren die zich in dezelfde feitelijke situatie als de 

verzoeker bevinden, maar die de graad van rijdend personeelslid hebben behouden, en die artikel 5 van de wet 

van 13 december 2012 genieten. 
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 Memorie van de Ministerraad 

 

 A.14.1.  De Ministerraad is van mening dat de middelen die tegen artikel 3 zijn gericht, enkel ontvankelijk 

zijn in zoverre dat artikel een zesde lid in artikel 88 van de wet van 28 december 2011 invoegt, waarbij het 1°, 

eerste streepje, van het artikel geen voorwerp van enige grief uitmaakt. 

 

 A.14.2.  De wetgever beschikt over een beoordelingsmarge bij de uitwerking van een globale hervorming 

van de pensioenen van de overheidssector waarbij het legitieme doel wordt nagestreefd de budgettaire kosten 

van de demografische vergrijzing te beheersen. Rekening houdend met dat doel, vormt het behoren tot de 

categorie van het rijdend personeel op het ogenblik van de pensionering een objectief criterium van onderscheid, 

dat reeds uit de hervorming van 2011 bleek. Door het zesde lid in artikel 88 van de wet van 28 december 2011 in 

te voegen, strekt artikel 3 ertoe elke mogelijkheid tot uitbreiding van de categorie van het rijdend personeel tot 

nieuwe graden of nieuwe functies te beperken, in het verlengde van het met de hervorming van 2011 

nagestreefde doel : het is kennelijk niet onredelijk die uitzonderingsregeling te behouden, die wordt verantwoord 

door het belastende karakter van de functie, enkel voor de ambtenaren die die functie op het ogenblik van hun 

pensionering uitoefenen. 

 

 De bestreden maatregel heeft geen onevenredige gevolgen, aangezien de ambtenaren die een gemengde 

loopbaan hebben gehad, steeds een valorisatie van hun loopbaan als lid van het rijdend personeel behouden, 

zoals dat voortvloeit uit een brief van 5 juni 2013 die aan de tweede verzoeker in de zaak nr. 5673 is verstuurd. 

Daarenboven voorziet artikel 90 van de wet van 28 december 2011, gewijzigd bij het bestreden artikel 5, erin dat 

diegenen die op een bepaald ogenblik hebben voldaan aan de preferentiële voorwaarden voor een vervroegde 

uittreding, ze behouden, ook al behoren zij op het ogenblik van de pensionering niet langer tot het rijdend 

personeel. Het bestreden artikel 6 voorziet bovendien erin dat het nieuwe pensioenstelsel geen afbreuk doet aan 

de lopende pensioenen. Ten slotte worden een leeftijdscomplement en een pensioenbonus toegekend aan de 

personen die hun loopbaan voortzetten na hun recht op vervroegde uittreding. 

 

 A.15.  Met betrekking tot de middelen die tegen artikel 5 van de wet van 13 december 2012 zijn gericht, is 

de Ministerraad van mening dat het beroep in de zaak nr. 5673 onontvankelijk is in zoverre die bepaling daarin 

wordt beoogd, aangezien geen enkele grief ertegen wordt uiteengezet. 

 

 Hij ziet daarenboven niet in welke kritiek kan worden gericht tegen het bestreden artikel 5, dat zich ertoe 

beperkt de draagwijdte te verduidelijken van de waarborg, toegekend aan de ambtenaar die op een bepaald 

ogenblik voldoet aan de preferentiële voorwaarden voor een vervroegde uittreding, om ze later te behouden, 

zelfs indien hij beslist om zijn loopbaan voort te zetten of van personeelscategorie te veranderen. Voor het 

overige verwijst hij naar de weerlegging van de middelen die tegen het bestreden artikel 3 zijn gericht. 

 

 A.16.  Met betrekking tot de middelen die tegen artikel 6 van de wet van 13 december 2012 zijn gericht, 

stelt de Ministerraad vast dat die bepaling inhoudt dat het nieuwe pensioenstelsel voor de leden van het rijdend 

personeel van de NMBS geen afbreuk kan doen aan de lopende pensioenen, met name die van de 

personeelsleden die een gemengde loopbaan hebben gehad en die niet langer onder het toepassingsgebied van de 

preferentiële voorwaarden voor de opening van het recht op het vervroegd pensioen zouden vallen. Het is 

bijgevolg onjuist te oordelen dat de nieuwe regels retroactief zijn, aangezien de lopende pensioenen niet worden 

beoogd. Voor het overige berust de kritiek met betrekking tot de ontstentenis van overgangsmaatregelen op een 

rechtsvacuüm, en niet op de bestreden normen. 

 

 

 Antwoord van de verzoekers 

 

 A.17.  De verzoekers in de zaken nrs. 5655, 5657 en 5658 stellen vast dat, terwijl hun middelen de 

artikelen 3, 5 en 6 van de wet van 13 december 2012 in hun geheel beogen, de Ministerraad een zekere 

verwarring in stand houdt door de discussie toe te spitsen op een onderscheid van de artikelen waarop de 

middelen betrekking hebben. Zodoende beperkt hij de draagwijdte van het beroep tot het laatste lid van het 

bestreden artikel 3, terwijl het evident is dat die bepaling, op zich, niet de aangeklaagde discriminaties doet 

ontstaan, aangezien zij zich ertoe beperkt de categorie van het rijdend personeel vast te stellen, zonder rekening 

te houden met de datum waarop de ambtenaren tot de preferentiële vervroegde pensioenregeling kunnen worden 

toegelaten. 
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 De bewering van de Ministerraad volgens welke de verplichting dat men op het ogenblik van het vervroegd 

pensioen tot de categorie van het rijdend personeel dient te behoren, zich reeds in de wet van 28 december 2011 

bevond, is onjuist, aangezien de wetgever, indien zulks het geval was, geen enkele reden zou hebben gehad om 

de bestreden artikelen 5 en 6 aan te nemen. Integendeel, door artikel 88 van de wet van 28 december 2011 aan te 

nemen, heeft de wetgever de preferentiële regeling van het rijdend personeel van de NMBS ongewijzigd 

behouden, verantwoord door de zwaarte van de functies, die de wetgever vervolgens heeft willen beperken door 

de wet van 13 december 2012 aan te nemen. 

 

 A.18.  Met betrekking tot het enige middel in de zaak nr. 5655 en het eerste middel in de zaken nrs. 5657 en 

5658 stellen de verzoekers vast dat de Ministerraad niet betwist dat de vergeleken categorieën zich in 

vergelijkbare situaties bevinden. 

 

 De bekommernis om de leefbaarheid van de pensioenstelsels te vrijwaren en de omstandigheid dat 

sedentaire dienst minder zwaar zou zijn dan rijdienst, kunnen niet verantwoorden dat personen die een gemengde 

loopbaan hebben gehad, worden uitgesloten van de preferentiële regeling, die wegens de zwaarte van de functies 

van het rijdend personeel is ingevoerd. Het feit dat de verzoeker in de zaak nr. 5656 is gepensioneerd wegens 

lichamelijke ongeschiktheid - hetgeen zijn afstand verantwoordt -, toont trouwens aan dat de gevolgen van 

rijdienst tot uiting komen vanaf een bepaalde leeftijd, ook al bevindt men zich dan in een sedentaire loopbaan. 

 

 A.19.  Met betrekking tot hun tweede middel antwoorden de verzoekers in de zaken nrs. 5657 en 5658 dat 

het Hof, gesteld dat de discriminatie voortvloeit uit een lacune in de wet, in zoverre de gevolgen van de 

maatregel zich niet tot twee jaar beperken, een wet kan vernietigen in zoverre zij geen bepalingen bevat die het 

mogelijk maken een niet te verantwoorden discriminatie te vermijden; ingevolge die vernietiging zou de 

overheid ertoe gehouden zijn het voordeel van een pensioen toe te kennen, twee jaar na de datum waarop de 

ambtenaar het had kunnen verkrijgen. Voor het overige stellen de verzoekers vast dat de Ministerraad hun 

middel niet ten gronde betwist. 

 

 A.20.  Met betrekking tot zijn eerste middel stelt de verzoeker in de zaak nr. 5671 vast dat de Ministerraad 

niet betwist dat het verschil in behandeling vergelijkbare categorieën van personen betreft. 

 

 Terwijl het doel van artikel 90 van de wet van 28 december 2011 erin bestaat te vermijden dat werknemers 

vervroegd met pensioen gaan zodra zij dat kunnen genieten, uit vrees die mogelijkheid later te verliezen, maakt 

de bestreden maatregel het niet mogelijk aan dat doel te beantwoorden, aangezien de betrokkene, om het 

voordeel van de preferentiële regeling te behouden, lid van het rijdend personeel dient te zijn; hij is bovendien 

ongeschikt en onevenredig, aangezien hij een extra voorwaarde vormt om een waarborg van vervroegde 

uittreding te genieten ten aanzien van ambtenaren die werden gedwongen de functies van het rijdend personeel 

om gezondheidsredenen te verlaten, net als de verzoeker. 

 

 A.21.  Met betrekking tot het tweede middel brengt de verzoeker in de zaak nr. 5671 in herinnering dat de 

interpretatie die door de minister van Pensioenen en de Pensioendienst voor de Overheidssector aan het 

bestreden artikel 3 is gegeven, geenszins uit de desbetreffende tekst blijkt. 

 

 De verzoeker weerlegt de argumentatie van de Ministerraad die is gebaseerd op het bestaan van 

compensatiemaatregelen die de ambtenaren die een gemengde loopbaan hebben gehad, zouden blijven genieten : 

allereerst is de valorisatie van de in rijdienst vervulde loopbaan niet van dien aard dat zij de bestaande 

discriminatie tussen de ambtenaren naargelang zij op het ogenblik van hun pensioen al dan niet onder de rijdienst 

vallen, opheft; artikel 90 van de wet van 28 december 2011 beschermt geenszins de ambtenaar die niet langer lid 

van het rijdend personeel is; ten slotte heeft het bestaan van een leeftijdscomplement enkel betrekking op de 

prestaties verricht tussen de zestigste en de laatste dag vóór de tweeënzestigste verjaardag, zodat de verzoeker 

het niet zal kunnen genieten, en de pensioenbonus vormt geen compensatiemaatregel aangezien de verzoeker 

hem pas zal kunnen genieten zodra hij aanspraak kan maken op het pensioen, onder de minder gunstige 

voorwaarden waarin in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen is voorzien. 

 

 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel stelt de verzoeker vast dat vrijwel alle ambtenaren 

die het rijdend personeel hebben verlaten, zulks om gezondheidsredenen in verband met de zwaarte van het werk 

hebben gedaan; het op identieke wijze behandelen van die personen en van die welke het rijdend personeel 

vrijwillig zouden hebben verlaten, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 A.22.1.  Met betrekking tot hun eerste middel stellen de verzoekers in de zaak nr. 5673 vast dat de 

Ministerraad niet bewijst dat de wetgever andere oplossingen zou hebben gezocht die de sociale rechten minder 

aantasten. 

 

 In ondergeschikte orde brengen de verzoekers in herinnering dat het Hof krachtens artikel 91 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 over de mogelijkheid beschikt om een deskundige aan te stellen teneinde, 

enerzijds, het bestaan van andere wetgevende procedés die de sociale rechten minder aantasten en, anderzijds, de 

concrete budgettaire impact van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van de ambtenaar die 

daadwerkelijk tussen 20 en 30 jaar rijdienst heeft verricht, te bepalen. 

 

 A.22.2.  De verzoekers in de zaak nr. 5673 stellen met betrekking tot hun tweede middel vast dat de 

Ministerraad de aantasting van het eigendomsrecht of de ontstentenis van een financiële compensatie die 

overeenstemt met de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, niet betwist, zodat het middel gegrond moet 

worden bevonden, in zoverre de bestreden bepalingen een extrinsieke lacune bevatten die moet worden 

verholpen. 

 

 A.22.3.  Met betrekking tot het derde middel preciseren de verzoekers dat zij niet de legitimiteit van de 

door de wetgever nagestreefde doelstellingen ter discussie stellen, maar dat zij de relevantie van de aangenomen 

middelen betwisten doordat die het welvaartspeil net verminderen, zonder de doeltreffendheid van de genomen 

maatregelen voor het saneren van de overheidsfinanciën en het behoud van het welvaartspeil van de burgers 

enigszins te bewijzen. Zij verzoeken opnieuw om een deskundige aan te stellen die de impact van de bestreden 

maatregelen moet evalueren. 

 

 Zij stellen vast dat, doordat de Ministerraad de preferentiële regeling enkel verantwoordt met het element 

veiligheid, hij niet uitlegt waarom de werknemers die de administratieve graad van « rijdend personeelslid » 

hebben maar op de dag van de pensionering niet langer daadwerkelijk rijden, de preferentiële regeling blijven 

genieten; indien in de preferentiële regeling rekening wordt gehouden met de lichamelijke en geestelijke 

uitputting in verband met rijdienst, is het echter niet verantwoord dat die preferentiële regeling wordt ontzegd 

aan de ambtenaren die een gemengde loopbaan hebben gehad. 

 

 

 Wederantwoord van de Ministerraad 

 

 A.23.  De Ministerraad antwoordt de verzoekers in de zaak nr. 5673 dat de wetgever de graad van rijdend 

personeelslid, en niet de daadwerkelijke uitoefening binnen die dienst, als criterium in aanmerking vermocht te 

nemen. Hoewel een werknemer van de NMBS de graad van rijdend personeelslid kan hebben zelfs indien hij 

niet langer daadwerkelijk binnen die dienst werkt, vloeit zulks niet voort uit de bestreden wet, maar uit feitelijke 

situaties die in het reglement van de NMBS worden beoogd, waarin een procedure van wedertewerkstelling 

wordt ingevoerd door middel van wederopleiding, wedergeschiktmaking, wederbenuttiging of herklassering, 

gedurende welke de ambtenaar de graad van rijdend personeelslid behoudt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De beroepen tot vernietiging zijn gericht tegen de artikelen 3, 5 en 6 van de wet 

van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van 

de overheidssector (hierna : de wet van 13 december 2012). 
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 Die artikelen, die de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (hierna : de 

wet van 28 december 2011) wijzigen, bepalen : 

 

 « Art. 3.  In artikel 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 

worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  het tweede tot het vierde lid worden vervangen als volgt : 

 

 ‘ Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en aan 

de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 

 

 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen; 

 

 -  voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 

betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, in 

artikel 5bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 

veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de 

politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, in artikel 10 van de 

wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 

werkgever en in artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut 

van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. 

 

 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op eigen aanvraag op 

1 januari 2012 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de 

oppensioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste 

dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van die disponibiliteit of van de 

ermee gelijkgestelde situatie. Deze datum kan evenwel niet gelegen zijn voor de eerste dag 

van de maand die volgt op de 60e verjaardag. 

 

 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die bij hun werkgever een 

aanvraag om vóór 5 maart 2013 in een in datzelfde lid beoogde situatie te worden geplaatst 

hebben ingediend : 

 

 1°  vóór 1 januari 2012; 

 

 2°  of vanaf 1 januari 2012 op voorwaarde dat deze aanvraag door de werkgever werd 

ingewilligd vóór 5 maart 2012. ’. 

 

 2°  de volgende leden worden toegevoegd, luidende : 

 

 ‘ De afwijkingen voorzien in het derde en vierde lid zijn niet meer van toepassing indien 

het personeelslid de disponibiliteit of de vergelijkbare situatie voortijdig beëindigt. 
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 Het rijdend personeel bedoeld in het tweede lid zijn de personeelsleden die behoren tot 

het rijdend personeel bepaald door het pensioenreglement van de NMBS Holding zoals het 

van kracht was op 28 december 2011. ’ ». 

 

 « Art. 5.  Artikel 90 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ Art. 90.  Elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en 

duur van de diensten vervult die, voor de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik 

behoort, gelden om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, behoudt het 

genot van dit voordeel, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen of de 

personeelscategorie waartoe hij op die datum behoort ’. 

 

 Art. 6.  In artikel 92 van dezelfde wet worden de woorden ‘ en is uitsluitend van 

toepassing op de pensioenen die ingaan vanaf die datum ’ geschrapt ». 

 

 B.1.2.  Uit de uiteenzetting in de verzoekschriften blijkt dat de beroepen zich, met 

betrekking tot het bestreden artikel 3, beperken tot het 1° van dat artikel, in zoverre het in 

artikel 88 van de voormelde wet van 28 december 2011 een tweede lid invoegt, dat bepaalt 

dat het eerste lid geen afbreuk doet aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de 

oppensioenstelling bepaald voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding, en tot het 2° 

van dat artikel, in zoverre het een zesde lid invoegt in artikel 88 van de voormelde wet van 

28 december 2011, waarin het in het tweede lid bedoelde begrip « rijdend personeel » wordt 

geëxpliciteerd. 

 

 Met betrekking tot het bestreden artikel 3 beperkt het Hof zijn onderzoek tot die aspecten. 

 

 B.2.  Het koninklijk besluit van 11 december 2013 « houdende het personeel van de 

Belgische Spoorwegen », aangenomen ter uitvoering van de wet van 30 augustus 2013 

« betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen » en bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 16 december 2013, heeft de verschillende reglementaire teksten en 

wetteksten die verwijzen naar het personeel van de NMBS-Holding, aangepast teneinde 

rekening te houden met de reorganisatie van de activiteiten en de structuren van de NMBS-

Holding, Infrabel en de NMBS. 

 

 In die context wordt het personeel van de NMBS-Holding met ingang van 1 januari 2014 

overgedragen naar « HR Rail », naamloze vennootschap van publiek recht, die als enige 

werkgever van het personeel van de huidige NMBS-groep zal optreden. 
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 Artikel 2, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 11 december 2013 bepaalt : 

 

 « Alle statutaire en niet statutaire personeelsleden in dienst van NMBS Holding op 

31 december 2013 worden van rechtswege overgedragen naar HR Rail met ingang van 

1 januari 2014 zonder dat hun rechtspositie hierbij wordt gewijzigd ». 

 

 Die wijziging heeft dus geen weerslag op het onderzoek van de huidige beroepen. 

 

 Het Hof zal hierna verwijzen naar het personeel van de NMBS. 

 

 B.3.  Bij op 24 oktober 2013 ter post aangetekende brief, ingekomen ter griffie van het 

Hof op 25 oktober 2013, heeft de verzoeker in de zaak nr. 5656 het Hof laten weten dat hij 

afstand doet van zijn beroep. 

 

 Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 B.4.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep dat door de eerste 

verzoekende partij in de zaak nr. 5673 is ingesteld, in zoverre de vakorganisatie, met 

schending van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, geen beslissing om de vernietiging te vorderen zou voorleggen. 

 

 B.4.2.  Aangezien het belang van de tweede verzoekende partij in de zaak nr. 5673 

vaststaat, en dat beroep ontvankelijk is, dient niet te worden onderzocht of de eerste 

verzoekende partij ook aan de ontvankelijkheidsvereisten voldoet. 

 

 B.5.1.  De Ministerraad betwist eveneens de ontvankelijkheid ratione temporis van de 

beroepen, aangezien hij van mening is dat de grieven in werkelijkheid niet tegen de bestreden 

bepalingen zijn gericht, maar tegen de artikelen 88 en 90 van de wet van 28 december 2011, 

die het voordeel van de preferentiële voorwaarden voor pensionering reeds afhankelijk stelden 

van de hoedanigheid van lid van het rijdend personeel van de NMBS-Holding, op het 

ogenblik van de pensionering, en die de bestreden bepalingen enkel beogen te verduidelijken. 
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 B.5.2.  Wanneer een exceptie van onontvankelijkheid tevens betrekking heeft op de 

draagwijdte die aan de bestreden bepalingen dient te worden gegeven, valt het onderzoek van 

de ontvankelijkheid samen met dat van de grond van de zaken. 

 

 

 Ten aanzien van de context van de bestreden bepalingen 

 

 B.6.1.  Het pensioenstelsel van de NMBS, dat oorspronkelijk werd gefinancierd door een 

pensioenfonds binnen de NMBS, is door de Belgische Staat ten laste genomen 

overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 december 2005, aangenomen krachtens de 

artikelen 159 en 160 van de programmawet van 27 december 2005 en bekrachtigd bij 

artikel 70 van de programmawet van 20 juli 2006. 

 

 Bij artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 werd gewaarborgd dat 

de personeelsleden van de NMBS en hun rechthebbenden de op 31 december 2005 van kracht 

zijnde toekennings- en berekeningsvoorwaarden van de pensioenen zouden blijven genieten, 

met name artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 « voor economische expansie, sociale 

vooruitgang en financieel herstel » (hierna : de wet van 14 februari 1961), zoals het is 

gewijzigd bij artikel 84 van de wet van 21 mei 1991 « houdende diverse wijzigingen aan de 

wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector » (hierna : de wet van 21 mei 

1991). 

 

 B.6.2.  Vóór de wijziging ervan bij het voormelde koninklijk besluit van 11 december 

2013, bepaalde artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 : 

 

 « Behoudens de hierna opgegeven uitzonderingen, mag het recht op een rustpensioen niet 

ontstaan vóór de eerste van de maand die volgt op deze waarin de in artikel 113 vermelde 

personen de leeftijd van 65 jaar bereiken. 

 

 […] 

 

 De personeelsleden van de N.M.B.S. Holding kunnen het rustpensioen aanvragen vanaf 

de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de leeftijd van 55 jaar bereiken, op 

voorwaarde dat zij 30 dienstjaren tellen, bewezen in de hoedanigheid van leden van het 

rijdend personeel. 
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 Indien zij aan die vereiste niet voldoen, kunnen zij hun rustpensioen aanvragen zoveel 

maanden vóór de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de leeftijd van 60 jaar 

bereiken, als zij semesters tellen doorgebracht in de hoedanigheid van leden van het rijdend 

personeel, op voorwaarde dat de duur van de werkelijke diensten 30 jaar bereikt ». 

 

 B.6.3.  In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot artikel 84 van de wet van 

21 mei 1991, dat artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 heeft gewijzigd, wordt 

uiteengezet dat die regeling « een maatregel betreffende het rijdend personeel van de 

N.M.B.S. [concretiseert] waartoe was besloten in het kader van het akkoord van sociale 

programmatie voor het jaar 1989 » (Parl. St., Senaat, 1989-1990, nr. 1050/1, p. 1) : 

 

 « Artikel 115, eerste lid, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, 

sociale vooruitgang en financieel herstel (de zogenaamde ‘ Eenheidswet ’) heeft het principe 

van de toekenning van het pensioen op de leeftijd van 65 jaar veralgemeend voor alle 

titularissen van burgerlijke ambten die afhangen van de openbare machten en van de 

verschillende gedecentraliseerde openbare instellingen die onder de voogdij van de Staat, de 

provincies of de gemeenten staan. 

 

 Voor de personeelsleden die behoren tot het rijdend personeel van de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen werd, in afwijking van die regel, door het vierde lid 

van hetzelfde artikel 115 de mogelijkheid voorzien om vanaf de leeftijd van 60 jaar op rust 

gesteld te worden. 

 

 Anderzijds werd, door een waarborgclausule ingebouwd in artikel 116, § 2, eerste lid, van 

de voornoemde wet, voor de personeelsleden in dienst op 31 december 1960 voorzien in het 

behoud van het pensioenrecht volgens het op die datum van kracht zijnde stelsel indien dit 

voordeliger was. 

 

 Zo konden de leden van het rijdend personeel van de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen die in die hoedanigheid op 31 december 1960 in dienst waren, blijven 

genieten van het facultatief pensioen op 55 jaar mits dertig dienstjaren in die hoedanigheid te 

tellen, of op een leeftijd tussen 55 en 60 jaar indien hun loopbaan bestond uit minstens dertig 

dienstjaren met zowel rijdende als sedentaire diensten, terwijl degenen die op een latere 

datum in dienst zijn getreden slechts op 60-jarige leeftijd op rust kunnen worden gesteld. 

 

 Dienaangaande kan men stellen dat het hinderlijk karakter van de functie, dat indertijd 

het instellen heeft gerechtvaardigd van een regeling die voorzag in de opruststelling op 

aanvraag vanaf de leeftijd van 55 jaar, nadien is blijven bestaan en zelfs toegenomen is daar 

de prestaties van geheel het rijdend personeel onderworpen zijn aan steeds veranderlijke en in 

elk geval onregelmatige uurroosters, hetgeen een permanente belasting van het zenuwstelsel 

meebrengt. 

 

 Bovendien telt de N.M.B.S. die gedurende de laatste jaren geconfronteerd werd met de 

noodzaak van een herstructurering van haar net, momenteel een overschot aan personeel en 

dit vooral in het rijdend kader. 
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 In dit verband dient benadrukt te worden dat de recent bij de N.M.B.S. ingestelde stelsels 

van vrijwillig prepensioen en van ambtshalve opruststelling van personeelsleden van 60 jaar 

of ouder, geen ander doel hadden dan de nodige middelen te scheppen om tot een 

vermindering van het aantal in dienst zijnde personeelsleden te komen. De vraag kan 

bijgevolg gesteld worden of het niet incoherent zou zijn om beperkende maatregelen die 

destijds in een geheel andere context dan de huidige ingesteld werden, te behouden. 

 

 Uit deze overwegingen blijkt duidelijk dat de leden van het rijdend personeel die na de 

inwerkingtreding van de wet van 14 februari 1961 in dienst getreden zijn, inzake rustpensioen 

over dezelfde mogelijkheden zouden moeten kunnen beschikken als die toegekend aan hun 

voorgangers. 

 

 Dienaangaande dient onder andere in overweging genomen te worden dat de maatregel 

slechts effectief zal zijn vanaf 1991, namelijk vanaf het ogenblik waarop de eerste 

personeelsleden van deze categorie dertig jaar rijdende diensten zullen kunnen doen gelden. 

 

 Artikel [84] voorziet bijgevolg in het herstel, voor de na 31 december 1960 in dienst 

getreden leden van het personeel van de N.M.B.S., van de mogelijkheid om hun opruststelling 

op de leeftijd van 55 jaar aan te vragen, op voorwaarde dat zij dertig dienstjaren tellen in de 

hoedanigheid van lid van het rijdend personeel. 

 

 Zij die deze voorwaarde niet vervullen, maar wier loopbaan samengesteld is zowel uit 

rijdende als uit sedentaire diensten, met een totale duur van minstens dertig jaar, zullen hun 

opruststelling kunnen aanvragen tussen 55 en 60 jaar. De vervroeging met betrekking tot de 

leeftijd van 60 jaar bedraagt één maand per semester rijdende dienst. 

 

 Er dient te worden opgemerkt dat de maatregel slechts geldig is voor een periode beperkt 

tot drie jaar, gaande van 1 januari 1991 tot 31 december 1993. 

 

 Hij zal voor opeenvolgende periodes van maximum drie jaar kunnen verlengd worden, bij 

een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, rekening houdend met de economische 

evolutie van de maatschappij en met haar situatie inzake personeel. Bij gebrek aan verlenging 

overeenkomstig de voornoemde bepalingen, zal de maatregel ter zake nog slechts bij of 

krachtens een wet kunnen uitgevoerd worden » (ibid., pp. 37-39). 

 

 B.6.4.  Overeenkomstig artikel 85 van de voormelde wet van 21 mei 1991 waren de in 

artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 vervatte preferentiële bepalingen voor de 

personeelsleden van de NMBS oorspronkelijk geconcipieerd als tijdelijk, en enkel van 

toepassing op de pensioenen die zouden ingaan gedurende de periode van 1 januari 1991 tot 

31 december 1993; de toepassing van dat systeem kon bij een in Ministerraad overlegd 

koninklijk besluit evenwel worden verlengd voor opeenvolgende perioden van maximaal drie 

jaar (artikel 85, tweede lid, van de wet van 21 mei 1991). 

 

 Na vier opeenvolgende verlengingen van de toepassing van de preferentiële regeling 

bedoeld in artikel 115 van de wet van 14 februari 1961, zoals het bij artikel 84 van de 
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voormelde wet van 21 mei 1991 is ingevoerd, werd die beperking in de tijd opgeheven bij 

artikel 93 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen, dat artikel 85 van 

de voormelde wet van 21 mei 1991 heeft opgeheven. 

 

 Vanaf 1 januari 2006, datum van inwerkingtreding van de opheffing van artikel 85 van de 

voormelde wet van 21 mei 1991, werd de in artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 

bedoelde preferentiële regeling dus geconcipieerd als de gemeenrechtelijke regeling die op de 

pensioenen van de personeelsleden van de NMBS van toepassing was. 

 

 B.6.5.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 23 december 2005 wordt met 

betrekking tot de preferentiële pensioenregeling van de personeelsleden van de NMBS 

uiteengezet : 

 

 « Voor de leden van het rollend personeel van de NMBS Holding was de mogelijkheid 

om hun oppensioenstelling aan te vragen vanaf de leeftijd van 55 jaar reeds voorzien in het 

eerste Personeelsstatuut van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, dat 

opgesteld werd in 1932. Daardoor werd het stelsel verlengd dat van kracht was bij de 

voormalige Administratie van de Rijksspoorwegen. 

 

 Artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 op de economische expansie, de sociale 

vooruitgang en het financieel herstel (‘ eenheidswet ’ genoemd), dat het principe 

veralgemeende van de toekenning van het pensioen in de overheidssector op de leeftijd van 

65 jaar voor alle beambten die na 31 december 1960 in dienst traden, liet, in zijn vierde lid, en 

in afwijking van de algemene regel, toe dat het rollend personeel van de NMBS vanaf 60 jaar 

op pensioen kon gesteld worden. 

 

 Deze maatregel werd evenwel nooit toegepast. 

 

 Artikel 84 van de wet van 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 

met betrekking tot de pensioenen in de overheidssector heeft voornoemd artikel 115 

gewijzigd, en heeft het stelsel van rustpensioen op aanvraag voor de leden van het rollend 

personeel van de NMBS bevestigd, met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 

maand waarin zij de leeftijd van 55 jaar bereiken, en voorzover zij tenminste dertig 

dienstjaren in die hoedanigheid aantonen. 

 

 Als de beambte niet voldoet aan deze laatste voorwaarde kan hij het rustpensioen 

aanvragen evenveel maanden voor de eerste dag van de maand die volgt op zijn zestigste 

verjaardag als het aantal semesters dat hij als lid van het rollend personeel gepresteerd heeft, 

en voorzover hij tenminste 30 effectieve dienstjaren aantoont. 

 

 Artikel 85 van dezelfde wet beperkt deze mogelijkheid tot de pensioenen die een aanvang 

nemen tussen 1 januari 1991 en 31 december 1993. De toepassing kan evenwel verlengd 

worden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, voor opeenvolgende periodes van 

telkens maximaal drie jaar. 



 18 

 

 De toepassing van dit stelsel werd zonder onderbreking verlengd door de koninklijke 

besluiten van 14 juli 1994, van 18 februari 1998, van 22 mei 2000 en van 16 december 2002. 

Het meest recente koninklijk besluit terzake handelt over de periode van 1 januari 2003 tot 

31 december 2005. 

 

 Dit bijzonder stelsel is verantwoord gezien de belastende aard van deze functies : 

onregelmatige prestaties, nachtwerk, vereiste graad van flexibiliteit en autonomie, hoge stress 

vanwege het strikt respecteren van de veiligheidsnormen en het isolement op de werkplaats. 

 

 Dit aspect van belasting zal nog verscherpt worden in de toekomst, met name door de 

vereiste ruimere polyvalentie en toegenomen flexibiliteit, die opgenomen zijn in de interne 

bedrijfsreglementen betreffende de prestaties van de treinbestuurders, om het hoofd te kunnen 

bieden aan de concurrentie die ontstaat binnen het kader van de liberalisering van de Europese 

spoorwegen. 

 

 Uit alle bovengenoemde elementen blijkt dat de huidige en toekomstige leden van het 

rollend personeel van de NMBS Holding, die na 31 december 2005 in dienst zijn, in alle 

billijkheid zouden moeten kunnen genieten van dezelfde voordelen inzake pensioenen dan 

hun voorgangers. 

 

 Artikel [93] schrapt bijgevolg elke beperking in de tijd van de toepassing van het stelsel 

van pensionering op aanvraag vanaf 55 jaar voor het rollend personeel » (Parl. St., Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2020/001, pp. 62-63). 

 

 B.6.6.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat de regeling die is vastgelegd in artikel 115 

van de wet van 14 februari 1961, dat voor de personeelsleden van de NMBS een preferentiële 

vervroegde pensioenleeftijd tussen 55 en 60 jaar invoert naar gelang van de jaren werkelijke 

rijdienst, werd verantwoord door de zwaarte van het beroep. 

 

 Die preferentiële regeling is eveneens opgenomen in artikel 5 van hoofdstuk XVI van het 

statuut van het personeel van de NMBS-Holding, dat bepaalt : 

 

 « Elk personeelslid mag zijn rechten op een rustpensioen doen gelden vanaf 60 jaar, 

indien het ten minste 20 jaar werkelijke diensten heeft volbracht. 

 

 Die leeftijd wordt evenwel verlaagd tot : 

 

 -  55 jaar, indien het personeelslid ten minste 30 jaar werkelijke rijdiensten heeft 

volbracht; 

 

 -  een leeftijd vastgesteld tussen 55 en 60 jaar naar rata van zijn werkelijke rijdiensten en 

sedentaire diensten die in totaal ten minste 30 jaar moeten bedragen. 
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 Als werkelijke diensten komen in aanmerking, de bij de NMBS Holding met al dan niet 

ter beschikkingstelling van Infrabel of de NMBS bewezen en door de NMBS Holding 

bezoldigde diensten, alsmede de bij het reglement bepaalde dienstprestaties en 

onderbrekingen. 

 

 Worden in de zin van dit statuut als dusdanig beschouwd, de vóór 1 januari 2005 bij de 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen bewezen en door deze Maatschappij 

bezoldigde diensten ». 

 

 B.7.1.  Bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is een hervorming 

van de pensioenen in de overheidssector doorgevoerd, door de principiële vervroegde 

pensioenleeftijd te verhogen tot 62 jaar, bij 40 jaar loopbaan (artikelen 85 en 88, eerste lid, 

van de wet van 28 december 2011). 

 

 Bij amendement werd evenwel beslist om in artikel 88, tweede lid, van de wet van 

28 december 2011 de bestaande preferentiële regeling te behouden voor de leden van het 

leger, van de geïntegreerde politie en van het rijdend personeel van de NMBS, « [die] 

momenteel niet [worden] beoogd door de maatregelen ter verhoging van de pensioenleeftijd 

en de loopbaan » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/008, p. 29). 

 

 B.7.2.  De preferentiële regeling die het rijdend personeel van de NMBS geniet, werd 

behouden « [wegens] het element veiligheid (cf. Buizingen) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1952/016, p. 11). 

 

 Ondervraagd over het eventuele verschil in behandeling dat uit het behoud van 

preferentiële regelingen voortvloeit, heeft de Vice-eerste minister en minister van Pensioenen 

verklaard : 

 

 « […] [Deze] uitzonderingscategorieën werden opgenomen in de tekst omdat het 

regeerakkoord dit zo voorziet en omdat rekening gehouden werd met het aspect veiligheid. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor het rijdend personeel van de N.M.B.S. Holding. […] 

 

 […] 

 

 De drie groepen waarvoor ene uitzondering wordt voorzien zijn momenteel de enige 

groepen binnen de overheidssector die een afwijkende pensioenleeftijd hebben ten aanzien 

van het klassieke pensioenstelsel van de overheid. De bestaande afwijking heeft destijds de 

juridische toets doorstaan » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1408/3, pp. 36-37). 
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 B.8.1.  De wet van 13 december 2012 brengt wijzigingen aan de wet van 28 december 

2011 aan, met « versoepelings- en overgangsbepalingen in het kader van de hervorming van 

de pensioenen van de overheidssector », terwijl andere bepalingen « onnauwkeurigheden 

[verbeteren] die in de pensioenwetgeving waren geslopen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2405/001, p. 3). 

 

 B.8.2.  In de samenvatting betreffende de bestreden wet wordt in de parlementaire 

voorbereiding uitgelegd : 

 

 « •  Er wordt verduidelijkt dat de bestaande uitzondering voor het rijdend personeel van 

de NMBS […] niet alleen betrekking heeft op het behoud van de preferentiële 

leeftijdsgrenzen, maar ook op het behoud van de loopbaanvoorwaarden. 

 

 •  De bestaande uitzondering voor het rijdend personeel van de NMBS wordt beperkt tot 

het rijdend personeel zoals het op 28 december 2011 gedefinieerd werd in het 

pensioenreglement van de NMBS Holding » (ibid., p. 4). 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.9.  De middelen zijn gericht tegen artikel 3 (in de in B.1.2 aangegeven mate), artikel 5 

en artikel 6 van de wet van 13 december 2012. 

 

 Het Hof onderzoekt de middelen door ze te groeperen volgens de bepaling waarop zij 

betrekking hebben. 

 

 

 Wat artikel 3 van de wet van 13 december 2012 betreft 

 

 B.10.  De verzoekers voeren verschillende middelen aan die tegen het bestreden artikel 3 

zijn gericht, in zoverre die bepaling de verplichting zou opleggen dat men lid van het rijdend 

personeel dient te zijn op het ogenblik van de aanvraag voor een vervroegd pensioen teneinde 

de preferentiële voorwaarden voor vervroegd pensioen tussen 55 en 60 jaar te kunnen 
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genieten, waardoor de personeelsleden die een gemengde loopbaan hebben gehad en op het 

ogenblik van de opening van het recht op het pensioen niet langer tot het rijdend personeel 

behoren, aldus worden uitgesloten van de mogelijkheid om de preferentiële regeling te blijven 

genieten. 

 

 B.11.1.  Het enige middel in de zaak nr. 5655 en het eerste middel in de zaken nrs. 5657 

en 5658 zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; het tweede 

middel in de zaak nr. 5671 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, met 

artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; het derde 

middel in de zaak nr. 5673 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (eerste onderdeel), waarbij die bepalingen 

in samenhang worden gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet en met de 

artikelen 2, lid 2, en 9 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten (tweede onderdeel) of met artikel 16 van de Grondwet (derde onderdeel). 

 

 In die eerste reeks van middelen wordt het verschil in behandeling bekritiseerd dat is 

ingevoerd tussen ambtenaren van de NMBS naargelang zij al dan niet tot het rijdend 

personeel behoren op het ogenblik van de opening van het recht op het pensioen : terwijl zij in 

het eerste geval de preferentiële vervroegde pensioenregeling tussen 55 en 60 jaar kunnen 

blijven genieten, kunnen zij dat niet in het tweede geval; dat verschil in behandeling zou niet 

verantwoord zijn ten aanzien van de zwaarte van de functies. Het zou eveneens 

onverantwoord zijn de ambtenaren die het rijdend personeel vrijwillig hebben verlaten en die 

welke het om medische redenen onvrijwillig hebben verlaten, op identieke wijze te 

behandelen. 

 

 Daaruit zou eveneens een discriminatie voortvloeien in het recht op sociale zekerheid, 

alsook in het eigendomsrecht, gewaarborgd bij de in de middelen bedoelde bepalingen. 

 

 B.11.2.  In het eerste middel in de zaak nr. 5673, afgeleid uit de schending van artikel 23, 

derde lid, 2°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 9 van het Internationaal 
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Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, wordt een onverantwoorde 

achteruitgang aangevoerd in de sociale bescherming van de ambtenaren die een gemengde 

loopbaan hebben gehad en niet langer tot het rijdend personeel behoren. 

 

 B.11.3.  In het tweede middel in de zaak nr. 5673, afgeleid uit de schending van artikel 16 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wordt de inbreuk bekritiseerd die aldus 

zou worden gemaakt op het eigendomsrecht van de verzoekers, bij gebrek aan enige 

compensatie. 

 

 B.11.4.  Het tweede middel in de zaken nrs. 5657 en 5658 is afgeleid uit de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; het vierde onderdeel van het derde middel in de 

zaak nr. 5673 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten en met artikel 1 van het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, en met het algemene beginsel van niet-retroactiviteit. 

 

 In die middelen wordt het gebrek aan progressiviteit bij de inwerkingstelling van het 

bestreden artikel 3 of het gebrek aan overgangsmaatregelen bekritiseerd. 

 

 B.12.  De verschillende middelen van de verzoekers zijn gericht tegen het bestreden 

artikel 3, indien die bepaling in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij een extra vereiste oplegt, 

namelijk lid van het rijdend personeel van de NMBS zijn op het ogenblik van de aanvraag 

voor een vervroegd pensioen om de preferentiële voorwaarden voor een vervroegd pensioen 

tussen 55 en 60 jaar te kunnen genieten. 

 

 Die interpretatie zou voortvloeien uit verschillende brieven die door de NMBS naar een 

aantal verzoekers zijn verstuurd, uit het advies van de NMBS-directie in het paritaire 

subcomité van 17 april 2013 en uit een brief van de minister van Pensioenen van 7 mei 2013. 

 

 Het Hof dient bijgevolg, alvorens de middelen te onderzoeken, de draagwijdte van de 

bestreden bepaling te onderzoeken. 
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 B.13.  Vóór de wijziging ervan bij het bestreden artikel 3, bepaalde artikel 88 van de wet 

van 28 december 2011 : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 

voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 

artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 

betreffende de pensioenen van de openbare sector. 

 

 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdgrenzen van de 

oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS Holding; 

 

 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen. 

 

 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op 28 november 2011 in een 

voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden of in 

een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 

60ste verjaardag. 

 

 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die een aanvraag hebben 

ingediend vóór 28 november 2011 om in een situatie te worden geplaatst als beoogd door 

ditzelfde lid. 

 

 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 

de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 

 

 B.14.  Zoals het is gewijzigd bij het bestreden artikel 3 en vóór de wijziging ervan bij het 

koninklijk besluit van 11 december 2013, bepaalt artikel 88 van de wet van 28 december 

2011 : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 

voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 

artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 

betreffende de pensioenen van de openbare sector. 
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 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en aan 

de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 

 

 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen; 

 

 -  voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 

betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, in 

artikel 5bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 

veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de 

politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, in artikel 10 van de 

wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 

werkgever en in artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut 

van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. 

 

 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op eigen aanvraag op 

1 januari 2012 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de 

oppensioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste 

dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van die disponibiliteit of van de 

ermee gelijkgestelde situatie. Deze datum kan evenwel niet gelegen zijn voor de eerste dag 

van de maand die volgt op de 60e verjaardag. 

 

 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die bij hun werkgever een 

aanvraag om vóór 5 maart 2013 in een in datzelfde lid beoogde situatie te worden geplaatst 

hebben ingediend : 

 

 1°  vóór 1 januari 2012; 

 

 2°  of vanaf 1 januari 2012 op voorwaarde dat deze aanvraag door de werkgever werd 

ingewilligd vóór 5 maart 2012. 

 

 De afwijkingen voorzien in het derde en vierde lid zijn niet meer van toepassing indien 

het personeelslid de disponibiliteit of de vergelijkbare situatie voortijdig beëindigt. 

 

 Het rijdend personeel bedoeld in het tweede lid zijn de personeelsleden die behoren tot 

het rijdend personeel bepaald door het pensioenreglement van de NMBS Holding zoals het 

van kracht was op 28 december 2011. 

 

 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 

de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 

 

 B.15.  In de commentaar met betrekking tot het bestreden artikel 3 wordt uiteengezet : 

 

 « […] [In] dit tweede lid van artikel 88 van de wet van 28 december 2011 [wordt] een 

verduidelijking aangebracht. Naast de vermelding van de ‘ preferentiële leeftijdsgrenzen ’, 

waarop voormelde categorieën een uitzondering uitmaken, wordt de vermelding van de 
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‘ loopbaanvoorwaarden ’ toegevoegd. In de huidige tekst van artikel 88 wordt deze laatste 

vermelding niet uitdrukkelijk weergegeven, wat tot verwarring aanleiding kan geven, 

niettegenstaande de memorie van toelichting bij de wet van 28 december 2011 uitdrukkelijk 

spreekt over loopbaanvoorwaarden en preferentiële leeftijdsgrenzen. 

 

 […] 

 

 Voor de uitzonderingscategorie van het rijdend personeel van de NMBS die in het 

huidige artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 is opgenomen, wordt 

gepreciseerd dat het uitsluitend betrekking heeft op het rijdend personeel omschreven in het 

pensioenreglement van de NMBS-Holding, zoals het van kracht was op 28 december 2011. 

Voor de toepassing van artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 kunnen 

derhalve geen nieuwe functies of graden aan de personeelscategorie van het rijdend personeel 

worden toegevoegd. 

 

 Dit is het voorwerp van artikel 3, 2° » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/001, 

pp. 16-18). 

 

 B.16.1.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat de wetgever wou vermijden dat nieuwe 

graden aan de categorie van het « rijdend personeel » worden toegevoegd, en niet wou eisen 

dat het personeelslid van de NMBS op het ogenblik van de opening van zijn recht op het 

vervroegd pensioen tot het rijdend personeel moet behoren. 

 

 Voor het overige wijzigt het bestreden artikel 3 artikel 115 van de voormelde wet van 

14 februari 1961 niet, waarvan de in B.6.2 aangehaalde tekst evenmin vereist dat men op het 

ogenblik van de opening van het recht op een vervroegd pensioen tot het rijdend personeel 

moet behoren om een preferentiële regeling te kunnen genieten die is ingevoerd om, zoals in 

B.6.6 is aangegeven, rekening te houden met de zwaarte van de dienstjaren bij het rijdend 

personeel. Artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 voorziet immers in een systeem van 

berekening pro rata temporis van de duur van de diensten binnen het rijdend personeel in 

geval van een « gemengde » loopbaan, waarbij de preferentiële vervroegde pensioenregeling 

aldus ten goede komt aan elke ambtenaar die tot het rijdend personeel van de NMBS behoort 

of heeft behoord, voor de in die hoedanigheid gepresteerde jaren. 

 

 B.16.2.  Het bestreden artikel 3 moet bijgevolg in die zin worden geïnterpreteerd dat het 

verhindert om nieuwe graden in te voeren in de categorie van het « rijdend personeel », zoals 

zij in het pensioenreglement van de NMBS-Holding op 28 december 2011 bestond; die 

bepaling kan evenwel niet in die zin worden geïnterpreteerd dat zij de verplichting oplegt dat, 
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teneinde de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 behouden 

preferentiële regeling te kunnen blijven genieten, iemand tot de categorie van het rijdend 

personeel van de NMBS dient te behoren op het ogenblik van de opening van het recht op een 

vervroegd pensioen. 

 

 B.17.  Aangezien de middelen steunen op een verkeerde interpretatie van het bestreden 

artikel 3, zijn ze niet gegrond. 

 

 

 Wat artikel 5 van de wet van 13 december 2012 betreft 

 

 B.18.1.  Het enige middel in de zaak nr. 5655 en de twee middelen in de zaken nrs. 5657 

en 5658 zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Het eerste middel in de zaak nr. 5671 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, 

met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Het vierde onderdeel van het derde middel in de zaak nr. 5673 is afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 26 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 1 van 

het Twaalfde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

samenhang gelezen met het algemene beginsel van niet-retroactiviteit. 

 

 B.18.2.  In die middelen, die tegen artikel 5 van de wet van 13 december 2012 zijn 

gericht, wordt het verschil in behandeling bekritiseerd dat is ingevoerd tussen ambtenaren van 

de NMBS naargelang zij al dan niet tot het rijdend personeel behoren op het ogenblik van de 

opening van het recht op het vervroegd pensioen : terwijl zij in het eerste geval de bij het 

bestreden artikel 5 ingevoerde waarborg kunnen genieten, kunnen zij dat niet in het tweede 

geval; dat verschil in behandeling zou niet verantwoord zijn ten aanzien van de zwaarte van 

de functies. Het zou eveneens onverantwoord zijn om de ambtenaren die het rijdend personeel 

vrijwillig hebben verlaten en die welke het om medische redenen onvrijwillig hebben 

verlaten, op identieke wijze te behandelen. 
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 In die middelen wordt eveneens het gebrek aan progressiviteit bij de inwerkingstelling 

van het bestreden artikel 5 of het gebrek aan overgangsmaatregelen bekritiseerd. 

 

 B.19.  Vóór de wijziging ervan bij artikel 5 van de wet van 13 december 2012, bepaalde 

artikel 90 van de wet van 28 december 2011 : 

 

 « Elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en duur van 

de diensten vervult om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, behoudt het 

genot van dit voordeel, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen ». 

 

 Die bepaling, die voortvloeit uit een amendement, werd in de parlementaire 

voorbereiding als volgt toegelicht : 

 

 « Artikel [90] bevat een waarborg die ervoor zorgt dat een persoon die op een bepaald 

ogenblik de voorwaarde vervult om vóór de leeftijd van 65 jaar een rustpensioen te bekomen, 

dit voordeel behoudt, ongeacht de latere ingangsdatum van zijn pensioen. 

 

 Het niet voorzien van een dergelijke bepaling zou er immers toe leiden dat personen 

aangezet zouden worden om vervroegd de overheid te verlaten. 

 

 Bij wijze van voorbeeld zou de persoon die vóór de inwerkingtreding van deze wet, op 

basis van artikel 46, een pensioen op de leeftijd van 60 jaar kon bekomen mits 5 

aanspraakverlenende dienstjaren te tellen, en zijn loopbaan heeft verder gezet, gesanctioneerd 

worden voor het verder zetten van zijn loopbaan in de veronderstelling dat hij niet de nieuwe 

veel strengere voorwaarden vervult inzake minimum loopbaanduur voor het bekomen van een 

vervroegd pensioen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/008, p. 30). 

 

 B.20.  Zoals het bij het bestreden artikel 5 is gewijzigd, bepaalt artikel 90 voortaan : 

 

 « Elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en duur van 

de diensten vervult die, voor de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik behoort, 

gelden om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, behoudt het genot van dit 

voordeel, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen of de 

personeelscategorie waartoe hij op die datum behoort ». 

 

 B.21.  In de parlementaire voorbereiding wordt met betrekking tot het bestreden artikel 5 

uiteengezet : 

 

 « De waarborg in artikel 90 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen laat ieder personeelslid dat, op om het even welk ogenblik, de voorwaarden 
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vervult om op vervroegd pensioen te vertrekken, het genot van dit voordeel behouden 

ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen. 

 

 Deze waarborg […] blijft evenwel van toepassing in geval van verandering van 

personeelscategorie. 

 

 Alhoewel artikel 90 van de wet van 28 december 2011 in algemene bewoordingen is 

gesteld, zijn toch twijfels gerezen omtrent de toepassing van deze waarborg in geval van 

overgang naar een andere personeelscategorie. Daarom wordt dit artikel thans aangepast zodat 

het volkomen duidelijk is dat ook wie op een bepaald ogenblik het recht op een vervroegd 

pensioen opent in een bepaalde personeelscategorie en daarna overgaat naar een andere 

personeelscategorie waarvan hij de pensioneringsvoorwaarden (nog) niet vervult, het recht 

behoudt om - op elk vrij gekozen tijdstip - met vervroegd pensioen te gaan. 

 

 Zo bijvoorbeeld zal de 56-jarige treinbestuurder die in 2013 de leeftijds- en 

loopbaanvoorwaarden (d.w.z. minstens 55 jaar en 30 dienstjaren als lid van het rijdend 

personeel) van zijn bijzonder stelsel vervult maar beslist om tot de leeftijd van 58 jaar nog 

twee jaar in de administratie te werken, volgens zijn eigen keuze en op zijn vraag, een 

vervroegd pensioen kunnen verkrijgen in 2015 omdat hij reeds in 2013 de (bijzondere) 

voorwaarden vervulde van de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik behoorde. 

 

 Anderzijds zal de 54-jarige treinbestuurder die in 2014, na 32 dienstjaren als lid van het 

rijdend personeel, beslist om over te stappen naar een administratieve functie, geen aanspraak 

kunnen maken op enige waarborg. Op het ogenblik van zijn overstap vervulde hij immers nog 

niet de preferentiële leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar (die krachtens artikel 88, tweede lid, van 

de wet van 28 december 2011 vanaf 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing blijft voor het 

rijdend personeel van de NMBS) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/001, pp. 18-

19). 

 

 In het verslag wordt eveneens, bij de belangrijkste maatregelen in het wetsontwerp dat de 

wet van 13 december 2012 is geworden, gepreciseerd : 

 

 « Personen die tijdens een bepaald jaar de voorwaarden vervullen om het vervroegd 

pensioen te verkrijgen, worden er niet langer de facto toe aangezet om dat jaar al effectief met 

pensioen te gaan : het pensioen kan in dat geval ook nog later worden aangevraagd, zodat 

velen wellicht langer zullen blijven werken » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2405/004, p. 3). 

 

 B.22.  Artikel 90 van de wet van 28 december 2011 voert een clausule in « ter 

vrijwaring » van de « verworven » rechten op een vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 

62 jaar; die clausule wordt verantwoord door de bekommernis om het de personen die dat 

wensen, mogelijk te maken langer te kunnen werken, eventueel in een andere 

personeelscategorie, zonder het voordeel te verliezen van een recht dat in het kader van een 

bepaalde personeelscategorie is verworven. 
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 B.23.1.  Het voorbeeld dat in de in B.21 aangehaalde parlementaire voorbereiding is 

vermeld, betreft een lid van het rijdend personeel dat, met 32 dienstjaren bij het rijdend 

personeel maar zonder de leeftijd van 55 jaar te hebben bereikt, « geen aanspraak [zal] 

kunnen maken op enige waarborg » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/001, p. 18). 

 

 Dat geval heeft geen betrekking op een personeelslid van de NMBS dat over een 

verworven recht zou beschikken door te voldoen aan « de voorwaarden inzake leeftijd en duur 

van de diensten […] die, voor de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik behoort, 

gelden om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen »; bijgevolg kan de 

« vrijwaringsclausule » die is vervat in artikel 90 van de wet van 28 december 2011, zoals het 

bij het bestreden artikel 5 is gewijzigd, niet op die situatie van toepassing zijn. 

 

 Wanneer een lid van het personeel van de NMBS dat tot het rijdend personeel van de 

NMBS behoort of heeft behoord, niet voldoet aan de voorwaarden voor de opening van het 

recht op een vervroegd pensioen vóór de leeftijd van 62 jaar, kan het bijgevolg geen 

aanspraak maken op enige waarborg die wordt afgeleid uit artikel 90 van de wet van 

28 december 2011, zoals het bij het bestreden artikel 5 is gewijzigd. 

 

 B.23.2.  Het feit dat artikel 90 van de wet van 28 december 2011, zoals het bij het 

bestreden artikel 5 is gewijzigd, niet van toepassing is op de situatie van een lid van het 

personeel van de NMBS dat het rijdend personeel verlaat alvorens te hebben voldaan aan de 

voorwaarden voor de opening van het recht op een vervroegd pensioen, houdt echter niet in 

dat het de preferentiële regeling niet kan genieten die bij artikel 115 van de wet van 

14 februari 1961 is ingevoerd en die, zoals in B.16.1 wordt aangegeven, ten goede komt aan 

eenieder die tot het rijdend personeel behoort of heeft behoord, voor de in die hoedanigheid 

gepresteerde jaren. 

 

 Door de in artikel 90 van de wet van 28 december 2011 vervatte vrijwaringsclausule te 

wijzigen, heeft het bestreden artikel 5 immers niet de draagwijdte van artikel 115 van de wet 

van 14 februari 1961 gewijzigd. 

 

 B.24.  Aangezien de middelen steunen op een verkeerde interpretatie van het bestreden 

artikel 5, zijn ze niet gegrond. 
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 Wat artikel 6 van de wet van 13 december 2012 betreft 

 

 B.25.  Vóór de wijziging ervan bij het bestreden artikel 6, bepaalde artikel 92 van de wet 

van 28 december 2011 : 

 

 « Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2013 en is uitsluitend van toepassing op de 

pensioenen die ingaan vanaf die datum ». 

 

 B.26.  Zoals het bij het bestreden artikel 6 is gewijzigd, bepaalt artikel 92 van de wet van 

28 december 2011 voortaan : 

 

 « Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2013 ». 

 

 B.27.  In de parlementaire voorbereiding wordt met betrekking tot het bestreden artikel 6 

uiteengezet : 

 

 « Dit betreft een technische aanpassing in artikel 92 van de wet van 28 december 2011, 

gelet [op] de waarborg vervat in artikel 90 van de wet van 28 december 2011 en (zie boven : 

artikel 5) op de wijzigingen die door artikel 2, 3° werden aangebracht in artikel 46, § 3, van 

de wet van 15 mei 1984. Krachtens die bepalingen kan een pensioen dat ingaat vanaf 

1 januari 2013 in voorkomend geval toch toegekend worden op basis van de wetgeving van 

toepassing op 31 december 2012. 

 

 Deze aanpassing betekent evenwel niet […] dat de lopende pensioenen worden beoogd. 

Een pensioenwet vormt immers een algemeen aanvaarde uitzondering op het beginsel van de 

onmiddellijke toepassingskracht van de wet omdat een lopend pensioen een definitief 

vastgestelde rechtstoestand betreft. Behoudens uitdrukkelijke afwijking van de wetgever, 

heeft een nieuwe pensioenbepaling dus geen onmiddellijke uitwerking op de lopende 

pensioenen. De opening van het recht op een pensioen en de berekening ervan worden 

uitsluitend beheerst door de wetgeving die van kracht is op de ingangsdatum van het 

pensioen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/001, p. 19). 

 

 B.28.  Enkel de verzoekers in de zaken nrs. 5655, 5657 en 5658 vorderen de vernietiging 

van artikel 6 van de wet. 

 

 Hun middelen, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

worden evenwel aangevoerd tegen de artikelen 3, 5 en 6 in hun geheel, zonder dat het 

mogelijk is vast te stellen in welke mate hun kritiek tegen het bestreden artikel 6 is gericht. 
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 B.29.  Voor het overige blijkt uit de in B.27 aangehaalde parlementaire voorbereiding dat 

het bestreden artikel 6 zich beperkt tot het aanbrengen van een technische correctie in 

artikel 92 van de wet van 28 december 2011. Door de woorden « en is uitsluitend van 

toepassing op de pensioenen die ingaan vanaf die datum » op te heffen, verleent de beoogde 

bepaling geen terugwerkende kracht aan de bestreden bepalingen. 

 

 B.30.  In zoverre zij betrekking hebben op artikel 6 van de wet van 13 december 2012, 

zijn de middelen niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  wijst de afstand toe in de zaak nr. 5656; 

 

 -  rekening houdend met de interpretaties die in B.16.2 en B.23.2 zijn vermeld, verwerpt 

de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5667 

 

 

Arrest nr. 78/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 4°, en 3, 

1°, eerste lid, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende de pensioenen van de overheidssector, ingesteld door Jean Degrave en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 4°, en 3, 1°, eerste lid, van de wet van 

13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 

overheidssector (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, 

derde editie) door Jean Degrave, Walter De Schryver, Tom Cautaerts en Paul Quets, allen 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Luypaers, advocaat bij de balie te Leuven. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. D’Hooghe, advocaat bij 

de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 

memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. H.-K. Carême, advocaat bij de balie te Leuven, loco Mr. P. Luypaers, voor de 

verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. A. Carton, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. D’Hooghe, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 A.1.1.  De verzoekers zijn allen luchtverkeersleiders die op statutaire wijze zijn tewerkgesteld bij het 

autonome overheidsbedrijf Belgocontrol. Zij vallen voor hun pensioenberekening onder het voordelige tantième 

van 1/50. Vóór de pensioenhervorming konden zij op pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar en konden zij 

aanspraak maken op een volledig pensioen na een loopbaan van 37,5 jaar. Zij voeren aan dat de tweede 

bestreden bepaling hen ten onrechte uitsluit van de categorieën voor wie de preferentiële voorwaarden van 

oppensioenstelling (inzake leeftijd en duur van de loopbaan) worden behouden en dat de eerste bestreden 

bepaling vanaf het jaar 2017 in een lagere coëfficiënt voorziet dan in de jaren 2013-2016, zodat zij langer zullen 

moeten werken in verhouding tot het aantal jaren dat vereist is om een volledig pensioen te verkrijgen. 
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 A.1.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekers, aangezien zij altijd aan de gewone regels 

voor vervroegde oppensioenstelling onderworpen zijn geweest en dus nooit de afwijkende preferentiële 

voorwaarden hebben kunnen genieten. Zij zouden geen belang hebben bij het aanvechten van een regeling die 

preferentiële loopbaanvoorwaarden voor hen in het leven roept, in afwijking van de nieuwe algemeen geldende 

regels (eerste bestreden bepaling), en reeds lang bestaande wettelijke uitzonderingen inzake loopbaan en leeftijd 

voor bepaalde categorieën van personen bevestigt (tweede bestreden bepaling). 

 

 A.1.3.  De verzoekers preciseren in hun memorie van antwoord dat hun beroep niet ertoe strekt dezelfde 

preferentiële pensioenregeling te krijgen als het rijdend personeel van de NMBS, als bepaalde leden van de 

politie of als de militairen, maar wel als vergelijkbare categorie met het rijdend personeel van de NMBS een 

kans te krijgen op een gunstiger pensioenregeling waarbij ook voor de luchtverkeersleiders de op hen van 

toepassing zijnde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden behouden blijven, ongeacht of die als « afwijkend » of 

« preferentieel » kunnen worden gekwalificeerd. 

 

 A.1.4.  De Ministerraad blijft bij zijn standpunt dat de verzoekers geen belang hebben bij de vernietiging 

van de bestreden bepalingen. Wat inzonderheid de eerste bestreden bepaling betreft, voegt hij eraan toe dat de 

aangevoerde discriminatie op een verkeerde lezing van de bepaling berust, hetgeen in het kader van het verweer 

ten gronde zal worden aangetoond. 

 

 

 Ten aanzien van het middel 

 

 A.2.1.  Het enige middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In het 

eerste onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekers het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de 

personen die behoren tot de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 opgenomen 

uitzonderingscategorieën en, anderzijds, de personen die onder het algemene toepassingsgebied van de nieuwe 

regeling van artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 15 mei 1984 vallen en dit ongeacht of zij voorheen een 

afwijkend pensioenstelsel of preferentiële leeftijdsvoorwaarden hebben genoten. Volgens de verzoekers bestaat 

er inzonderheid geen redelijke verantwoording voor het verschil in behandeling tussen de luchtverkeersleiders 

en het rijdend personeel van de NMBS-Holding. 

 

 De loutere vaststelling dat de uitzonderingscategorieën op grond van de oude regelgeving aan een andere 

pensioenleeftijd waren onderworpen, zou het gemaakte onderscheid niet kunnen verantwoorden en het 

veiligheidsmotief kan volgens de verzoekers evenmin volstaan. Ook luchtverkeersleiders oefenen een beroep uit 

waarbij zij de veiligheid van de gebruikers waarborgen en waarvoor zij over een licentie dienen te beschikken, 

bestaande uit een medische, een operationele en een taalkundige component. De verzoekers wijzen erop dat de 

luchtverkeersleiders, overeenkomstig een koninklijk besluit van 14 september 1997, vanaf de leeftijd van 55 jaar 

verplicht in disponibiliteit worden gesteld en dit tot de leeftijd van 60 jaar (meer bepaald de leeftijd waarop 

onder het oude pensioenstelsel de leeftijd voor oppensioenstelling werd bereikt), omdat zij door hun leeftijd 

functioneel niet meer in staat worden geacht om hun beroep verder uit te oefenen zonder een verhoogd risico te 

vormen voor de veiligheid van de gebruikers. 

 

 A.2.2.  Volgens de Ministerraad worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden door 

artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij artikel 3, 1°, van de wet van 

13 december 2012. Hij wijst allereerst op de noodzaak van de pensioenhervorming, waarvan die bepaling deel 

uitmaakt, en op de ruime beleidsvrijheid waarover de wetgever ter zake beschikt. Het behoud van de drie 

uitzonderingscategorieën waarin de bepaling voorziet (het rijdend personeel van de NMBS-Holding, de 

geïntegreerde politie en de militairen), is naar het oordeel van de Ministerraad redelijk verantwoord en 

proportioneel aan de doelstellingen van de wetgever. 

 

 Wat inzonderheid de leden van het rijdend personeel van de NMBS-Holding betreft, meent de 

Ministerraad dat hun pensioenregeling historisch is gegroeid en rechtmatige verwachtingen heeft doen ontstaan. 

Hij verwijst ook naar de belastende aard van hun beroep en naar de gevaarlijke situaties waarmee zij worden 

geconfronteerd. Daarenboven beoogde de wetgever rekening te houden met een akkoord dat voortvloeide uit 

sociale onderhandelingen. Al die factoren zouden niet - of niet in dezelfde mate - gelden voor de 

luchtverkeersleiders. Ook ten aanzien van de twee andere uitzonderingscategorieën zou de verschillende 

behandeling op een objectief criterium berusten en redelijk verantwoord zijn. De Ministerraad verwijst in dat 

verband naar het arrest nr. 177/2002 van 5 december 2002. 
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 Bij het beoordelen van de evenredigheid van de bestreden bepaling dient volgens de Ministerraad rekening 

te worden gehouden met de overgangsmaatregelen waarin de wetgever heeft voorzien, met het mechanisme van 

de vermenigvuldigingscoëfficiënt voor het berekenen van de minimumduur van de loopbaan (zie het tweede 

onderdeel van het middel), met de mogelijkheid tot toekenning van een disponibiliteit, waarnaar de verzoekers 

zelf verwijzen, en ten slotte met de invoering van een leeftijdscomplement voor ambtenaren die hun loopbaan 

voortzetten na de leeftijd waarop ze met vervroegd pensioen kunnen gaan. 

 

 A.2.3.  De verzoekers zijn in hun memorie van antwoord van oordeel dat de beleidsvrijheid van de 

wetgever niet absoluut is en dat uitdrukkelijk moet worden verantwoord, in het licht van de doelstelling om de 

pensioenen betaalbaar te houden, waarom in uitzonderingscategorieën werd voorzien. Zij merken op dat de door 

de Ministerraad aangevoerde elementen ter verantwoording van het verschil in behandeling geen steun vinden in 

de parlementaire voorbereiding. Daarin wordt enkel verwezen naar de andere pensioenleeftijd van de categorie 

waarmee wordt vergeleken en naar het veiligheidsmotief. De andere factoren waarop de Ministerraad zich 

beroept, kunnen geen verantwoording bieden voor het verschil in behandeling en zouden zelfs op gespannen 

voet staan met de doelstelling van de pensioenhervorming. Niets zou bovendien verhinderen, zo betogen de 

verzoekers, dat de pensioenleeftijd van het rijdend personeel van de NMBS-Holding proportioneel op dezelfde 

wijze wordt verhoogd als de pensioenleeftijd van de andere categorieën van ambtenaren. 

 

 De gevoerde sociale onderhandelingen en de noodzaak tot het bewaren van de sociale vrede kunnen 

volgens de verzoekers evenmin als verantwoording worden aangevoerd, zeker niet wanneer dat argument wordt 

aangewend om een uitzondering te verantwoorden voor een categorie van personeelsleden die op geregelde 

tijdstippen het wapen van de staking hanteert. Naar het oordeel van de verzoekers kan niet redelijk worden 

betwist dat hun werksituatie minstens soortgelijk is aan die van het rijdend personeel van de NMBS-Holding, 

meer bepaald op het vlak van onregelmatige prestaties en nachtwerk, de vereiste graad van flexibiliteit en 

autonomie, de hoge stress vanwege de strikte veiligheidsnormen, het isolement op de werkplaats en de toename 

van flexibiliteit naar aanleiding van het eengemaakte Europees luchtruim. 

 

 Volgens de verzoekers worden luchtverkeersleiders in dezelfde mate met gevaarlijke situaties 

geconfronteerd als het rijdend personeel van de NMBS-Holding. Hun optreden heeft immers een rechtstreekse 

invloed, zowel op de veiligheid van de personen aan boord van de betrokken vliegtuigen als voor de personen 

op de grond. Dat de luchtverkeersleiders hun taken vanuit een toren uitoefenen en niet vanuit een vliegtuig zou 

daaraan geen afbreuk doen. Wat de disponibiliteitsregeling betreft, merken de verzoekers ten slotte op dat die 

mogelijkheid slechts bestaat tot de leeftijd van 60 jaar. In zoverre de pensioenleeftijd voor de 

luchtverkeersleiders wordt opgetrokken, komt de veiligheid van de gebruikers derhalve in het gedrang wanneer 

de luchtverkeersleiders hun activiteiten alsnog zouden moeten hervatten tot aan de effectieve pensioenleeftijd. 

 

 A.2.4.  De Ministerraad verwerpt in zijn memorie van wederantwoord de redenering van de verzoekers 

volgens welke geen rekening zou mogen worden gehouden met motieven waarop de wetgever in het verleden 

heeft gesteund om het betwiste verschil in behandeling te creëren. Ten aanzien van het argument dat de 

pensioenleeftijd van het rijdend personeel van de NMBS-Holding eveneens proportioneel had kunnen worden 

verhoogd, werpt de Ministerraad op dat het niet aan de verzoekers toekomt om aan te geven op welke wijze de 

wetgever de rechtmatige pensioenverwachtingen van het betrokken personeel concreet dient te honoreren. Hij 

meent overigens dat de uitzondering ten aanzien van het rijdend personeel van de NMBS-Holding niet 

problematisch is in het licht van het gelijkheidsbeginsel, aangezien dat personeel in het verleden preferentiële 

leeftijds- en loopbaanvoorwaarden heeft genoten, in tegenstelling tot de verzoekers. Uit de rechtspraak van het 

Hof, meer bepaald uit het reeds aangehaalde arrest nr. 177/2002, zou blijken dat de enkele doelstelling van het 

respecteren van bestaande pensioenverwachtingen op zichzelf kan volstaan om een verschil in behandeling te 

verantwoorden. De aangevoerde disponibiliteitsregeling acht de Ministerraad ten slotte niet relevant voor het 

beoordelen van de grondwettigheid van de bestreden bepaling, aangezien de voor disponibiliteit vastgestelde 

leeftijdsgrens bij reglement is bepaald. 

 

 A.3.1.  In het tweede onderdeel van het middel wordt het verschil in behandeling bekritiseerd tussen, 

enerzijds, de personen van wie het pensioen wordt berekend volgens de basisregeling (tantième 1/60) en, 

anderzijds, de personen die een gunstiger tantième genieten, zoals de verzoekers (tantième 1/50). De in 

artikel 46, § 3/1, van de wet van 15 mei 1984 ingevoerde vermenigvuldigingscoëfficiënt versoepelt in de stelsels 

waarin een gunstiger tantième dan 1/60 van toepassing is - en men dus sneller een maximumpensioen 

bereikt - de voorwaarden voor de minimumduur van de loopbaan vereist voor het pensioen. Daardoor wordt die 

minimumduur, in de periode 2013-2016, de facto gehaald na 40/45
 

van de loopbaan (zowel voor het 

tantième 1/60 als voor het tantième 1/50). Naar het oordeel van de verzoekers zou de 

vermenigvuldigingscoëfficiënt vanaf 2017 zonder redelijke verantwoording stelselmatig worden verminderd tot 
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in het jaar 2022, terwijl de loopbaanvoorwaarden in de basisregeling ongewijzigd blijven. De parlementaire 

voorbereiding zou voor die vermindering geen enkele verantwoording bieden. 

 

 De vermindering van de vermenigvuldigingscoëfficiënt zou tot gevolg hebben dat de berekening van de 

loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen in de regelingen met een gunstiger tantième vanaf 2017 

wordt verstrengd, terwijl dat niet het geval is voor het gewone tantième. Daardoor zou het praktische nut van het 

tantième 1/50 voor een persoon met een volledige carrière naar het oordeel van de verzoekers vanaf 2017 de 

facto volledig worden uitgehold. 

 

 A.3.2.  Volgens de Ministerraad voert de bestreden regeling een voordeel in voor de verzoekers (waardoor 

zij overigens geen belang zouden hebben bij de vernietiging van de bestreden bepaling, zie A.1.2). Door de 

toepassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt immers de vereiste loopbaanduur sneller bereikt door 

personen die een tantième van 1/50 genieten en dit onbeperkt in de tijd. Voor de personen met een tantième van 

1/60 bedraagt de loopbaanvoorwaarde vanaf 2013 38 jaar en vanaf 2015 40 jaar. Voor de personen met een 

tantième van 1/50 geldt een voordeliger loopbaanvoorwaarde, met een overgangsperiode van 2013 tot 2022. De 

loopbaanvoorwaarde neemt gradueel toe om in 2022 te stabiliseren op 38 jaar, 3 maanden en 30 dagen. De 

Ministerraad stelt vast dat de verzoekers niet de keuze van de wetgever betwisten om de categorie van personen 

met preferentiële tantièmes voordeliger leeftijdsgrenzen inzake pensioenen toe te kennen, maar enkel de 

verlaging van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van 2017 tot 2022. 

 

 De Ministerraad wijst ook in dit verband op de ruime beleidsvrijheid waarover de wetgever beschikt. Uit 

de parlementaire voorbereiding blijkt dat die het « logisch en billijk » heeft geacht om de nieuwe (strengere) 

regels inzake de pensioenleeftijd te versoepelen voor de personen die een bij wet ingesteld gunstiger tantième 

genieten aangezien zij in vergelijking met de personen met een tantième van 1/60 op kortere tijd het 

maximumpensioen kunnen bereiken. Er bestaat dus een redelijke verantwoording voor die versoepeling, 

waarvan het effect vanaf 2017 langzaam vermindert zonder evenwel geheel uit te doven. Die geleidelijke 

vermindering van 2017 tot 2022 wordt op haar beurt verantwoord door de bekommernis om de pensioenen 

betaalbaar te houden. Hoe langer men actief blijft op de arbeidsmarkt, hoe meer men bijdraagt aan - en hoe 

minder men uitkeringen ontvangt van - het pensioensysteem. Daarnaast berust de keuze van de wetgever om de 

afbouw van de voordeliger loopbaanvoorwaarden over ongeveer een decennium te spreiden op de doelstelling 

om de bestaande toestand op geleidelijke wijze aan te passen. 

 

 Aangezien de verzoekers in 2022 (en daarna) nog steeds na een kortere loopbaan (38 jaar, 3 maanden en 

30 dagen) op vervroegd pensioen kunnen gaan dan de personen met een tantième van 1/60 (40 jaar), ziet de 

Ministerraad niet in hoe het praktische nut van het tantième 1/50 voor een persoon met een volledige carrière 

vanaf 2017 de facto volledig zou worden uitgehold. Hij leidt daaruit af dat het oordeel van de verzoekers op een 

onjuiste lezing van de bestreden bepaling steunt. Wat ten slotte de evenredigheid van de bestreden maatregel 

betreft, voert de Ministerraad grotendeels dezelfde elementen aan als ten aanzien van de andere bestreden 

bepaling (A.2.2). 

 

 A.3.3.  De verzoekers zijn in hun memorie van antwoord van oordeel dat de invoering van de coëfficiënt 

de werkelijk te presteren arbeidsduur beoogt af te stemmen op het aantal dienstjaren dat vereist is om een 

volledig pensioen te verkrijgen. Dat zou impliceren dat de regeling niet kan worden beoordeeld op grond van 

het aantal werkelijk te presteren dienstjaren, maar enkel op basis van de verhouding tussen die werkelijk te 

presteren dienstjaren, enerzijds, en het aantal dienstjaren dat noodzakelijk is om een volledig pensioen te 

verkrijgen, anderzijds. De vaststelling dat de verzoekers ook in 2022 minder effectieve dienstjaren zullen 

moeten presteren dan personen met een tantième 1/60, zou bijgevolg irrelevant zijn in het licht van de door de 

wetgever vooropgestelde doelstelling. De verzoekers zullen in elk geval meer dan 40/45 van het aantal 

dienstjaren dat vereist is voor een volledig pensioen moeten presteren, terwijl voor de andere personen steeds 

40/45 van het aantal dienstjaren zal volstaan. 

 

 De verzoekers merken voorts op dat de bestreden bepaling geen invloed heeft op de leeftijd van 

vervroegde oppensioenstelling, maar enkel de berekening van de loopbaanduur betreft. De noodzaak van het 

verhogen van de leeftijd voor vervroegde oppensioenstelling zou een geleidelijke verlaging van de coëfficiënt 

derhalve niet kunnen verantwoorden, net zo min als de vaststelling dat in overgangsmaatregelen werd voorzien 

om de verhoging van de leeftijdsgrens voor vervroegd pensioen te verzachten. 

 

 De verzoekers stellen vast dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling geen 

verantwoording kan worden gevonden voor de geleidelijke afbouw van de coëfficiënt. Daaruit blijkt wel dat de 

coëfficiënt werd ingevoerd, niet om in een geleidelijke overgangsmaatregel te voorzien, maar om voor de 
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personen die een preferentieel wettelijk tantième genieten in een compensatie te voorzien voor het vervroegd 

bereiken van het maximumpensioen. Nergens wordt gemotiveerd waarom het vervolgens noodzakelijk zou zijn 

om dat voordeel vanaf 2016 alsnog geleidelijk te verminderen terwijl de grondslag voor de invoering van de 

coëfficiënt dezelfde is gebleven. Dat zou des te meer het geval zijn nu de Ministerraad erkent dat de invoering 

van de coëfficiënt geen overgangsmaatregel maar een maatregel met blijvende impact betreft. 

 

 A.3.4.  Volgens de Ministerraad komt het betoog van de verzoekers in A.3.3 neer op een nieuw middel, 

meer bepaald doordat zij daarin de nadruk leggen op de verhouding tussen de te presteren dienstjaren en het 

aantal dienstjaren dat noodzakelijk is om een volledig pensioen te verkrijgen. De Ministerraad betwist overigens 

de relevantie van die verhouding, waarover ook niets terug te vinden is in de wet of in de parlementaire 

voorbereiding. Voor het overige brengt de Ministerraad in herinnering dat de categorie van personen ten aanzien 

van wie de discriminatie wordt aangevoerd, geen enkele vermenigvuldigingscoëfficiënt kan genieten. In zoverre 

de verzoekers doen gelden dat de bestreden bepaling geen invloed zou hebben op de leeftijd voor vervroegde 

oppensioenstelling, doch enkel de berekening van de loopbaanduur zou raken, merkt de Ministerraad ten slotte 

op dat die twee factoren samenhangen, aangezien het gaat om cumulatieve vereisten (zowel de leeftijdsgrens als 

het aantal dienstjaren moet worden bereikt). De noodzaak van het verhogen van de leeftijd voor vervroegde 

oppensioenstelling kan de geleidelijke verlaging van de coëfficiënt derhalve verantwoorden. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De bestreden bepalingen maken deel uit van hoofdstuk 2 (« Verhoging van de 

leeftijd van het onmiddellijk of uitgesteld pensioen ») van de wet van 13 december 2012 

houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

 

 Een verhoging van de leeftijd van het vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar werd reeds 

ingevoerd bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 85 tot 

92). De thans bestreden bepalingen beogen de uitwerking daarvan te verduidelijken en te 

verfijnen. 

 

 B.1.2.  Vóór de voormelde wet van 28 december 2011 konden de statutaire ambtenaren 

op pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar en « op voorwaarde dat zij ten minste vijf 

pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen » (artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen). Het betrof in wezen een 

vervroegd pensioen, dat afweek van de wettelijke pensioenleeftijd die voor de statutaire 

ambtenaren, zoals voor de werknemers en de zelfstandigen, in beginsel op 65 jaar was 

vastgesteld (artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen). 

 



7 
 

 De wet van 28 december 2011 heeft dat vervroegd pensioen voor de statutaire 

ambtenaren veralgemeend (artikel 88), maar heeft tegelijkertijd voorzien, niet alleen in een 

verhoging van de leeftijd waarop dat pensioen kan ingaan, maar ook in een verhoging van het 

aantal dienstjaren dat moet zijn bereikt en dat in beginsel 40 jaar bedraagt (artikel 85). 

 

 B.1.3.  Het pensioen van de statutaire ambtenaren wordt berekend overeenkomstig de 

volgende formule : tantième x referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. De 

referentiewedde is in beginsel de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren. Het 

tantième vormt de noemer van de zogenaamde loopbaanbreuk, met als teller het aantal 

dienstjaren. Hoe kleiner die noemer is, hoe gunstiger de loopbaanbreuk en hoe hoger het 

pensioenbedrag (of hoe sneller het maximumpensioen wordt bereikt). 

 

 Het rustpensioen wordt in beginsel berekend « op de grondslag van, voor elk jaar dienst, 

1/60 van de referentiewedde » (artikel 8, § 1, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de 

burgerlijke en kerkelijke pensioenen). Een aantal categorieën van ambtenaren geniet evenwel, 

bij wijze van uitzondering, een tantième van 1/50 (artikel 8, § 3, 3°, van dezelfde wet). 

 

 Artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012 - de eerste bestreden bepaling - voorziet 

in bijzondere voorwaarden inzake het vereiste aantal dienstjaren voor de ambtenaren die een 

gunstiger tantième dan 1/60 genieten. Het voegt meer bepaald in artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen de volgende 

twee paragrafen in : 

 

 « § 3/1.  Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende 

dienstjaren bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, en derde lid, § 2 en § 3, tweede tot vierde lid, wordt 

bereikt, wordt de duur van de in het tweede lid bedoelde diensten verstrekt in een ambt 

waaraan de wet, voor de pensioenberekening, een gunstiger tantième dan 1/60e verbindt, 

vermenigvuldigd met de in het vijfde lid vastgestelde coëfficiënt die overeenstemt met het 

aan die diensten verbonden tantième, de ingangsdatum van het pensioen en het 

minimumaantal vereiste dienstjaren. 

 

 De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de werkelijk gepresteerde 

pensioenaanspraakverlenende diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en de 

situaties vermeld in de lijst bedoeld bij artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen, die aanneembaar zijn voor de opening van het recht op 

pensioen, evenals de in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige 

brandweerman. Ook indien, voor de berekening van het pensioen, het voordeliger tantième 
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niet behouden blijft tijdens de situaties opgesomd in de hierboven bedoelde lijst, moet de in 

het vijfde lid bedoelde coëfficiënt toegepast worden op deze periode op basis van het 

tantième dat aan deze periode zou verbonden geweest zijn indien de betrokkene werkelijke 

diensten was blijven presteren in de functie die hij vóór die situatie uitoefende. 

 

 Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in het tweede lid bedoelde diensten 

gepresteerd bij de NMBS-Holding. 

 

 Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen waarvan 

het pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 

 De coëfficiënt of coëfficiënten bedoeld in het eerste lid worden als volgt vastgesteld : 

 

Jaar waarin het pensioen ingaat Tantième 1/55 Tantième 1/50 en andere gunstigere 

tantièmes 

 Minimumaantal vereiste dienstjaren Minimumaantal vereiste dienstjaren  

 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 

2013 1,0910 - 1,0908 - - 1,1999 - 1,2001 - - 

2014 1,0910 1,0909 1,0908 - - 1,1999 1,2000 1,2001 - - 

2015 - 1,0909 1,0908 1,0910 - - 1,2000 1,2001 1,1999 - 

2016 - - 1,0908 1,0910 1,0909 - - 1,2001 1,1999 1,2000 

2017 - - 1,0644 1,0649 1,0654 - - 1,1706 1,1714 1,1722 

2018 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1429 1,1443 1,1454 

2019 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1164 1,1181 1,1200 

2020 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0908 1,0933 1,0957 

2021 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0667 1,0697 1,0722 

Vanaf 2022  - 1,0390 1,0401 1,0500  - 1,0436 1,0467 1,0500 

 

 Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende periode, desgevallend onderverdeeld 

in afzonderlijke perioden naargelang het aan de diensten verbonden tantième, wordt geteld 

van de begin- tot en met de einddatum. De dagen die deel uitmaken van een onvolledige 

kalendermaand worden in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij 

vertegenwoordigen in verhouding tot het aantal dagen dat werkelijk begrepen is in die 

volledige kalendermaand. Het resultaat van deze telling wordt, voor elke afzonderlijke 

periode, uitgedrukt in maanden met vier decimalen waarbij naar boven wordt afgerond indien 

de vijfde decimaal gelijk of groter is dan vijf. Dezelfde afronding wordt toegepast op het 

product dat wordt verkregen nadat de som van deze, per tantième samengetelde, afzonderlijke 

perioden werd vermenigvuldigd met de coëfficiënt bedoeld in het vijfde lid. De som van deze 

producten wordt uitgedrukt in maanden met vier decimalen. 

 

 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen om de 

coëfficiënt 1,1200 vastgesteld in de laatste kolom van de tabel in het vijfde lid, voor de in die 

kolom bedoelde gevallen, te behouden voor de jaren na 2019. 

 

 § 3/2.  De toepassing van § 1, tweede lid, 1°, kan niet meebrengen dat voor een bepaald 

kalenderjaar meer dan 12 maanden in aanmerking genomen worden voor de opening van het 

recht op het pensioen ». 
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 B.1.4.  De verhoging van de leeftijd van het vervroegd pensioen van 60 naar 62 jaar doet 

geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald voor het 

rijdend personeel van de NMBS-Holding, voor de geïntegreerde politie en voor de militairen 

(artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011). 

 

 Artikel 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 - de tweede bestreden bepaling - beoogt 

de voormelde vrijwaring van pensioenrechten nader te preciseren. De verzoekers vorderen de 

vernietiging van die bepaling in zoverre zij het tweede lid van het voormelde artikel 88 heeft 

vervangen door de volgende bepaling : 

 

 « Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en 

aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 

 

 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen; 

 

 -  voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 

betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, in 

artikel 5bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 

veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de 

politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, in artikel 10 van de 

wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 

werkgever en in artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut 

van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht ». 

 

 B.1.5.  Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle statutaire en niet-statutaire 

personeelsleden in dienst van NMBS-Holding op 31 december 2013, van rechtswege 

overgedragen naar « HR Rail » zonder dat hun rechtspositie hierbij wordt gewijzigd (artikel 2 

van het koninklijk besluit van 11 december 2013 « houdende het personeel van de Belgische 

Spoorwegen »). In artikel 46, § 3/1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen, ingevoegd bij de eerste bestreden bepaling, wordt 

het derde lid aangevuld met de woorden « of bij HR Rail » (artikel 37 van hetzelfde 

koninklijk besluit). In artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende 

diverse bepalingen, gewijzigd bij de tweede bestreden bepaling, worden de woorden « de 

NMBS-Holding » vervangen door de woorden « HR Rail » (artikel 47 van hetzelfde 
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koninklijk besluit). Die wijzigingen hebben geen rechtstreekse weerslag op het beroep tot 

vernietiging. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekers bij de vernietiging van de 

bestreden bepalingen. 

 

 B.2.2.  De verzoekers zijn luchtverkeersleiders die op statutaire wijze zijn tewerkgesteld 

bij het autonome overheidsbedrijf Belgocontrol. Zij genieten een rustpensioen ten laste van 

de Staatskas « onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels als de 

rijksambtenaren » (artikel 176, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 

van sommige economische overheidsbedrijven). Bovendien behoren de luchtverkeersleiders 

tot de categorie van ambtenaren die het voordelige tantième van 1/50 genieten. 

 

 B.2.3.  De verzoekers kunnen rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door een 

bepaling die andere categorieën van overheidspersoneel een gunstiger pensioenregeling 

toekent, zoals de tweede bestreden bepaling. Het is niet vereist dat een eventuele vernietiging 

hun een onmiddellijk voordeel oplevert. De omstandigheid dat de verzoekers, als gevolg van 

de vernietiging van de bestreden bepaling, een kans zouden krijgen dat hun situatie in een 

gunstigere zin wordt geregeld, volstaat om hun belang bij het bestrijden van die bepaling te 

verantwoorden. Het is daarbij niet relevant dat zij, zoals de Ministerraad aanvoert, ook in het 

verleden aan de gewone regels voor oppensioenstelling onderworpen zijn geweest en dus 

nooit de afwijkende preferentiële voorwaarden hebben kunnen genieten. 

 

 B.2.4.  De eerste bestreden bepaling voorziet volgens de verzoekers vanaf het jaar 2017 

in een lagere coëfficiënt dan voor de jaren 2013-2016, zodat zij langer zullen moeten werken 

in verhouding tot het aantal jaren dat vereist is om een volledig pensioen te kunnen 

verwerven. Aangezien het belang van de verzoekers afhankelijk is van de draagwijdte van de 

bestreden bepaling, valt het onderzoek ervan samen met dat van de grond van de zaak. 

 

 B.2.5.  De exceptie wordt verworpen. 
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 Ten aanzien van het middel 

 

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

Grondwet doordat artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd bij de tweede bestreden bepaling, in een gunstiger regeling 

voorziet voor bepaalde categorieën van ambtenaren, waartoe de verzoekers niet behoren 

(eerste onderdeel), en doordat artikel 46, §§ 3/1 en 3/2, van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, zoals ingevoegd bij de 

eerste bestreden bepaling, in een regeling voor de berekening van de loopbaanduur voorziet 

die voor de verzoekers (tantième 1/50) vanaf 2017 ongunstiger zou uitvallen dan voor de 

ambtenaren met het gewone tantième van 1/60 (tweede onderdeel). 

 

 B.4.  De bestreden bepalingen maken deel uit van een structurele hervorming van de 

pensioenen van het overheidspersoneel, die erop gericht is om op lange termijn de budgettaire 

kosten van de vergrijzing te beheersen. De hervorming strekt in de eerste plaats ertoe de 

mensen langer te doen werken. 

 

 B.5.  Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te 

nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. Aangezien die 

pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, 

kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of het tekort in de 

sociale zekerheid zulks vereisen. 

 

 Bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt de wetgever derhalve over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de betrokken regeling het 

voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg. 

 

 B.6.  Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde categorieën van personen 

beoogt en andere categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt 

op categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient 

het Hof te onderzoeken of de bestreden bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel 

en of zij geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie van de ene of de 

andere van die categorieën van personen. Van discriminatie zou derhalve slechts sprake zijn 
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indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van de pensioenregels een 

onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou 

meebrengen. 

 

 

 Wat het eerste onderdeel van het middel betreft 

 

 B.7.1.  De leeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar voorheen met vervroegd pensioen 

kon gaan, wordt vanaf 2013 op geleidelijke wijze verhoogd, meer bepaald jaarlijks met 

6 maanden, om vanaf 2016 op 62 jaar te blijven. Ook het vereiste aantal dienstjaren wordt 

slechts geleidelijk verhoogd : het bedraagt in beginsel 38 jaar vanaf 2013, 39 jaar vanaf 2014 

en 40 jaar vanaf 2015. 

 

 B.7.2.  Artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd bij de tweede bestreden bepaling, vrijwaart evenwel voor het 

rijdend personeel van de NMBS-Holding, voor de geïntegreerde politie en voor de (gewezen) 

militairen de voorheen bestaande « voorwaarden inzake de duur van de diensten » en 

« preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling ». In de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 28 december 2011 wordt die uitzondering als volgt toegelicht : 

 

 « De reden waarom de politie en de militairen momenteel zijn uitgesloten uit deze 

hervorming vloeit voort uit het feit dat het gaat om organen die instaan voor de veiligheid én 

die zeer recent grondige hervormingen in respectievelijk 2001 en 2007 hebben ondergaan. 

Deze hervormingen zijn gepaard gegaan met overgangsmaatregelen die nu nog van kracht 

zijn en vandaag moeilijk opnieuw in vraag kunnen worden gesteld. De reden waarom het 

rijdend personeel van de NMBS-holding is uitgesloten van deze hervorming betreft het 

element veiligheid (cf. Buizingen). Bovendien zijn de drie vermelde categorieën 

onderworpen aan een andere pensioenleeftijd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-1952/016, p. 11). 

 

 B.7.3.  Uit de omstandigheid dat een zeer beperkt aantal categorieën van personen een 

gunstiger regeling geniet, zowel wat de leeftijds- als wat de loopbaanvoorwaarden betreft, 

kan niet worden afgeleid dat de voor de luchtverkeersleiders geldende regeling zonder 

redelijke verantwoording is. Gelet op de overgangsregeling waarmee de hervorming van die 

regeling gepaard gaat, beperkt artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij de tweede bestreden bepaling, de rechten 

van de verzoekers niet op onevenredige wijze. 
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 Vanuit het oogpunt van een coherente regelgeving kan het wenselijk worden geacht om 

alle categorieën van overheidspersoneel aan een verhoging van de pensioenleeftijd te 

onderwerpen; bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat iedere blijvende 

uitzondering op de verhoging van de pensioenleeftijd en van het vereiste aantal dienstjaren 

niet enkel afbreuk doet aan de vooropgezette doelstelling, maar ook aan het noodzakelijke 

maatschappelijke draagvlak van de algehele pensioenhervorming. Het behoort evenwel tot de 

beleidsvrijheid van de wetgever, rekening houdend met het daaromtrent gevoerde sociaal 

overleg en met het feit dat de zwaarte van sommige functies afwijkende maatregelen 

traditioneel heeft verantwoord, te oordelen of in dat verband een grotere gelijkschakeling al 

dan niet wenselijk is en in voorkomend geval te bepalen op welk tijdstip en op welke wijze 

via concrete maatregelen vorm moet worden gegeven aan een grotere uniformiteit tussen de 

bestaande regelingen. 

 

 B.7.4.  Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft 

 

 B.8.1.  Zoals in B.7.1 in herinnering is gebracht, wordt het vereiste aantal dienstjaren 

geleidelijk verhoogd tot, in beginsel, 40 jaar vanaf 2015. De ambtenaren die een gunstiger 

tantième dan 1/60 genieten - vanwege de zwaarte van hun beroep of ter compensatie van een 

laattijdige indiensttreding (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/004, p. 8) - kunnen op 

kortere tijd het maximumpensioen bereiken. Om die reden heeft de wetgever het coherent 

geacht dat die categorie van ambtenaren ook op kortere tijd het vereiste aantal dienstjaren 

verwerft : 

 

 « Het basisidee dat artikel 2, 4° ondersteunt, vertrekt van de vaststelling dat in de op het 

tantième van 1/60 gebaseerde pensioenstelsels, een volledig pensioen (relatief maximum -3/4 

van de referentiewedde) wordt bekomen na 45 dienstjaren. Daarentegen, wanneer het stelsel 

bijvoorbeeld een tantième van 1/55 (met name het geval van de onderwijzers) of 1/50 (onder 

andere de diensten als brandweerman) voorziet, wordt het maximumpensioen bereikt met 

41 jaar en 3 maanden dienst of met 37 jaar en 6 maanden dienst. 

 

 Daar de personen die genieten van een gunstiger tantième dan 1/60ste dus vlugger het 

maximumpensioen kunnen bereiken, leek het logisch en billijk dat hen, wat betreft de leeftijd 

van de vervroegde oppensioenstelling, een versoepeling van de voorwaarden van de 
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minimumduur van de loopbaan kan worden toegekend » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2405/001, pp. 9-10). 

 

 B.8.2.  Artikel 46, §§ 3/1 en 3/2, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen, zoals ingevoegd bij de eerste bestreden bepaling, 

voorziet bijgevolg in een bijzondere overgangsregeling, die erop neerkomt dat de 

pensioenaanspraakverlenende dienstjaren met een bepaalde coëfficiënt worden 

vermenigvuldigd, volgens de in het vijfde lid van paragraaf 3/1 opgenomen tabel : 

 

 « De voorwaarden inzake de minimumduur van de diensten worden met andere woorden 

niet verminderd of verlaagd maar het is het aantal door de ambtenaar gepresteerde dienstjaren 

dat wordt verhoogd, wat hem in staat stelt om, ten opzichte van het basisstelsel van 1/60, 

vlugger deze minimumduur te bereiken » (ibid., p. 10). 

 

 Voor de ambtenaren met een tantième van 1/50 komt de toepassing van de voormelde 

vermenigvuldigingscoëfficiënt erop neer dat de duur van de loopbaan in 2013 31 jaar, 

8 maanden en 1 dag moet bedragen, waarna hij geleidelijk toeneemt om in 2016 33 jaar, 

3 maanden en 30 dagen te bedragen en vanaf 2022 38 jaar, 3 maanden en 30 dagen. 

 

 B.8.3.  De bijzondere overgangsregeling heeft tot gevolg dat de verzoekers, die als 

luchtverkeersleiders een tantième van 1/50 genieten, te allen tijde aan een soepeler vereiste 

van dienstjaren zijn onderworpen dan de ambtenaren met het normale tantième van 1/60. De 

grief van de verzoekers dat de betrokken regeling voor hen ongunstiger zou uitvallen dan 

voor de ambtenaren met het normale tantième, steunt derhalve op een verkeerde lezing van 

de bestreden bepaling. De rechten van de verzoekers worden door de bestreden bepaling niet 

op onevenredige wijze beperkt. 

 

 B.8.4.  Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5681 

 

 

Arrest nr. 79/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 19 juni 2013 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid respectievelijk 

tegen Stefan Poppe en tegen Isabel Van Osselaer, handelend in haar hoedanigheid van 

curator, en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 juni 

2013, heeft de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Op grond van het thans van kracht zijnde art. 265, par. 2 W. Venn. kunnen de 

zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken 

van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor 

het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement 

verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlintresten en de vaste vergoeding 

bedoeld in art. 54ter van het KB van 28.11.1969 (…), onder meer indien zij zich, in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring, in de situatie bevonden hebben 

zoals beschreven in art. 38 par. 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; 

 

 Schendt dit artikel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, daar waar 

 

 Eerste onderdeel 

 

 Dit tot gevolg heeft dat een automatische, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 

voor de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de 

vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad in het leven wordt geroepen, 

zonder dat aan de rechtbank enige beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten over het werkelijk 

voorhanden zijn van een grove fout en over de vraag of de faillissementen zich hebben 

voorgedaan onafhankelijk van hun wil, zodat dit (onder meer en niet uitsluitend) buiten 

verhouding staat met wat nodig is om de nagestreefde doelstelling te bereiken en bijgevolg 

onevenredige gevolgen veroorzaakt, nu het wetsartikel de bonafide en de malafide 

zaakvoerder op eenzelfde wijze persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk stelt; 

 

 Tweede onderdeel 

 

 Dit tot gevolg heeft dat een automatische, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 

voor de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de 

vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad in het leven wordt geroepen, 

zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de situatie waarin er sprake is 

van het consecutief, repetitief oprichten van een vennootschap, het laten failliet gaan ervan 

met sociale zekerheidsschulden, het vervolgens opnieuw oprichten van een vennootschap, het 

opnieuw laten failliet gaan met sociale zekerheidsschulden, en het in de loop van de tijd 

stelselmatig herhalen van ditzelfde procédé, en anderzijds de situatie waarin meerdere 

vennootschappen op (quasi) hetzelfde moment worden opgericht, zij gelijktijdig in het 

economisch leven actief zijn, en vervolgens binnen een zeer korte tijdspanne allemaal failliet 

worden verklaard, zodat (onder meer en niet uitsluitend) het objectief criterium van het 

kwestieuze wetsartikel, toegepast in laatstgenoemde situatie, niet in verband staat met of 

bijdraagt tot het door de wetgever beoogde doel; 
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 Derde onderdeel 

 

 Dit tot gevolg heeft dat een automatische, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 

voor de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de 

vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad in het leven wordt geroepen, 

zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de vennootschappen die werden opgericht 

voor en na het in werking treden van het thans van kracht zijnde art. 265 par. 2 W. Venn., 

waardoor de zaakvoerders van de vennootschappen die voor het in werking treden werden 

opgericht niet met een minimale mate van voorzienbaarheid hun risico op automatische 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid konden inschatten, zodat (onder meer en niet 

uitsluitend) op een onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van een 

minimaal niveau van voorzienbaarheid van persoonlijke aansprakelijkheid ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Stefan Poppe, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Marck, advocaat bij de balie 

te Antwerpen; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, 

advocaten bij de balie te Kortrijk. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. F. Marck, voor Stefan Poppe; 

 

 .  Mr. M. Gees, tevens loco Mr. S. Ronse, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft S. Poppe en I. Van Osselaer, in haar hoedanigheid van curator 

van de nalatenschap van wijlen L. Bekaert, gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen tot 

betaling van achterstallige socialezekerheidsschulden ten belope van in totaal 397.069,28 euro. Verweerders 

waren betrokken in een keten van kapsalons waarvan de vennootschapsstructuren met elkaar verbonden waren 

en waarvan er meerdere failliet zijn verklaard. 
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 De Rijksdienst steunt zijn vordering op artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, volgens 

hetwelk zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor de betaling van sociale bijdragen, wanneer zij in de periode van vijf jaar die aan het 

faillissement voorafgaan reeds betrokken waren bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke 

operaties met schulden tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. 

 

 Op verzoek van S. Poppe, die aanvoert dat artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen om 

verscheidene redenen strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, beslist de Rechtbank tot het stellen 

van de vermelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de omvang van de saisine 

 

 A.1.1.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voorziet in twee hypothesen in een 

bijzondere aansprakelijkheid voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen ten aanzien van de zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een personenvennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad. In de eerste plaats kunnen zij aansprakelijk 

worden gesteld wanneer zij een grove fout hebben begaan die aan de basis ligt van het faillissement; in de 

tweede plaats wanneer zij in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken waren bij 

minstens twee faillissementen met socialezekerheidsschulden. 

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de prejudiciële vraag enkel 

betrekking heeft op de tweede hypothese zodat het Hof zijn onderzoek tot dat geval dient te beperken. 

 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte van de in het geding zijnde bepaling 

 

 A.2.1.  S. Poppe, verwerende partij voor de verwijzende rechter, betwist de interpretatie die de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (RSZ) in zijn stukken voor de rechter ten gronde geeft aan de in het geding zijnde 

bepaling. Volgens die interpretatie komt het aan de RSZ en de curator toe om te oordelen of zij de betrokken 

zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap aansprakelijk willen stellen voor openstaande 

socialezekerheidsschulden, maar heeft de rechter ter zake geen beoordelingsbevoegdheid. S. Poppe meent 

evenwel dat de rechter over eenzelfde beoordelingsbevoegdheid beschikt. 

 

 A.2.2.  S. Poppe meent verder ook dat zijn situatie niet onder het toepassingsgebied van de in het geding 

zijnde bepaling zou vallen, omdat uit de parlementaire voorbereiding ervan duidelijk blijkt dat slechts malafide 

zaakvoerders en bestuurders worden beoogd. Met name viseert de wetgever personen die bewust en met het 

oogmerk van fraude een vennootschap failliet laten gaan om vervolgens een nieuwe vennootschap op te richten 

en dit op consecutieve wijze. In de zaak voor de verwijzende rechter gaat het evenwel om één gezamenlijke 

oprichting en faillietverklaring van onderling met elkaar verbonden vennootschappen, zodat het oogmerk van 

fraude niet aanwezig is. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Ten aanzien van het eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.3.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof in de eerste plaats of artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het een automatische, persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid invoert voor zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen, zonder een 

beoordelingsbevoegdheid te laten aan de Rechtbank over het werkelijk voorhanden zijn van een grove fout en 

door de bonafide en malafide personen op dezelfde wijze te behandelen. 
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 A.3.2.  Verder vraagt de verwijzende rechter het Hof of dezelfde bepaling een discriminatie inhoudt 

doordat ze, bij het regelen van de aansprakelijkheid van zaakvoerders en vennootschappen bij faillissement, geen 

onderscheid maakt tussen, enerzijds, de situatie waarin er sprake is van een stelselmatig, consecutief oprichten 

van vennootschappen en het failliet laten gaan met de bedoeling socialezekerheidsschulden te ontduiken, en, 

anderzijds, de situatie waarin meerdere vennootschappen die met elkaar zijn verbonden nagenoeg op hetzelfde 

moment failliet gaan. 

 

 A.3.3.  De Ministerraad verwijst ter ondersteuning van zijn standpunt naar het arrest nr. 52/2012 van 

29 maart 2012 van het Hof. De ratio legis van de objectieve aansprakelijkheid is het vergemakkelijken van de 

inning van socialezekerheidsbijdragen, wat een legitieme doelstelling is. De regeling berust op een objectief en 

pertinent criterium dat in verband staat met dat doel, door geen onderscheid te maken tussen bonafide en 

malafide personen omdat de reden van de aansprakelijkheid gegrond is op het niet betalen van 

socialezekerheidsschulden. De maatregel is ten slotte niet onevenredig omdat de bevoegde rechter over volle 

rechtsmacht beschikt en niet verplicht is om de betrokken personen aansprakelijk te stellen. Aldus kan de rechter 

rekening houden met de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

 A.3.4.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter schendt de in het geding zijnde bepaling, 

in de interpretatie dat zij een objectieve en automatische aansprakelijkheid invoert, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Het feit dat een onweerlegbaar vermoeden van fout wordt ingevoerd en geen debat mogelijk zou zijn 

voor de bevoegde rechter over het al dan niet bestaan van een zware fout, gaat verder dan wat noodzakelijk is om 

de door de wetgever nagestreefde doelstelling te bereiken. Aldus wordt immers ook de bonafide zaakvoerder, die 

alles in het werk heeft gesteld om een faillissement en socialezekerheidsschulden te vermijden en zich als een 

normaal en zorgvuldig persoon heeft gedragen, automatisch aansprakelijk, zonder dat hij een deugdelijk verweer 

heeft kunnen voeren. De gevolgen zijn des te meer onevenredig nu het niet alleen gaat om een automatische 

maar ook over een hoofdelijke aansprakelijkheid zodat het bedrag waartoe men gehouden is niet beperkt is. 

 

 A.3.5.  S. Poppe meent evenwel, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, dat een andere 

interpretatie van de in het geding zijnde bepaling zich opdringt, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de bevoegde 

rechtbank ten aanzien van de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders over eenzelfde 

beoordelingsbevoegdheid beschikt als de RSZ en de curator, wat de rechter toelaat rekening te houden met de 

concrete omstandigheden van de zaak. In die interpretatie houdt de bestreden bepaling geen discriminatie in. 

 

 

 Ten aanzien van het derde onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.4.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet schendt, doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vennootschappen naargelang zij zijn 

opgericht vóór of na de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling, wat impliceert dat zaakvoerders 

van vennootschappen die vóór het in werking treden van de bestreden bepaling werden opgericht niet met een 

minimale mate van voorzienbaarheid het risico van hun aansprakelijkheid konden inschatten. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de toepassing van de in het geding zijnde bepaling afdoende 

voorzienbaar is, nu de aansprakelijkheidsregeling geldt voor de vanaf 1 september 2006 uitgesproken 

faillissementen. Daarenboven is het niet de oprichting van de gefailleerde vennootschap die relevant is voor de 

aansprakelijkheid van de bedoelde personen, maar wel de wijze van bestuur van de vennootschap die aanleiding 

heeft gegeven tot socialezekerheidsschulden bij de faillietverklaring ervan. Nu de zaakvoerders - zowel van de 

vennootschap die werd opgericht vóór de inwerkingtreding van de wet, als die van de vennootschap opgericht na 

de inwerkingtreding ervan - kennis hebben van de nieuwe aansprakelijkheidsregeling of er minstens kennis van 

konden krijgen sinds de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zijn beide categorieën van zaakvoerders in 

dezelfde omstandigheden in de mogelijkheid om maatregelen te nemen teneinde hun aansprakelijkheid te 

vermijden. Derhalve vermocht de wetgever hen op dezelfde wijze behandelen. 

 

 A.4.3.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter moeten zaakvoerders en andere personen 

die ten aanzien van de vennootschap bestuursbevoegdheid hebben gehad een minimaal niveau van 

voorzienbaarheid hebben ten aanzien van de aansprakelijkheidsregeling die op hen van toepassing is. Op het 

ogenblik van de oprichting van de vennootschap was het op het vlak van de aansprakelijkheid niet relevant of 

één enkele vennootschap werd opgericht waarin de verschillende kapsalons waren geïntegreerd dan wel werd 

geopteerd voor een groepsstructuur. Ten gevolge van de in het geding zijnde bepaling heeft evenwel de keuze 

voor een groepsstructuur de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders en de andere 

bedoelde personen tot gevolg. Bij de oprichting van de vennootschap was het onmogelijk dat gevolg te voorzien, 
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zodat de in het geding zijnde bepaling een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat de rechtsonderhorige met een minimale 

mate van voorzienbaarheid de rechtsgevolgen van zijn handelingen moet kunnen inschatten. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere 

personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik 

van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 

faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 

van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers. 

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 

bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 

 

 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 

hierboven vermelde schulden betreft. 

 

 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige en georganiseerde fiscale 

fraude in de zin van artikel 3, § 2, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 

terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 

een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 

vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die 

socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité 

van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of 

omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd 

kunnen worden ». 
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 B.1.2.  Artikel 38, § 3octies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, waarnaar het in het geding zijnde 

artikel verwijst, bepaalt : 

 

 « Om aanspraak te kunnen maken op het voordeel van de totale of gedeeltelijke 

vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in §§ 3 en 3bis, van de totale of 

gedeeltelijke vrijstelling van storting van ingehouden bijdragen, van een vermindering van 

sociale zekerheidsbijdragen, bedoeld in §§ 2, 3 en 3bis, alsook van een stelsel van forfaitaire 

bijdragen bepaald door of krachtens deze wet, mag de werkgever zich niet in één van 

volgende situaties bevinden : 

 

 […] 

 

 8.  indien het om een rechtspersoon gaat, onder de bestuurders, zaakvoerders of personen 

die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen tellen die bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties betrokken werden met schulden ten 

aanzien van een inningorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere 

aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten 

aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen. Zij 

kunnen immers onder bepaalde voorwaarden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden 

gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het 

faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste 

vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 

uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 

 Opdat daartoe kan worden besloten, moet evenwel vaststaan dat zij ofwel een grove fout 

hebben begaan die aan de basis lag van het faillissement (eerste hypothese), ofwel in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds waren betrokken bij minstens 

twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van 

een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (tweede hypothese). De prejudiciële 

vraag betreft enkel de laatstvermelde hypothese, zodat het Hof zijn onderzoek daartoe 

beperkt. Het Hof spreekt zich derhalve niet uit over de aansprakelijkheid die het gevolg is van 
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een grove fout die aan de basis lag van het faillissement, noch over hetgeen in het vierde lid 

van de in het geding zijnde bepaling als grove fout wordt beschouwd. 

 

 B.3.1.  Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de 

in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij voor 

een bepaalde categorie van zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen een 

automatische, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid invoert, zonder dat aan de 

rechtbank enige beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten over de vraag of de faillissementen 

zich hebben voorgedaan onafhankelijk van hun wil, en doordat geen onderscheid wordt 

gemaakt naargelang de betrokkenen te goeder trouw dan wel te kwader trouw hebben 

gehandeld. 

 

 B.3.2.  Het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van de 

in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de 

bedoelde aansprakelijkheidsregeling geldt zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen, 

enerzijds, de situatie waarin er sprake is van het consecutief, repetitief oprichten van een 

vennootschap, het failliet laten gaan ervan met socialezekerheidsschulden en het stelselmatig 

herhalen van dit procedé, en, anderzijds, de situatie waarin meerdere, met elkaar verbonden 

vennootschappen, gelijktijdig worden opgericht en economisch actief zijn en vervolgens 

nagenoeg gelijktijdig failliet gaan. 

 

 B.4.  De invoering van een bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor 

socialezekerheidsschulden werd verantwoord als een instrument voor een betere inning van de 

socialezekerheidsbijdragen (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p. 7; 

DOC 51-2517/011, p. 8). 

 

 Bij de bespreking van het amendement dat aanleiding gaf tot de wijziging van de in het 

geding zijnde bepaling bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 

werd beklemtoond dat die bepaling vooral is gericht tegen malafide ondernemers : 

 

 « Het gaat niet op dat sommige malafide werkgevers ondernemingen oprichten, op het 

ogenblik dat de eerste betalingen moeten gebeuren de boeken sluiten, om vervolgens een 

nieuwe vennootschap op te richten enz. Het komt erop aan dat de verschuldigde bijdragen 

correct worden betaald » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/030, p. 6). 
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 B.5.  De door de in het geding zijnde bepaling ingestelde persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de in de prejudiciële vraag beoogde categorie van personen wordt 

omschreven als een « objectieve aansprakelijkheid » (advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State, Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, nr. 1, p. 10). Het 

feitelijke gegeven dat de zaakvoerders of bestuurders in de loop van de periode van vijf jaar 

voorafgaand aan de faillietverklaring reeds betrokken zijn geweest bij minstens twee andere 

faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties die resulteerden in schulden tegenover 

een instelling die socialezekerheidsbijdragen int, kan immers evenals « een grove fout die aan 

de basis van het faillissement lag » hun persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 

teweegbrengen. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde maatregel, die zich richt tot de categorie van zaakvoerders 

en bestuurders die zich bevinden in de in B.5 omschreven situatie, berust op een criterium dat 

in verband staat met het in B.4 vermelde doel, vermits hij de zaakvoerders en bestuurders van 

die vennootschappen viseert die herhaaldelijk in gebreke bleven de 

socialezekerheidsbijdragen te betalen. 

 

 B.7.  Geschillen met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen kunnen onder de 

toepassing van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vallen op 

basis van een afweging van de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoordelen 

regeling (EHRM, 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60). Wanneer, 

zoals te dezen, op grond van de in het geding zijnde bepaling, niet de bijdrageplichtige 

vennootschap zelf doch de zaakvoerders en bestuurders van die vennootschap, in afwijking 

van de gewone aansprakelijkheidsregeling, met hun persoonlijk vermogen tot betaling van de 

verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen kunnen worden veroordeeld, 

betreft de betwisting een geschil omtrent « het vaststellen van […] burgerlijke rechten en 

verplichtingen » in de zin van de voormelde verdragsbepaling. 

 

 Daaruit volgt dat aan de door de in het geding zijnde bepaling bedoelde zaakvoerders en 

bestuurders met betrekking tot de vordering die wordt ingesteld door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid of door de curator, het recht op toegang tot een rechter met volle 

rechtsmacht moet zijn gewaarborgd. 
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 B.8.  De in het geding zijnde bepaling stelt een objectieve aansprakelijkheid in en 

verleent aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de curator een 

appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen 

voor het geheel of een deel terug te vorderen. 

 

 De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel te 

worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van koophandel die kennis 

neemt van het faillissement van de vennootschap. Die rechtbank dient te oordelen of de 

wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, en 

gaat met name na of de betrokken zaakvoerders of bestuurders in de periode van vijf jaar 

voorafgaand aan een nieuw faillissement betrokken zijn geweest bij minstens twee andere 

faillissementen met schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de 

socialezekerheidsbijdragen. 

 

 Doordat de in het geding zijnde bepaling erin voorziet dat de personen die zij beoogt 

persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld « voor het geheel of een deel 

van [de] sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding », stelt 

zij bovendien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de mate van die 

hoofdelijkheid te bepalen, en moet de rechtbank, in rechte en in feite, de omvang van de 

verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 

kunnen beoordelen op basis van de bij haar ingestelde vordering. Ten aanzien van de omvang 

van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen, heeft de bevoegde 

rechtbank, bij de behandeling van de ingestelde vordering, derhalve eenzelfde 

beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator. In die 

interpretatie is aan de betrokken zaakvoerders en bestuurders de toegang tot een rechter met 

volle rechtsmacht gewaarborgd. 

 

 B.9.1.  De in het geding zijnde bepaling stelt dat de bedoelde personen aansprakelijk 

« kunnen » worden gesteld, zodat het de rechter toekomt vast te stellen of in het concrete 

geval, de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders in 

het geding is (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/011, p. 14). 

 

 B.9.2.  Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit de totstandkoming van de in het geding 

zijnde bepaling dat de wetgever vooral de malafide zaakvoerders en bestuurders aansprakelijk 
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heeft willen stellen die zich schuldig maken aan sociale fraude doordat ze een onderneming 

oprichten en vervolgens een faillissement uitlokken zonder dat ze hun 

socialezekerheidsschulden hebben betaald en die deze werkwijze meermaals herhalen. 

 

 De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde 

betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk 

procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen 

waartoe de zaakvoerder of bestuurder gehouden is, derhalve rekening houden met het gegeven 

of deze al dan niet te goeder trouw was. 

 

 B.9.3.  Onder voorbehoud van die interpretatie is de in het geding zijnde maatregel 

redelijk verantwoord in het licht van de nagestreefde doelstelling en dienen het eerste en het 

tweede onderdeel van de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.10.1.  In het derde onderdeel van de prejudiciële vraag beoogt de verwijzende rechter 

van het Hof te vernemen of de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schendt, doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vennootschappen 

naargelang zij zijn opgericht vóór of na de inwerkingtreding van de in het geding zijnde 

bepaling, wat impliceert dat zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen die vóór het in 

werking treden van de in het geding zijnde bepaling werden opgericht, niet met een minimale 

mate van voorzienbaarheid het risico van hun aansprakelijkheid konden inschatten. 

 

 B.10.2.  De in het geding zijnde bepaling voert, gelet op het tijdstip waarop zij uitwerking 

heeft - te dezen de vanaf 1 september 2006 uitgesproken faillissementen -, een onderscheid in 

tussen personen die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van 

de vroegere regeling vielen en personen die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het 

toepassingsgebied van de nieuwe regeling vallen. Een dergelijk onderscheid is niet 

onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Elke wetswijziging zou 

onmogelijk worden indien zou worden aangenomen dat een nieuwe bepaling die 

grondwetsartikelen zou schenden om de enkele reden dat zij de toepassingsvoorwaarden van 

de vroegere wetgeving wijzigt, om de enkele reden dat zij de berekeningen in de war zou 

sturen van diegenen die op de vroegere situatie zijn voortgegaan of om de enkele reden dat zij 

de verwachtingen van een partij in een rechtsgeding zou dwarsbomen. 
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 De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn slechts geschonden indien de ontstentenis 

van een overgangsbepaling tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke 

verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk 

wordt gedaan. 

 

 B.11.1.  De wetgever vermocht maatregelen te nemen om de handelwijze te verijdelen 

van zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen die op systematische wijze pogen de 

betaling van socialezekerheidsbijdragen te omzeilen. Het feit dat een dergelijke handelwijze 

bij de oprichting van een vennootschap vóór de totstandkoming van de in het geding zijnde 

bepaling niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokkenen met zich kon meebrengen, 

kon bij hen niet de rechtmatige verwachting doen ontstaan dat dit ook in de toekomst zo zou 

blijven. 

 

 B.11.2.  Het derde onderdeel van de prejudiciële vraag dient ontkennend te worden 

beantwoord. 

 



 13 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie, schendt artikel 265, § 2, 

van het Wetboek van vennootschappen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5746 en 5756 

 

 

Arrest nr. 80/2014 

van 8 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T  

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (invoeging van een 

artikel 110/30 over het huisonderwijs in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 

2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs), en van de artikelen II.1, 1°, 

II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van hetzelfde decreet, ingesteld respectievelijk 

door Petronella Nellissen en Adri De Brabandere, en door de vzw « Mojsdis Chaside Belze » 

en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 november 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2013, hebben Petronella 

Nellissen en Adri De Brabandere beroep tot vernietiging ingesteld van artikel III.20 van het 

decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII 

(invoeging van een artikel 110/30 over het huisonderwijs in het besluit van de Vlaamse 

Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair 

onderwijs), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de schorsing van 

dezelfde decreetsbepaling. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2013, is beroep tot 

vernietiging ingesteld van de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en 

III.81 van voormeld decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 door de 

vzw « Mojsdis Chaside Belze », de vzw « Bais Rachel », de vzw « Bais Chinuch Secundair », 

de vzw « Jeshiwah Ketane D’Chasside Wiznitz », de vzw « School Wiznitz », de 

vzw « Jeschiwah-Etz-Chayim, Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », de 

vzw « Talmud Torah Antwerpen », de vzw « Satmar Cheider », Isaac Wajsman en Rachel 

Zelman, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van hun kind Israel Wajsman, Samuel Stroli en Malka Gross, handelend uit eigen naam en in 

hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Eli Stroli, Yehoshua Kohen 

en Rachel Galitzky, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kinderen Israel Kohen en Moshe Kohen, Yaacov David Meirovitz 

en Rachel Herczl, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kinderen Chaim Meirovitz en Aron Meirovitz, Isaac Friedman en 

Chaya Klein, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kinderen Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman 

en Malkeh Friedman, Avraham Katina en Esther Stauber, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Frimet Katina, Yisroel Hollander 

en Chaja Steinbach, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind Esther Hollander, Erwin Aftergut en Esther Sara Schachter, 

handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun 

kind Bracha Aftergut, Oscar Roth en Lea Roth Sheindel, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Chaim Roth, Abraham Weiss en 

Shoshana Wertheim, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind Jakob Weiss, Mozes Klein en Yocheved Berlinger, 

handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun 

kind Jacov Klein, Naftali Geldzahler en Freda Veg, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Sruli Geldzahler en Moishe 

Geldzahler, Victor Dresdner en Esther Berger, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Mozes Dresdner, Jozef 

Dresdner en Abraham Dresdner, Abraham Noe en Sylvia Herskovic, handelend uit eigen 

naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kinderen Jakov Noe 

en Naftali Noe, Samuel Roth en Ester Luria, handelend uit eigen naam en in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun kind Moishi Roth en Israel Sobel en 



 3 

Shoshana Schaechter, handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind Jacov Sobel, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. H. Buyssens, Mr. T. Van de Calseyde, Mr. S. Sottiaux en Mr. J. Roets, advocaten bij de 

balie te Antwerpen. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de schorsing van 

dezelfde decreetsbepalingen. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5746 en 5756 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 Bij het arrest nr. 37/2014 van 27 februari 2014, bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 3 maart 2014, heeft het Hof artikel III.81, eerste lid, van het decreet van de 

Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, in zoverre het 

voorziet in de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20 van dat decreet, 

waarbij in de Codex Secundair Onderwijs een artikel 110/30, § 1, wordt ingevoegd, geschorst. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig, tussenkomende partijen in de zaak nr. 5756; 

 

 -  de Vlaamse Regering (in iedere zaak), bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. D. Vanheule, advocaat bij de balie te Gent. 

 

 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 

 

 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig; 

 

 -  de Vlaamse Regering (in iedere zaak). 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Adri De Brabandere, verzoekende partij in de zaak nr. 5746, persoonlijk; 

 

 .  Mr. H. Buyssens, Mr. T. Van de Calseyde, Mr. S. Sottiaux en Mr. J. Roets, voor de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5756; 

 

 .  Moshe Friedman, tussenkomende partij in de zaak nr. 5756, persoonlijk; 

 

 .  Mr. M. Storme, advocaat bij de balie te Gent, loco Mr. D. Vanheule, voor de Vlaamse 

Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
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 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A – 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen verstrekken huisonderwijs aan hun beide kinderen. Hun jongste zoon, die 

op 9 november 2013 veertien jaar werd, wordt door de bestreden bepaling getroffen. De verzoekende partijen 

doen volgens hen in twee hoedanigheden van hun belang blijken : enerzijds, als ouders die voor hun kinderen 

een schooltype hebben gekozen en, anderzijds, als inrichters van huisonderwijs.  

 

 A.1.2.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen niet. 

 

 A.1.3.  In zoverre de studieloopbaan van hun zoon door de bestreden bepalingen wordt geraakt, wijzen de 

verzoekende partijen erop dat zij eveneens als wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon en namens hem 

optreden. 

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen zijn, enerzijds, acht vzw’s die als maatschappelijk doel het verstrekken van 

onderwijs vanuit de joods-orthodoxe geloofsovertuiging hebben en, anderzijds, zestien ouders van een of meer 

Joodse kinderen die een van die scholen bezoeken. De ouders treden zowel op uit eigen naam, als uit naam van 

hun minderjarige, schoolgaande kinderen. In totaal zijn er ongeveer 1 260 gezinnen waarvan de kinderen een van 

de onderwijsinstellingen, ingericht door de verzoekende verenigingen, bezoeken. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat zij persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig door het bestreden 

decreet kunnen worden geraakt. Allereerst zouden de ouders worden gedwongen om, in geval van het niet of 

niet-tijdig behalen van een getuigschrift basisonderwijs of van een getuigschrift secundair onderwijs door hun 

leerplichtige kinderen die bij een onderwijsinstelling zijn ingeschreven, ingericht door de verzoekende 

verenigingen, hun kinderen in te schrijven in het erkende, gesubsidieerde of door de Vlaamse Gemeenschap 

gefinancierde onderwijs dat niet aan de vereisten van het door hen en hun kinderen beleden geloof en cultuur 

beantwoordt. Die partijen voelen zich aldus gekrenkt in hun recht om, overeenkomstig het grondwettelijk 

gewaarborgde recht op vrijheid van onderwijs en op vrijheid van godsdienst, hun kinderen in te schrijven in een 

school waarvan het levensbeschouwelijke, religieuze en pedagogische project aan de keuze beantwoordt die zij 

voor hun kinderen het beste achten. Op die wijze wordt ook aan de kinderen zelf de mogelijkheid ontzegd om op 

te groeien tot religieuze Joden conform de vereisten van hun joods-orthodoxe geloof. Wanneer de ouders geen 

gevolg aan de bestreden decreetsbepalingen zouden geven, zouden zij zich schuldig maken aan een overtreding 

van de wetsbepalingen inzake de leerplicht die strafrechtelijk wordt bestraft.  

 

 Ook de verzoekende verenigingen kunnen door het bestreden decreet persoonlijk, rechtstreeks en 

ongunstig worden geraakt, vermi ts  zij geconfronteerd zouden kunnen worden met een leegloop van hun 

instellingen ten voordele van het erkende, gesubsidieerde of door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde 

onderwijs. Hierdoor zou het voor hen de facto onmogelijk worden om hun maatschappelijk doel nog langer te 

verwezenlijken, namelijk het verstrekken van onderwijs van joods-orthodoxe strekking volgens de eeuwenoude 

tradities.  
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 A.2.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het beroep dat namens een aantal van de voornoemde 

verenigingen is ingesteld, niet ontvankelijk is omdat het bevoegde bestuursorgaan niet rechtsgeldig is 

samengesteld of niet rechtsgeldig heeft vergaderd. Bovendien is het beroep van de verzoekende verenigingen 

niet ontvankelijk wegens ontstentenis van een rechtstreeks en actueel belang.  

 

 A.2.3.  In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering beweert, zijn de verzoekende partijen van oordeel dat 

ook de verzoekende verenigingen rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door alle bepalingen 

waarvan zij de vernietiging vorderen. Overigens volstaat het dat het belang van sommige verzoekende partijen 

vaststaat, wat te dezen het geval is, zodat is voldaan aan de voorwaarde om van een belang te doen blijken. 

 

 

 Ten aanzien van de tussenkomende partijen 

 

 A.3.1.  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig hebben bij aangetekende brief van 2 december 2013, een 

« verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst » in de zaak nr. 5756 ingediend. Bij aangetekende brief van 6 januari 

2014, hebben zij een memorie ingediend, waarin zij het Hof verzoeken het beroep tot vernietiging te verwerpen. 

 

 A.3.2.  Bij aangetekende brief van 7 januari 2014 vragen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 het 

Hof om de voormelde memorie van 6 januari 2014 uit de debatten te weren en het verzoek tot tussenkomst niet 

ontvankelijk te verklaren, onder meer wegens ontstentenis van belang van de tussenkomende partijen. 

 

 In hun memorie van antwoord betogen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 dat de tussenkomende 

partijen op geen enkele manier het bewijs leveren dat zij belang erbij zouden hebben om tussen te komen. De 

tussenkomende partijen kunnen niet rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de inwilliging of de 

verwerping van het beroep tot vernietiging. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 A.4.  De verzoekende partijen verwijzen naar de parlementaire voorbereiding van het bestreden 

artikel III.20 en naar het kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad over het ontwerp van decreet. 

Weliswaar heeft het Hof zich reeds in zijn arrest nr. 107/2009 van 9 juli 2009 en in zijn arrest nr. 168/2009 van 

29 oktober 2009 over het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap uitgesproken, maar volgens de verzoekende 

partijen doet de bestreden regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap specifieke problemen rijzen. Zij voeren 

drie middelen aan. 

 

 A.5.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 1, van de 

Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. Een beperking van de vrijheid van onderwijs is enkel 

aanvaardbaar wanneer die noodzakelijk is om andere grondrechten te beschermen. Die afweging dient 

zorgvuldig te gebeuren. Het recht op onderwijs van de leerplichtigen maakt het niet mogelijk dat, zoals dat met 

de bestreden bepaling het geval is, de vrijheid van onderwijs al te zeer wordt beperkt. Volgens de verzoekende 

partijen houdt de bestreden bepaling om de volgende redenen een schending van artikel 24, § 1, van de 

Grondwet in. 

 

 Ouders die voor huisonderwijs opteren, zijn verplicht de leerplichtige in te schrijven bij de 

examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair onderwijs. Examens toetsen een 

welbepaalde leerstof. Hoewel het volgens de parlementaire voorbereiding niet de bedoeling is welke inhoud dan 

ook aan het huisonderwijs op te leggen, impliceert de verplichte deelname aan examens dat een bepaalde leerstof 

wordt opgelegd. 

 

 Voorts dient de leerplichtige leerling van huisonderwijs uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd 

van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie een getuigschrift of een diploma van secundair onderwijs te 

behalen. De vrijheid van onderwijs houdt de vrijheid in een eigen pedagogisch project te ontwikkelen en een 

specifiek leertraject te volgen. Door een leeftijd op te leggen waarop het getuigschrift of het diploma moet 

worden behaald, wordt de keuze voor dat leertraject aanzienlijk beperkt. 
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 Ten slotte, wanneer de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar 

bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van secundair onderwijs behaalt, kan hij 

niet langer huisonderwijs volgen. Een dergelijke sanctie is onevenredig zwaar. 

 

 A.5.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar het arrest nr. 107/2009, waarin het Hof met betrekking tot de 

verplichting voor de leerlingen uit het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap om te slagen voor het examen 

van de examencommissie heeft geoordeeld dat de vrijheid van onderwijs niet is geschonden. De soortgelijke 

verplichting die door de bestreden bepalingen wordt ingevoerd, schendt evenmin de onderwijsvrijheid. Immers, 

in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, heeft het examen bij de examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap niet tot gevolg dat de verstrekkers van privéonderwijs zouden worden verplicht om de 

leerplannen te volgen die door de eindtermen zijn bepaald, en om een onderwijs aan te bieden dat identiek is aan 

dat in het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. De decreetgever beoogt enkel om aan de 

leerplichtigen die huisonderwijs volgen, een kwalitatief onderwijs te waarborgen en aldus na te gaan of zij een 

voldoende niveau van onderricht genieten dat hen in staat stelt om maatschappelijk te functioneren, een verdere 

studie aan te vatten of beroepsactiviteiten uit te oefenen. De bestreden bepalingen verplichten niet ertoe een 

bepaald leertraject te volgen.  

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, is de sanctie in geval van niet-slagen voor het 

examen niet onevenredig. Het is inherent aan het door de decreetgever uitgewerkte controlemechanisme dat de 

voortzetting van huisonderwijs wordt uitgesloten, wanneer blijkt dat de doelstellingen van kwalitatief onderwijs 

onvoldoende werden bereikt.  

 

 A.5.3.  Dat in het huisonderwijs geen leerplannen dienen te worden voorgelegd, betekent volgens de 

verzoekende partijen niet dat de leerplichtigen van het huisonderwijs niet aan de eindtermen zouden zijn 

onderworpen, vermits de verplichte examens voor de examencommissie aan een groot aantal van die eindtermen 

toetsen.  

 

 De verwijzing door de Vlaamse Regering naar het arrest nr. 107/2009 is niet relevant, vermits de 

« competentiesokkels » waarin het decreet van de Franse Gemeenschap voorziet, niet zonder meer met de 

eindtermen gelijk zijn te schakelen.  

 

 De verplichting voor de leerplichtige die huisonderwijs volgt om op een bepaalde leeftijd voor de examens 

te slagen, beperkt aanzienlijk en onnodig de vrijheid om een bepaald leertraject te volgen. Bovendien is de 

sanctie bij niet-slagen - de uitsluiting van huisonderwijs - disproportioneel. De decreetgever gaat ervan uit dat 

het niet-slagen aan een gebrekkige kwaliteit van het huisonderwijs te wijten is, terwijl het niet-slagen ook het 

gevolg kan zijn van een beperkte aanleg van de betrokken leerling. De zware sanctie impliceert dat het 

huisonderwijs voorbehouden is aan leerlingen die voldoende capaciteiten en aanleg hebben. Aldus wordt een 

grondrecht - de vrijheid van onderwijs - ontzegd aan leerlingen die niet in staat zijn de opgelegde competenties 

te verwerven. 

 

 Bovendien gaat de decreetgever ervan uit dat, bij het falen van het huisonderwijs, het reguliere onderwijs 

remediërend kan zijn. Zoals in het geval van de verzoekende partijen, is de situatie vaak omgekeerd : er wordt 

voor huisonderwijs gekozen om het falende reguliere onderwijs te remediëren. 

 

 A.5.4.  De Vlaamse Regering benadrukt dat, wat het secundair onderwijs betreft, het examenprogramma 

van de centrale examencommissie rekening houdt met de onderwijskwalificaties, beschreven krachtens het 

decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De eindtermen vormen het referentiekader voor 

de examencommissie om het peil van het genoten onderwijs te beoordelen. Daarbij wordt aan de verstrekkers 

van huisonderwijs geen specifiek leerplan of specifieke leerinhoud opgelegd, maar wordt wel verduidelijkt op 

welk niveau de te beoordelen kwalificaties moeten worden gesitueerd, met verwijzing naar diverse handboeken 

en aan de hand van voorbeelden. Het staat de verstrekkers van huisonderwijs vrij om de methode en de 

handboeken van eigen keuze te gebruiken, zolang zij erop toezien dat de basiskwalificaties worden bereikt. De 

beoordeling die het Hof van het kwaliteitsbewakingssysteem van de Franse Gemeenschap heeft gemaakt, kan 

mutatis mutandis op de thans bestreden regeling in de Vlaamse Gemeenschap worden toegepast. Het feit dat de 

Franse Gemeenschap al langer een traditie van centrale examens heeft en dat de oriëntatietest, wat moderne talen 

en economie betreft, andere accenten legt, doet daaraan geen afbreuk.  

 

 A.6.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 4, en van 

artikel 10 van de Grondwet, waarin de gelijke behandeling wordt gewaarborgd. Volgens de verzoekende partijen 

zijn die grondwetsbepalingen om de volgende redenen geschonden. 
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 De verplichte deelname aan examens houdt in dat minstens de eindtermen aan de leerlingen van 

huisonderwijs worden opgelegd. Voor de scholen voorziet artikel 147 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 17 december 2010 in de mogelijkheid om van de eindtermen af te wijken. Voor het huisonderwijs 

daarentegen is in zulk een afwijkingsmogelijkheid niet voorzien. 

 

 De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair onderwijs organiseert geen 

examens voor de gehele eerste graad, maar enkel voor de A-stroom. Voor de B-stroom kan zulks bezwaarlijk, 

vermits geen eindtermen worden vastgesteld. Dat houdt in dat leerlingen die in de B-stroom thuishoren, nooit 

verder huisonderwijs kunnen genieten, nadat de decretaal vastgestelde termijn om een getuigschrift of een 

diploma te behalen is verstreken. Ook voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs zouden gaan, is niet 

gegarandeerd dat zij huisonderwijs kunnen volgen. 

 

 Voor de scholen bestaan geen verplichte centrale toetsen, terwijl voor het huisonderwijs in een verplicht, 

door de overheid georganiseerd examen wordt voorzien. 

 

 In tegenstelling tot de scholen wordt aan het huisonderwijs een resultaatsverplichting opgelegd. 

 

 Leerlingen van het huisonderwijs worden over de leerstof van de gehele eerste graad geëxamineerd, terwijl 

leerlingen van scholen geleidelijk, meestal trimester per trimester, die leerstof kunnen verwerven en erover 

worden geëxamineerd. 

 

 Wanneer een leerling van het huisonderwijs uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien 

jaar bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van secundair onderwijs behaalt, kan 

hij niet langer huisonderwijs volgen. Leerlingen van scholen daarentegen die niet slagen, kunnen in de school 

ingeschreven blijven of zelfs huisonderwijs volgen. 

 

 Leerlingen van het huisonderwijs hebben maximaal twee kansen om voor het verplichte examen te slagen, 

terwijl leerlingen van scholen meer dan twee kansen hebben. 

 

 A.6.2.  De Vlaamse Regering wijst erop dat het volgen van huisonderwijs aanzienlijk verschilt van het 

volgen van erkend onderwijs, zodat het kwaliteitstoezicht verschillend dient te worden georganiseerd. Aangezien 

de aanknopingspunten voor het kwaliteitstoezicht in het erkende onderwijs niet aanwezig zijn in het 

huisonderwijs, heeft de decreetgever een eigen regeling ingesteld door middel van een inspectie en van het 

verplicht behalen van twee getuigschriften - voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs - in de loop 

van een parcours van huisonderwijs. Dat verschil in behandeling is om de volgende redenen niet discriminerend. 

 

 De eindtermen worden niet aan de verstrekkers van huisonderwijs opgelegd. De ouders dienen in hun 

aanvraag enkel aan te geven welke doelen worden nagestreefd. De eindtermen worden noch formeel, noch 

onrechtstreeks opgelegd via de verplichte deelname aan de examens van de examencommissie. De 

examencommissie werkt een examenprogramma uit dat verwijst naar de eindtermen, zonder dat er rechtstreeks 

aan die eindtermen wordt getoetst, zoals dat ook voor het gesubsidieerde en het gefinancierde onderwijs het 

geval is.  

 

 Met betrekking tot de grief dat de examencommissie geen examens voor de B-stroom organiseert, zodat die 

leerlingen uit het huisonderwijs nooit verder die stroom thuis kunnen volgen, betoogt de Vlaamse Regering dat 

die grief niet tegen de bestreden bepalingen is gericht, maar tegen de wijze waarop de examencommissie 

examens organiseert. Bovendien hebben de verzoekende partijen geen belang bij het middel, vermits uit hun 

verzoekschrift blijkt dat zij wel degelijk de ambitie hebben om hun zoon een traject te doen volgen dat op de A-

stroom is afgestemd. Overigens kan de examencommissie onmogelijk examens organiseren voor alle 

structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs die via het erkende onderwijs kunnen worden gevolgd.  

 

 De Vlaamse Regering wijst erop dat in een extra ondersteuning voor kinderen met een leerstoornis wordt 

voorzien, alsook in de mogelijkheid om vrijstelling van examens van de examencommissie te verkrijgen via een 

centrum voor leerlingenbegeleiding.  

 

 Het is niet onredelijk te oordelen dat een herhaald niet-slagen van een leerplichtige die huisonderwijs volgt, 

wijst op lacunes in het hem verstrekte onderwijs. In dat geval is het in overeenstemming met het recht van iedere 

minderjarige op onderwijs en in diens belang, om te voorzien in een verandering van onderwijstype door een 

verplichte inschrijving in een onderwijsinrichting.  
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 De controle door middel van een examen bij de examencommissie is een beleidskeuze, die een gelijke 

behandeling van alle leerplichtigen in het huisonderwijs waarborgt. Het feit dat leerplichtigen in het erkende 

onderwijs niet aan een centrale toets worden onderworpen, maar aan examens binnen de instelling, rekening 

houdend met de leerplannen, is inherent aan het verschil tussen de beide onderwijsvormen. Bij ontstentenis van 

een vergelijkbare toetsstructuur in het huisonderwijs, is een examen voor de examencommissie geen onredelijke 

maatregel om de door de decreetgever nagestreefde doelstelling te bereiken. 

 

 Inzake het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling met betrekking tot de 

verplichting voor de leerlingen uit het huisonderwijs zich bij de examencommissie in te schrijven voor een toets 

over de gehele leerstof, terwijl de leerlingen uit het gesubsidieerde of het gefinancierde onderwijs per semester 

worden getoetst, betoogt de Vlaamse Regering dat dat verschil niet uit de bestreden bepalingen voortvloeit, maar 

uit de wijze waarop de examens voor de examencommissie worden georganiseerd. 

 

 A.6.3.  In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering beweert, worden de eindtermen volgens de 

verzoekende partijen wel degelijk aan de leerlingen van het huisonderwijs opgelegd. Het feit dat aan meer 

concrete leerinhouden wordt getoetst, neemt niet weg dat die uit de eindtermen zijn afgeleid. Zelfs al worden de 

eindtermen enkel als referentiekader gehanteerd, dan nog kunnen de verstrekkers van huisonderwijs niet voor 

een ander referentiekader kiezen, terwijl in het reguliere onderwijs die mogelijkheid wel bestaat. 

 

 Dat bij de examencommissie in geen examens voor de B-stroom is voorzien, volgt niet, zoals de Vlaamse 

Regering beweert, uit de wijze waarop de examencommissie examens organiseert, maar vloeit rechtstreeks uit de 

decretale voorschriften voort : overeenkomstig artikel 140, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

17 december 2010, dat door het bestreden decreet is bekrachtigd, worden geen eindtermen, maar 

ontwikkelingsdoelen (artikel 141, § 2, van hetzelfde besluit) opgelegd. 

 

 A.7.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 3, van de 

Grondwet, waarin het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Die grondwetsbepaling wordt door de bestreden 

bepaling om de volgende redenen geschonden. 

 

 Uit de voorgaande uiteenzetting is gebleken dat het bestreden decreet de onderwijskansen van de leerlingen 

van het huisonderwijs vermindert. De opgelegde leerstof (van de A-stroom), de beperking van de vrijheid een 

specifiek leertraject te volgen en de resultaatsverplichting bemoeilijken een benadering die aan de noden van de 

leerling is aangepast, wat juist de sterkte van het huisonderwijs was. 

 

 Voorts wordt het recht op onderwijs geschonden doordat niet in een overgangsmaatregel is voorzien. 

Krachtens artikel III.81 van het decreet van 19 juli 2013 treedt de bestreden bepaling op 1 september 2013 in 

werking. Een leertraject moet over vele jaren worden ontwikkeld. Een dergelijk traject van lange termijn kan niet 

op korte termijn worden aangepast. Bijgevolg bestaat het risico dat een leerling van het huisonderwijs (die 

bijvoorbeeld in 2013 veertien jaar wordt) niet voldoende op het verplichte examen is voorbereid. 

 

 Ten slotte, wanneer een leerling van het huisonderwijs niet voor het verplichte examen slaagt en zijn 

kansen heeft uitgeput, kan hij niet naar de tweede graad van het algemeen secundair, het technisch secundair of 

het kunstsecundair onderwijs, maar wordt hij naar de B-stroom van de eerste graad of naar het beroepssecundair 

onderwijs geleid, terwijl zulks misschien niet de juiste richting voor die leerling is. 

 

 A.7.2.  De Vlaamse Regering herinnert eraan dat de bestreden bepalingen precies zijn ingevoerd om het 

recht op onderwijs op een voldoende kwalitatief niveau te waarborgen. Er is namelijk gebleken dat er ernstige 

bezorgdheid bestaat over de slaagkansen van leerplichtigen die huisonderwijs volgen. De bestreden maatregel 

laat voldoende vrijheid ten aanzien van het pedagogisch project en de deelname aan examens, maar waarborgt 

ook dat de leerplichtige binnen een redelijke termijn de minimale kwalificaties behaalt die hem in staat moeten 

stellen om verder onderwijs te volgen of een beroep uit te oefenen. 

 

 Er zijn ernstige redenen voorhanden die de decreetgever ervan ontslaan in een overgangsregeling te 

voorzien, nu hij tekortkomingen in het huisonderwijs heeft vastgesteld, ten gevolge waarvan de leerplichtigen 

niet het onderwijsniveau halen waarop zij op grond van hun leerrecht aanspraak kunnen maken. 
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 Dat de leerlingen uit het huisonderwijs, in geval van niet-slagen, niet naar de tweede graad van het 

algemeen secundair onderwijs, van het technisch secundair onderwijs of van het kunstonderwijs kunnen 

doorstromen, vloeit niet voort uit de bestreden bepalingen, maar uit de algemeen geldende regeling dat 

leerplichtigen die het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs niet behalen, niet kunnen 

doorstromen naar de tweede graad in de voormelde onderwijsrichtingen. 

 

 A.7.3.  Wat de ontstentenis van een overgangsmaatregel betreft, wijzen de verzoekende partijen erop dat 

voor hun zoon een remediërend traject met een langetermijnperspectief is opgezet dat door het bestreden decreet 

onmogelijk wordt gemaakt. Geen overgangsperiode van één of twee jaar is nodig, maar wel een van vier of zes 

jaar. 

 

 Volgens de verzoekende partijen antwoordt de Vlaamse Regering niet op hun grief dat de bestreden 

bepaling, in strijd met artikel 24, § 1, van de Grondwet, een preventieve maatregel invoert : de voortzetting van 

het huisonderwijs na de leeftijd van 15 jaar wordt afhankelijk gemaakt van het slagen voor het verplichte 

examen, terwijl niet is bewezen dat het niet-slagen steeds te wijten is aan een gebrekkige kwaliteit van het 

verstrekte huisonderwijs. 

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 A.8.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat het bestreden decreet een zeer ruime invulling van het 

begrip « huisonderwijs » geeft, die onderwijsvorm aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden onderwerpt en 

bijzonder ingrijpende gevolgen aan het niet naleven ervan verbindt. De door de bestreden bepalingen opgelegde 

verplichtingen - waaronder de plicht tot het jaarlijks afleggen van een « verklaring van huisonderwijs », evenals 

de plicht om het kind in te schrijven voor deelname aan de examens van de examencommissie met het oog op 

het behalen van een getuigschrift -, gelden onmiddellijk, zonder enige overgangsperiode, vanaf de datum van 

inwerkingtreding van het decreet. De inwerkingtreding van de bestreden bepalingen is vastgesteld op 

1 september 2013. De verzoekende partijen verwijzen, onder meer, naar de kritische bedenkingen die tijdens de 

parlementaire voorbereiding werden geformuleerd, alsmede naar de kritische adviezen van de Vlaamse 

Onderwijsraad en van het Kinderrechtencommissariaat. Zij voeren zes middelen aan. 

 

 A.9.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door de 

artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 24, § 1, eerste lid, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De bestreden artikelen II.10 en III.20 voeren de verplichting voor de ouders in om hun leerplichtige 

kinderen op bepaalde tijdstippen in te schrijven voor de examens van de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en een getuigschrift secundair onderwijs. 

Wanneer de kinderen daarvoor niet slagen, worden de ouders verplicht die kinderen in het reguliere onderwijs in 

te schrijven. Aldus wordt de vrijheid van onderwijs, alsmede het recht op keuzevrijheid van de ouders, 

geschonden. 

 

 De ingevoerde beperkingen van het recht op vrijheid van onderwijs en van het vrije keuzerecht van de 

ouders zijn niet evenredig met het door de decreetgever nagestreefde doel dat volgens de minister van Onderwijs 

erin bestaat de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen. In dat verband betogen de verzoekende partijen 

dat het niet slagen voor de examens van de examencommissie niet noodzakelijk betekent dat het verstrekte 

onderwijs de leerrechten van het kind onvoldoende waarborgt. Het onderwijs dat door de onderwijsinrichtingen 

van de verzoekende partijen wordt verstrekt, respecteert ten volle het recht op onderwijs van het kind, ook al 

haalt het de decretale eindtermen niet. De Vlaamse Gemeenschap lijkt ervan uit te gaan dat zulks niet het geval 

is vanwege het loutere feit dat de verzoekende partijen van een andere levensopvatting uitgaan dan degene die 

binnen de maatschappij als normaal of gemiddeld wordt ervaren. Die zienswijze is fundamenteel in tegenspraak 

met het gegeven dat het getuigschrift van rabbijn of bedienaar van de eredienst, uitgereikt door het Centraal 

Israëlitisch Consistorie van België, gelijkwaardig is verklaard met een groot aantal diploma’s, vereist om 

bepaalde functies in het gesubsidieerd onderwijs te kunnen uitoefenen. 

 

 In werkelijkheid legt de Vlaamse Gemeenschap onrechtstreeks, via de verplichte deelname aan de examens 

van de examencommissie, aan de scholen en aan de kinderen uit het joods-orthodoxe onderwijs de facto haar 

eindtermen op. Die scholen worden echter door de Vlaamse Gemeenschap niet gefinancierd, noch gesubsidieerd 

en kiezen in vele gevallen bewust ervoor om op eigen kracht te varen omdat ze gebruik willen maken van de 
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grondwettelijk gewaarborgde vrijheid om een eigen specifiek onderwijs in te richten dat op een groot aantal 

vlakken in verregaande mate afwijkt van het reguliere onderwijs.  

 

 Door de deelname aan examens en de verplichte inschrijving in het reguliere onderwijs op te leggen, indien 

niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs of een getuigschrift secundair onderwijs wordt behaald, gaat de 

decreetgever verder dan noodzakelijk is om het door hem nagestreefde doel te bereiken. Die maatregel is niet 

noodzakelijk om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, rekening houdende met de reeds bestaande 

en thans door het bestreden decreet nog versterkte en op de verzoekende onderwijsinstellingen van toepassing 

zijnde mogelijkheden van de onderwijsinspectie om op te treden, onder meer indien bij twee opeenvolgende 

controles wordt vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs manifest niet aan de vastgestelde criteria voldoet. 

 

 Ook het nadeel dat de verzoekende partijen van de nieuwe regeling ondervinden, maakt die regeling 

onevenredig, zelfs contraproductief, ten opzichte van het door de decreetgever nagestreefde doel. Allereerst 

dienen de betrokken kinderen, doordat zij tot op heden steeds onderwijs volgden dat eigen doelstellingen oplegt 

die sterk van de decretale eindtermen afwijken, op zeer korte tijd, een examen af te leggen, hetzij om een 

getuigschrift basisonderwijs te behalen wanneer zij in het schooljaar 2013-2014 elf jaar worden vóór 1 januari 

2014, hetzij om een getuigschrift secundair onderwijs te behalen, wanneer ze in het schooljaar 2013-2014 de 

leeftijd van vijftien jaar bereiken. Daartoe zullen zij een grote inhaalbeweging op studiegebied dienen te maken. 

Wanneer vervolgens zou blijken dat zij niet voor die examens zouden slagen, zullen zij in het reguliere 

onderwijs moeten worden ingeschreven, maar de kans is reëel dat zij daar geen volwaardige plaats zouden 

vinden, noch letterlijk, noch figuurlijk. Vervolgens zijn, voor de betrokken onderwijsinstellingen, de nadelen ook 

buiten verhouding, vermits hun elke ernstige mogelijkheid wordt ontnomen om onderwijs te verstrekken in de 

traditie van het joods-orthodoxe geloof. Die scholen dreigen met een leegloop te worden geconfronteerd, vermits 

te verwachten is dat een grote meerderheid van de leerlingen niet tijdig de vereiste getuigschriften basis- en 

secundair onderwijs zal behalen. Om die uitstroom te vermijden, zullen zij hun leerprogramma grondig dienen te 

wijzigen ten koste van de joods-orthodoxe identiteit. 

 

 A.9.2.  Met verwijzing naar het arrest nr. 107/2009 betoogt de Vlaamse Regering dat de vrijheid van 

onderwijs niet kan worden opgevat als een vrijheid die onbeperkt en uitsluitend naar het eigen inzicht door de 

ouders kan worden uitgeoefend. Het belang van het kind bij kwalitatief onderwijs dat hem in staat moet stellen 

de elementaire kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn om een verdere studie aan te vatten of 

in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren, primeert op de keuzevrijheid van de ouders.  

 

 De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ligt in het verlengde van de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. In zijn beslissing in de zaak Konrad t. Duitsland van 11 september 2006 

verklaarde het Europees Hof een klacht van ouders van minderjarige kinderen die om religieuze redenen 

weigeren hun kinderen in een erkende onderwijsinstelling in te schrijven, onontvankelijk. Het Hof wees erop dat, 

in zoverre de keuzes van ouders niet tegen het recht op onderwijs van het kind indruisen, die keuzes dienen te 

worden geëerbiedigd. Het Europees Hof aanvaardde eveneens dat het recht op onderwijs, door zijn aard zelf, 

nood heeft aan reglementering door de overheid, waarbij aan de Staten een ruime appreciatiemarge wordt 

gelaten. Uit de voormelde beslissing volgt dat het Europees Hof zelfs een algemeen verbod op huisonderwijs niet 

onbestaanbaar acht met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. Het Europees Hof heeft recent zijn rechtspraak bevestigd (Dojan e.a. t. Duitsland, 13 september 

2011).  

 

 De Vlaamse Regering zet vervolgens uiteen waarom de verplichting tot inschrijving bij de 

examencommissie en tot het slagen voor de examens bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, 

geen schending van de onderwijsvrijheid inhoudt.  

 

 Het nastreven van een voldoende hoog kwaliteitsniveau in het huisonderwijs is een legitieme doelstelling 

die de decreetgever vermag en zelfs dient na te streven om het recht op onderwijs van de minderjarige 

leerplichtige te waarborgen. De toetsing van het bereikte niveau van onderricht door middel van een test is een 

legitiem middel om die doelstelling te bereiken. De decreetgever is daarbij omzichtig te werk gegaan. De 

leerplichtigen die huisonderwijs volgen wordt meer tijd gegund dan de kinderen die een normaal schooltraject in 

het reguliere onderwijs volgen : het getuigschrift van basisonderwijs moet worden behaald in het schooljaar dat 

de leerplichtige 13 jaar is vóór 1 januari; het behalen van het getuigschrift secundair onderwijs dient te gebeuren 

in het schooljaar waarin de leerplichtige 15 jaar wordt. De leerplichtigen hebben twee examenkansen. De 

flexibele organisatie van de examens maakt het mogelijk om in eigen tempo die examens af te leggen. 

Bovendien heeft de decreetgever voor leerlingen met individuele leermoeilijkheden in de mogelijkheid voorzien 
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om, na contact met een centrum voor leerlingenbegeleiding naar keuze, een vrijstelling voor deelname aan het 

examen te verkrijgen. 

 

 De kritiek dat de Vlaamse Gemeenschap de facto haar eindtermen aan de verzoekende partijen zou 

opleggen, houdt in wezen verband met de wijze waarop de examencommissie de examens voor de leerplichtigen 

uit het huisonderwijs organiseert, maar kan niet aan de bestreden bepalingen worden toegeschreven, zodat het 

middel in die mate niet ontvankelijk is. Overigens heeft de verplichte deelname aan examens van de 

examencommissie niet tot gevolg dat de verstrekkers van privéonderwijs worden verplicht om, via het volgen 

van welbepaalde leerplannen die tot eindtermen leiden, enkel nog een welbepaalde inhoud aan te bieden die 

identiek is aan die in het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. 

 

 Het bestreden decreet is geenszins tegen onderwijsprojecten met een uitgesproken confessionele inslag 

gericht. Evenwel is de keuzevrijheid van de ouders om hun leerplichtige kinderen onderwijs te laten volgen dat 

met hun religieuze en pedagogische inzichten overeenstemt niet onbeperkt en kunnen de verstrekkers van een 

dergelijk privéonderwijs evenmin volhouden dat zij te allen tijde enkel een daarmee corresponderende vorm van 

onderwijs moeten kunnen aanbieden. Bijgevolg vormt de feitelijke noodzaak om eventueel het geboden 

onderricht bij te sturen, zodat de kans op slagen voor de examencommissie kan worden gevrijwaard, geen 

schending van de onderwijsvrijheid van de onderwijsverstrekkers of van de keuzevrijheid van de ouders. 

Bovendien tonen de verzoekende partijen niet aan dat een dergelijke aanpassing niet haalbaar zou zijn. In dat 

verband wijst de Vlaamse Regering erop dat in Antwerpen, binnen dezelfde joods-orthodoxe gemeenschap 

waartoe de verzoekende partijen behoren, vrije scholen zijn opgericht die basis- en secundair onderwijs binnen 

het reguliere onderwijssysteem verstrekken. Die scholen blijken wel erin te slagen een leeraanbod te verstrekken 

dat voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden voor het erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijs en dat 

combineert met de vereiste godsdienstige opleiding binnen de Joodse gemeenschap. 

 

 In zoverre wordt aangevoerd dat de bestreden maatregel verder gaat dan voor het bereiken van het 

nagestreefde doel noodzakelijk is, is het middel niet ontvankelijk, in zoverre aldus de keuze van decreetgever om 

een bepaalde techniek te hanteren om de kwaliteit van het huisonderwijs te meten, wordt bekritiseerd. Het komt 

evenwel de decreetgever toe om zelf te bepalen welke middelen hij wenst in te zetten om een bepaald 

beleidsdoel te realiseren.  

 

 A.9.3.  Anders dan de Vlaamse Regering, is de Raad van State volgens de verzoekende partijen niet zo 

overtuigd dat de arresten nrs. 107/2009 en 168/2009 de Vlaamse decreetgever toestaan de bestreden regeling in 

te voeren. Bovendien zijn inzake onderwijs niet alleen de feitelijke en de maatschappelijke achtergrond, maar 

ook het juridische kader in de Franse Gemeenschap wezenlijk verschillend ten opzichte van het Vlaamse kader. 

Zo bijvoorbeeld bestaat in de Franse Gemeenschap geen joods-orthodoxe gemeenschap. Overigens heeft de 

Franse Gemeenschap, anders dan de Vlaamse Gemeenschap, een traditie van opgelegde centrale examens. Ten 

slotte leest de Vlaamse Regering de arresten nrs. 107/2009 en 168/2009 selectief. Volgens die arresten zijn de 

volgende voorwaarden bestaanbaar met de Grondwet, namelijk een verregaande controlebevoegdheid van de 

onderwijsinspectie, alsook een verplichte deelname aan een extern examen en, bij niet-slagen, een verplichte 

inschrijving in het reguliere onderwijs. De decreetgever kan daarentegen geen eindtermen, a fortiori leerplannen, 

aan het huisonderwijs opleggen; het decreet mag geenszins een welbepaalde lesinhoud aan het huisonderwijs 

opleggen, dient de eigen pedagogische methodes die het huisonderwijs hanteert te respecteren en vermag niet de 

leerlingen van het huisonderwijs discriminerend te behandelen ten opzichte van de leerlingen van het reguliere 

onderwijs. De bestreden bepalingen voldoen niet aan die voorwaarden. Ook de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in de voormelde zaken Konrad en Dojan gaat niet op, zoals de verzoekende 

partijen reeds eerder hebben uiteengezet, temeer nu die rechtspraak in de rechtsleer is bekritiseerd en er 

bovendien ook rechtspraak in andere zin bestaat. 

 

 De bekommernis van de decreetgever zorg te dragen voor de kwaliteit van het huisonderwijs is volgens de 

verzoekende partijen op zich legitiem. Wanneer evenwel de Vlaamse Regering het reguliere onderwijs beoogt te 

promoten en het huisonderwijs te ontmoedigen, handelt zij in strijd met de letter en de geest van de Grondwet en 

de Leerplichtwet. Van een legitieme doelstelling kan alsdan geen sprake zijn, zeker wanneer lijkt te worden 

uitgegaan van het vermoeden als zou het onderwijs dat buiten het reguliere onderwijs wordt verstrekt niet of 

minder kwaliteitsvol zijn, hetgeen manifest onjuist is. Het niet-slagen voor de examens van de examencommissie 

betekent niet noodzakelijk dat het verstrekte onderwijs de leerrechten van het kind onvoldoende waarborgt. Dat 

is zeker niet het geval voor het onderwijs dat door de verzoekende verenigingen wordt verstrekt. Het volgen van 

onderwijs in de joods-orthodoxe traditie zal de leerlingen geenszins beletten later zelfstandig in de maatschappij 
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te functioneren. Het onderwijs dat door de verzoekende verenigingen wordt verstrekt, respecteert ten volle het 

recht op onderwijs van het kind, ook al is het niet erop gericht de decretale eindtermen te halen. Het door de 

decreetgever gehanteerde middel om de kwaliteitszorg in het huisonderwijs te verzekeren, is niet adequaat, noch 

pertinent. Het niet-slagen voor de opgelegde examens wijst niet noodzakelijk op lacunes in het huisonderwijs. Er 

is geen enkele reden voorhanden om aan te nemen dat het onderwijs dat door de verzoekende verenigingen 

wordt verstrekt niet kwaliteitsvol genoeg is. 

 

 De verzoekende partijen benadrukken de onmogelijkheid het volgen van onderwijs volgens de joods-

orthodoxe traditie te combineren met het onderwijs dat op het halen van de eindtermen is gericht. Die 

onverenigbaarheid wordt door de Vlaamse Regering ten onrechte in twijfel getrokken. De Regering is zich 

kennelijk onvoldoende bewust van de eigenheid van het joods-orthodoxe onderwijs en de omvang van de 

leerstof die volgens het strikte joods-orthodoxe curriculum op de leerlingen moet worden overgebracht. 

Bovendien is het onderwijs dat door de verzoekende verenigingen wordt verstrekt niet enkel specifiek omdat het 

sterk religieus is geïnspireerd, maar tevens vanwege de eigen pedagogische aanpak, die volledig verschillend is 

van en niet combineerbaar met de klassieke aanpak van het reguliere onderwijs. De repliek van de Vlaamse 

Regering dat er in Antwerpen verschillende Joodse scholen bestaan die toch erkend zijn en onderwijs binnen het 

reguliere systeem verstrekken, is niet dienstig. Uit de praktijk blijkt dat de Joodse scholen die inspanningen doen 

of deden om het onderwijs volgens de joods-orthodoxe traditie te combineren met onderwijs dat de eindtermen 

respecteert, de grootste moeilijkheden ondervinden : in de ongunstige inspectieverslagen van die erkende Joodse 

scholen wordt telkens weer vastgesteld dat die scholen er niet in slagen de vereisten van het Joodse onderwijs te 

verzoenen met de vereisten van het reguliere onderwijstraject.  

 

 De verzoekende partijen merken nog op dat de Vlaamse overheid tot nu heeft nagelaten gebruik te maken 

van de mogelijkheden waarvoor zij reeds vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet beschikte, om het 

door de verzoekende verenigingen verstrekte onderwijs aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen. 

 

 A.9.4.  De Vlaamse Regering betoogt dat in de adviezen waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, de 

Raad van State niet heeft geoordeeld dat artikel 24 van de Grondwet zou zijn geschonden. Het feit dat enkel in 

Vlaanderen een joods-orthodoxe gemeenschap zou bestaan en dat de Franse Gemeenschap, meer dan de 

Vlaamse Gemeenschap, met een systeem van centrale examens vertrouwd is, leidt niet tot een andere 

beoordeling. In beide gemeenschappen staat de bekommernis centraal om het recht op onderwijs van de 

leerplichtigen te waarborgen. Overigens mist de bewering van de verzoekende partijen dat de decreetgever het 

huisonderwijs wenst te ontmoedigen elke grondslag. De bestreden maatregelen beogen de kwaliteit van het 

huisonderwijs te waarborgen door de stand van de leervoortgang tweemaal te toetsen. Die maatregelen zijn noch 

expliciet, noch impliciet erop gericht een bepaald type van onderwijs al dan niet als kwaliteitsvol te erkennen. In 

het kader van het huisonderwijs is dat overigens niet mogelijk, gelet op de grote variatie aan vormen van 

individueel en collectief onderwijs en de diversiteit in de inspiratie. De decreetgever verwacht dat leerplichtigen 

ook in het huisonderwijs de nodige voortgang maken en minimale kwalificaties behalen die ieder kind een 

basiseducatieniveau waarborgen, ongeacht de vorm van het gekozen en genoten onderwijs.   

 

 A.10.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door 

de artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 Ook ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dient te worden geoordeeld dat 

de beperking ervan buiten elke redelijke verhouding staat tot de belangen die de Vlaamse Gemeenschap beoogt 

te beschermen. Aan die belangen kan perfect met minder verregaande middelen worden tegemoetgekomen en 

het was niet noodzakelijk om een deelname aan een examen met het oog op het behalen van een getuigschrift 

basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs op te leggen, noch om bij het niet-tijdig behalen ervan, in de 

verplichting te voorzien om de betrokken kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven. Het bestreden 

decreet schendt bijgevolg het recht op eerbiediging van het privé- en het gezinsleven, dat grondwettelijk en 

verdragsrechtelijk is gewaarborgd.  

 

 A.10.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens waarin dat Hof heeft geoordeeld dat het recht op onderwijs, gewaarborgd bij artikel 2 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en het recht op eerbiediging van het 

privé-, familie- en gezinsleven, met elkaar zijn verbonden. Het recht op onderwijs dient in het licht van artikel 8 

van dat Verdrag te worden geïnterpreteerd.  
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 Door de bestreden bepalingen aan te nemen, heeft de decreetgever zich geenszins gemengd in de religieuze 

opvoeding die de privéscholen of de ouders aan de leerplichtigen willen verstrekken. Die bepalingen verplichten 

de privéscholen niet de religieuze en de pedagogische inspiratie op te geven die hun onderricht kenmerkt, noch 

ontzeggen het de ouders het recht om hun kinderen onderwijs te laten volgen in de lijn met hun religieuze en 

culturele traditie. Het feit dat de leerplichtigen die het getuigschrift niet behalen, in het reguliere onderwijs 

dienen te worden ingeschreven, is evenmin een onverantwoorde inmenging in het privéleven. Die leerplichtigen 

kunnen desgewenst onderwijs in een erkende Joodse school volgen en bijgevolg de Joodse traditie in hun 

opvoeding voortzetten. Zij kunnen tevens het reguliere onderwijs met individueel of collectief huisonderwijs 

aanvullen.  

 

 A.10.3.  In tegenstelling tot hetgeen de Vlaamse Regering beweert, wordt een voortzetting van het 

onderwijs, zoals het thans door de verzoekende verenigingen wordt verstrekt, onmogelijk gemaakt, zoals bij de 

uiteenzetting van het eerste middel is gebleken. 

 

 A.11.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10, 11 

en 24, § 4, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheids-, vertrouwens- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en al dan niet in samenhang gelezen met de rechten van kind, zoals gewaarborgd bij 

artikel 22bis van de Grondwet en bij de artikel 3, lid 1, 14 en 27, leden 2 en 3, van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. Het middel omvat vier onderdelen. 

 

 A.12.1.  In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 en 

24, § 4, van de Grondwet. Door in artikel II.1, 1°, (basisonderwijs) en in artikel III.2, 1°, (secundair onderwijs) 

de definitie van de term « huisonderwijs » uitdrukkelijk uit te breiden tot privéscholen die door de Vlaamse 

Gemeenschap niet erkend, niet gesubsidieerd en niet gefinancierd zijn, behandelt de decreetgever de ouders en 

de leerplichtige kinderen die ervoor kozen om thuis zelf onderwijs te verstrekken respectievelijk te volgen om 

aan de leerplicht te voldoen, op dezelfde wijze als de ouders die hun kinderen in de erkende, gesubsidieerde of 

gefinancierde scholen inschrijven of als de leerplichtige kinderen die zulke scholen bezoeken. Aldus schendt de 

decreetgever de grondwettelijk aan hem opgelegde verplichting om rekening te houden met de objectieve 

verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een eigen behandeling 

verantwoorden. Voor de gelijke behandeling van nochtans fundamenteel verschillende situaties van, enerzijds, 

het individueel huisonderwijs in de strikte zin van het woord en, anderzijds, het onderwijs in een privéschool, 

bestaat geen objectieve verantwoording.  Het wezenlijke verschil tussen, enerzijds, de categorie van leerlingen, 

ouders en onderwijsinstellingen waartoe de verzoekende partijen behoren, namelijk het niet-officiële 

« collectieve » onderwijs, en, anderzijds, de categorie van leerlingen en ouders die individueel huisonderwijs 

volgen respectievelijk verstrekken, wordt nog versterkt wanneer blijkt dat de leerlingen, ouders en 

onderwijsinstellingen van de eerstvermelde categorie hun keuze baseren op religieuze of levensbeschouwelijke 

gronden en al heel hun leven onderwijs volgden, organiseerden of lieten volgen dat sterk afwijkt van de 

algemene eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl dat bij ouders en leerlingen van de tweede categorie 

niet het geval is. Voor het ontbreken van een onderscheiden behandeling van die twee categorieën bestaat geen 

redelijke verantwoording. 

 

 A.12.2.  Volgens de Vlaamse Regering gaan de verzoekende partijen ten onrechte ervan uit dat het 

individuele huisonderwijs en het collectieve huisonderwijs dermate verschillend zijn dat zij op verschillende 

wijze zouden dienen te worden behandeld. De decreetgever heeft als huisonderwijs aangemerkt het feit het 

onderwijs buiten het gereglementeerde kader van de onderwijswetgeving wordt verstrekt en dus niet is gebonden 

aan de opbouw, de indeling en de leerplannen die het reguliere onderwijs kenmerken. De decreetgever vermocht 

dan ook, zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, alle vormen van huisonderwijs op dezelfde wijze te 

behandelen. Overigens is een gelijke behandeling van alle vormen van huisonderwijs niet discriminerend, 

vermits de decreetgever met de bestreden maatregel de kwaliteit van het huisonderwijs beoogde te waarborgen, 

zoals de Vlaamse Regering eerder heeft uiteengezet.  

 

 A.12.3.  De verzoekende partijen blijven erbij dat het onverantwoord is voor het individuele en voor het 

collectieve huisonderwijs in eenzelfde regeling te voorzien. Bij de totstandkoming van het bestreden decreet 

heeft de decreetgever zich blijkbaar laten leiden door cijfermateriaal en probleemstellingen die op het 

individuele huisonderwijs betrekking hebben. De toestand van de verzoekende partijen is evenwel totaal 

verschillend.  

 

 A.12.4.  De Vlaamse Regering doet opmerken dat juist een ongelijke behandeling van het individuele en 

het collectieve huisonderwijs discriminerend zou zijn, vermits die aangelegenheid zich niet tot een tweedeling 

leent : tussen het individuele onderwijs thuis door een ouder en het collectieve onderwijs in een privéschool zijn 
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heel wat tussenvormen mogelijk. Daarom heeft de decreetgever een regeling ingevoerd voor elke vorm van 

onderwijs dat buiten het erkend onderwijs wordt verstrekt. 

 

 A.13.1.  In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10, 11 

en 24, § 4, van de Grondwet. Uit de artikelen II.10 en III.20 volgt dat de decretale eindtermen onrechtstreeks aan 

de scholen van het huisonderwijs worden opgelegd. De scholen uit het reguliere onderwijs beschikken over de 

mogelijkheid om een afwijking van die eindtermen te vragen (artikel 44bis van het decreet basisonderwijs en 

artikel 147 van de Codex Secundair Onderwijs). De privéscholen die « collectief huisonderwijs » verstrekken, 

beschikken niet over die mogelijkheid. Dat verschil in behandeling is niet redelijk verantwoord. De door de 

decreetgever beoogde doelstellingen - de zorg voor de kwaliteit van het huisonderwijs en het waarborgen van het 

recht op onderwijs van elk kind - verantwoorden niet dat de scholen uit het reguliere onderwijs wel en die uit het 

huisonderwijs niet zouden beschikken over een procedure waarbij van de eindtermen kan worden afgeweken. 

 

 A.13.2.  Met verwijzing naar wat zij omtrent het eerste middel heeft uiteengezet, betoogt de Vlaamse 

Regering dat de eindtermen als zodanig noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan de verstrekkers van 

huisonderwijs worden opgelegd. 

 

 A.14.1.  In een derde onderdeel betogen de verzoekende partijen dat de decreetgever het 

vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel manifest heeft geschonden. 

De bepalingen die het huisonderwijs fundamenteel hervormen, zijn zonder het nodige voorafgaande overleg met 

de sector van het huisonderwijs tot stand gekomen. Voorts werd pas op 23 augustus 2013, amper één week vóór 

het begin van het nieuwe schooljaar, door het ministerie van Onderwijs een brief aan de ouders verzonden 

waarmee zij werden ingelicht over de inwerkingtreding van de nieuwe regels op 1 september 2013. Er bestaat 

geen redelijke verantwoording voor het niet voorzien in een overgangsperiode. De verzoekende partijen kunnen 

zich onmogelijk tijdig aan de nieuwe regels aanpassen. Enerzijds, is het voor de betrokken onderwijsinstellingen 

praktisch onmogelijk om hun actuele leerplan volledig te herzien, opdat alle leerlingen die vóór het einde van het 

lopende schooljaar een examen bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap zullen moeten afleggen, 

in staat zijn om te slagen. Anderzijds, is het voor de betrokken kinderen praktisch onmogelijk, gelet op de 

specifieke en van de eindtermen afwijkende vorm van onderwijs, om zich dermate om te scholen dat zij de 

examens tijdig en met vrucht zouden kunnen afleggen. Door met onmiddellijke ingang en zonder enige 

overgangsperiode te voorzien in een verplichte indiening van een verklaring van huisonderwijs, een verplichte 

deelname aan examens van de examencommissie en een verplichte inschrijving in het reguliere onderwijs, 

wanneer de betrokken leerlingen niet tijdig voor die examens slagen, schendt het decreet de legitieme 

verwachtingen van de verzoekende partijen. 

 

 A.14.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat een schending van het rechtszekerheids-, het 

vertrouwens- en het zorgvuldigheidsbeginsel enkel in samenhang met een schending van het gelijkheidsbeginsel 

kan worden aangevoerd. De verzoekende partijen geven evenwel niet aan in vergelijking met welke andere 

categorie van leerplichtigen, ouders en onderwijsverstrekkers zij verschillend zouden worden behandeld.  

 

 Een vernietiging van de artikelen II.45 en III.81 van het bestreden decreet, die de inwerkingtreding van de 

bepalingen betreffende de inschrijving bij de examencommissie en het behalen van een getuigschrift op 

1 september 2013 vaststellen, zal enkel tot gevolg hebben dat die bepalingen in werking zullen treden tien dagen 

na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013. 

 

 Het derde onderdeel is enkel gericht tegen de ontstentenis van een overgangsmaatregel, die erin zou 

voorzien dat leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 nog niet de leeftijd van 11 of 15 jaar hebben bereikt, niet 

aan de registratie- en examenverplichtingen zouden worden onderworpen. Te dezen zijn echter ernstige redenen 

voorhanden die het ontbreken van een overgangsregeling verantwoorden : de decreetgever heeft tekortkomingen 

in het huisonderwijs vastgesteld, die de leerplichtigen beletten het onderwijsniveau te halen waarop zij ingevolge 

hun leerrecht aanspraak kunnen maken. De bestreden maatregelen zijn evenredig : de leerplichtigen die in het 

schooljaar 2013-2014 de leeftijd van 11 jaar bereiken, dienen zich weliswaar te registreren, maar dienen pas in 

het jaar waarin zij 13 jaar worden, het getuigschrift basisonderwijs te behalen; de leerplichtigen op het niveau 

van het secundair onderwijs dienen een getuigschrift van secundair onderwijs, en dus minstens dat van de eerste 

graad, te behalen in het jaar dat zij 15 jaar worden. Het is niet onredelijk te verwachten dat de ouders en de 

onderwijsverstrekkers in de loop van het schooljaar 2013-2014 de nodige maatregelen nemen om die leerlingen 

op de examens voor te bereiden, temeer daar zij ervan op de hoogte waren of hadden moeten zijn dat het beleid 
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inzake huisonderwijs door de Vlaamse overheid zou worden verstrengd. Een dergelijke per definitie tijdelijke 

geïntensifieerde begeleiding staat een voortzetting van een religieus geïnspireerd onderwijs niet in de weg.  

 

 De Vlaamse Regering heeft op 17 januari 2014 besloten om, bij amendementen op het ontwerp van decreet 

betreffende het onderwijs XXIV, aan het Vlaams Parlement een wijziging van de thans bestreden bepalingen 

voor te stellen. Indien het Vlaams Parlement die amendementen aanneemt - vermoedelijk in april 2014 - zullen 

kinderen die in 2002 zijn geboren, uiterlijk pas in het schooljaar waarin zij vóór 1 januari 12 jaar zijn geworden, 

bij de examencommissie voor het getuigschrift basisonderwijs dienen te worden geregistreerd. Voor het behalen 

van een getuigschrift secundair onderwijs wordt voorgesteld dat de leerplichtigen die 15 jaar worden in het 

schooljaar 2013-2014, uiterlijk binnen het schooljaar waarin zij de leeftijd van 16 jaar bereiken, het getuigschrift 

moeten behalen. Dat betekent dat alle leerplichtige kinderen zich twee schooljaren zullen kunnen voorbereiden. 

 

 A.14.3.  Door bij zijn arrest nr. 37/2014 van 27 februari 2014 de inwerkingtreding te schorsen van de 

bepalingen die de examenplicht in het secundair onderwijs betreffen, heeft het Hof bevestigd dat het niet was 

verantwoord niet in overgangsmaatregelen te voorzien. Die problematiek betreft volgens de verzoekende partijen 

evenzeer het basisonderwijs. 

 

 De amendementen die de Vlaamse Regering thans voorstelt, zijn ontoereikend. Nog afgezien van het feit 

dat die teksten nog niet door het Vlaams Parlement zijn aangenomen, zouden in de praktijk alle leerplichtigen 

twee jaar voorbereidingstijd krijgen, wat overigens niet juist is. Zelfs wanneer dat juist zou zijn, is die termijn 

veel te kort voor de verzoekende partijen om zich aan te passen. Bovendien zijn die amendementen niet 

consequent en zouden zij nieuwe discriminaties in het leven roepen.  

 

 A.14.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat naar aanleiding van het schorsingsarrest nr. 37/2014 werd 

besloten de overgangsregeling in het amendement nog te verbreden. Wanneer het amendement zal zijn 

aangenomen, zal de regeling in het secundair onderwijs analoog zijn met die in het basisonderwijs, met dien 

verstande dat een leerling in het basisonderwijs drie schooljaren tijd zal hebben tussen de inschrijving en het 

verplicht slagen voor het examen (op 15-jarige leeftijd) en een leerling in het secundair onderwijs twee 

schooljaren. De regeling zal voor leerlingen in het secundair onderwijs echter pas vanaf 2017 worden toegepast, 

zodat die leerlingen, hun ouders en de betrokken scholen ruimschoots de tijd zullen hebben gehad om zich voor 

te bereiden. Vermits hiermee afdoende rechtsherstel kan worden geboden voor de in het arrest nr. 37/2014 

vastgestelde tekortkoming, vraagt de Vlaamse Regering dat de uitkomst van de parlementaire behandeling van 

het Onderwijsdecreet XXIV zou worden afgewacht, wat de behandeling van dit onderdeel van het middel betreft.  

 

 A.15.1.  In een vierde onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het 

gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de Grondwet en met het Verdrag inzake de 

rechten van het kind. De bestreden regeling schendt het recht van de betrokken kinderen om, met eerbiediging 

van hun religieuze overtuigingen, mede inspraak te hebben over hun eigen onderwijssituatie. Op geen enkel 

ogenblik wordt naar de eigen mening en wensen van de betrokken kinderen gepeild. Zonder enige mogelijkheid 

tot afwijking of modulering van de regeling – naar gelang van de persoonlijke en de individuele behoeften van 

de betrokken kinderen - zullen die kinderen plots worden gedwongen om hun eigen religieus gericht onderwijs 

stop te zetten. Tevens houdt de bestreden regeling een ernstige en onnodige inbreuk in op het basisprincipe dat 

de ouders, en niet de Staat, in eerste instantie de primaire verantwoordelijkheid (en het recht) hebben om te 

beslissen over het welzijn en de opvoeding van hun kinderen. 

 

 A.15.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat uit het Verdrag inzake de rechten van het kind niet kan 

worden afgeleid dat het eigen belang van het kind en de wensen van de ouders doorslaggevend zouden zijn met 

betrekking tot het onderwijsbeleid dat ten aanzien van minderjarigen wordt gevoerd. De vrijheid van gedachte, 

van geweten en van godsdienst verhindert niet dat de Staat maatregelen neemt om de onderwijsdoelstellingen te 

verwezenlijken die in de artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn vervat. De Staten 

hebben krachtens artikel 4 van dat Verdrag de plicht om alle nodige, bestuurlijke en andere maatregelen te 

nemen om het recht op onderwijs te verwezenlijken. Zoals eerder werd uiteengezet, wordt het recht op onderwijs 

precies door de bestreden maatregelen gewaarborgd. 

 

 A.16.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de vrijheid van eredienst en van meningsuiting. 

Volgens de verzoekende partijen schenden de bestreden bepalingen artikel 19 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 24, § 3, van de Grondwet, met de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met artikel 18 
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van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 14 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind. 

 

 Volgens het middel zijn de rechten van de ouders en van de kinderen om hun godsdienst volgens het 

joods-orthodoxe geloof te belijden, geschonden, doordat de bestreden regeling de verplichting oplegt om, 

enerzijds, de betrokken kinderen voor deelname aan de examens van de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap in te schrijven en, anderzijds, hen in een school van het reguliere onderwijsnet in te schrijven, 

indien zij niet binnen het vooropgestelde tijdskader voor die examens zouden slagen. In hoofde van de 

verzoekende vzw’s wordt het recht geschonden om de schoolgaande kinderen van de joods-orthodoxe 

leefgemeenschap voor te bereiden op een leven als gelovige, joods-orthodoxe Jood. De verzoekende partijen 

benadrukken dat de huidige zaak daarin fundamenteel verschilt van de zaken waarover het Hof zich bij zijn 

arresten nrs. 107/2009 en 168/2009 heeft uitgesproken. 

 

 Allereerst moeten de bestreden normen worden getoetst met verwijzing naar de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat meermaals het universele belang van de vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst heeft beklemtoond en de godsdienstvrijheid van minderjarigen heeft erkend. Artikel 9.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 18, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten geven een ruime omschrijving van de wijze waarop iemand zijn godsdienst of 

overtuiging kan belijden : beschermd worden de eredienst, alsook het onderwijzen ervan, de praktische 

toepassing ervan, alsook het onderhouden van de geboden en van de voorschriften. Zoals de meeste 

mensenrechten, is ook de vrijheid om een godsdienst of een overtuiging te belijden, niet absoluut : artikel 9.2 van 

het voormelde Europees Verdrag, artikel 18, lid 3, van het voormelde Internationaal Verdrag en artikel 14, lid 3, 

van het Kinderrechtenverdrag erkennen dat het noodzakelijk kan zijn om in een democratische samenleving, 

waar verschillende godsdiensten tezelfdertijd binnen een zelfde bevolkingsgroep voorkomen, beperkingen aan 

die vrijheid te stellen. Het doel van die beperkingen bestaat erin de belangen van verschillende groepen met 

elkaar te verzoenen en te waarborgen dat de overtuigingen van eenieder worden gerespecteerd. De verzoekende 

partijen merken daarbij op dat de gestrengheid - de « toetsingsintensiteit » - van de criteria waarin het voormelde 

artikel 9.2 van het Europees Verdrag voorziet, hoger moet liggen dan doorgaans het geval is, vermits de 

bestreden bepalingen op een grondrecht ingrijpen. 

 

 Vervolgens verwijzen de verzoekende partijen naar de rechtspraak inzake de godsdienstvrijheid en het 

privéonderwijs, meer bepaald naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar 

het arrest van het Supreme Court van de Verenigde Staten in de zaak Wisconsin t. Yoder. 

 

 De rechtspraak van het Europees Hof betreffende « het recht van ouders om zich van die opvoeding en van 

dat onderwijs ter verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen » 

(artikel 2 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol) en de mogelijkheid voor de ouders om in dat kader al 

dan niet op privéonderwijs een beroep te doen of om zelf huisonderwijs in te richten, heeft zich nagenoeg 

exclusief ontwikkeld na diverse beroepen die door ouders werden ingesteld tegen Zweden en Duitsland, landen 

waar een schoolplicht bestaat en waar de inrichting van privéonderwijs wordt ontmoedigd of zelfs wordt 

verboden. In die zaken heeft het Europees Hof geweigerd om in te gaan tegen de geldende grondwettelijke 

tradities van de betrokken landen en heeft het een verlaagde toetsingsintensiteit gehanteerd bij de beoordeling 

van de proportionaliteit van de Zweedse en Duitse bepalingen (EHRM, 11 september 2006, Konrad t. Duitsland; 

13 september 2011, Dojan e.a. t. Duitsland). De beoordelingsmarge die aldus door het Europees Hof aan de 

verdragsluitende partijen wordt gelaten, kan evenwel te dezen niet zonder meer naar het nationale niveau worden 

getransponeerd. Wanneer de nationale rechter zich al te zeer zou spiegelen aan de Europese rechtspraak waarin 

slechts marginaal wordt getoetst, bestaat het gevaar dat de Europese minimumnorm tot algemene standaard zou 

worden verheven en dat de eigen grondrechten die een ruimere bescherming bieden, onder druk zouden komen 

te staan.  

 

 Vermits de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de voorliggende zaak geen 

dienstige leidraad biedt, is het nuttig om aanknopingspunten te zoeken bij de rechtspraak van buitenlandse 

rechtscolleges die wel reeds, in het kader van een volle toetsing, uitspraak in die materie hebben gedaan. In dat 

verband citeren de verzoekende partijen uitgebreid uit het arrest van het Supreme Court in de zaak Wisconsin t. 

Yoder. In die zaak diende het Supreme Court uitspraak te doen over de vraag of kinderen van de religieuze 

Amish-minderheid verplicht konden worden geïntegreerd in het onderwijssysteem dan wel of de Amish het recht 

hadden om hun kinderen, overeenkomstig hun eeuwenoude religieuze overtuiging en tradities, binnen hun eigen 

gemeenschap te onderwijzen.  
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 Volgens de verzoekende partijen gelden de overwegingen en de beginselen die in dat arrest van het 

Supreme Court werden uiteengezet te dezen onverkort.  

 

 De bestreden regeling - inzonderheid de artikelen II.10 en III.20 - dwingt de ouders en de kinderen ertoe in 

voorkomend geval te kiezen voor een onderwijsinstelling van het reguliere onderwijs. De verplichting voor de 

kinderen tot deelname aan de examens van de examencommissie is reeds een ernstige beperking die het thans 

door de kinderen gevolgde religieuze onderwijs kan stopzetten. Immers, de specifieke vorm van onderwijs, 

conform de tradities van het joods-orthodoxe geloof, vereist grote inspanningen, gelet op het zeer zware 

lesprogramma. Bovendien zullen de betrokken kinderen, in het bijzonder zij die de in het decreet vastgestelde 

leeftijden bereiken, zich zeer intensief moeten voorbereiden om enige kans van slagen voor de aan hen 

opgelegde examens te hebben. Daaruit volgt dat de betrokken kinderen niet langer in de eeuwenoude gevestigde 

tradities van hun cultuur kunnen worden onderwezen, zodat het voor hen nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt 

om dat geloof te belijden. Tegelijk wordt - in subsidiaire orde - ook de vrije meningsuiting van de betrokkenen 

geschonden : de uitoefening van het recht om de levensopvattingen te verkondigen en over te dragen die thans in 

de Joodse onderwijsinstellingen worden verkondigd en overgedragen, wordt ernstig bemoeilijkt, zo niet 

onmogelijk gemaakt.  

 

 De bestreden regeling is tevens onvoldoende voorzienbaar. De verzoekende partijen verkeren in de 

onmogelijkheid om hun gedragingen tijdig aan te passen wegens de hoge vereisten van het bestreden decreet en 

zij zullen de bijzonder zware sanctie, namelijk een gedwongen integratie in het reguliere onderwijs, aldus niet 

kunnen vermijden. De bestreden bepalingen zijn immers op 1 september 2013 in werking getreden, dus minder 

dan een week na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2013. Bovendien 

dienen de Joodse kinderen die reeds de leeftijd van elf of vijftien jaar hebben bereikt, onmiddellijk te worden 

ingeschreven voor deelname aan het examen van de examencommissie. 

 

 De bestreden regeling is niet ingegeven door een dringende maatschappelijke behoefte in een 

democratische samenleving. Er valt niet in te zien hoe het religieuze onderricht van de verzoekende partijen en 

hun wens om zo hun eeuwenoude levenswijze en tradities te bestendigen, zou ingaan tegen de openbare orde, 

gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.  

 

 Ten slotte zijn de bestreden bepalingen niet nuttig om het door de decreetgever nagestreefde doel te 

bereiken, gaan veel verder dan nodig is om dat doel te bereiken en zijn er onevenredig mee. In dat verband 

verwijzen de verzoekende partijen naar hetgeen zij bij de bespreking van het eerste, het tweede en het derde 

middel hebben uiteengezet. 

 

 A.16.2.  Naar analogie met wat zij omtrent de schending van het recht op privéleven heeft uiteengezet, 

wijst de Vlaamse Regering erop dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

een verband bestaat tussen het recht op onderwijs en het recht op godsdienst- en gewetensvrijheid. 

 

 In hoofdorde betoogt de Vlaamse Regering dat de verplichte registratie voor de examens bij de 

examencommissie en de verplichte inschrijving in het reguliere erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 

onderwijs, bij niet-slagen, de vrijheid van geweten, godsdienst en gedachte niet rechtstreeks raken. De 

decreetgever verplicht de verzoekende partijen niet om hun levensbeschouwing op enigerlei wijze aan te passen 

of het onderricht daaromtrent te herzien. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, worden zij 

evenmin op onrechtstreekse wijze geraakt. In dat verband wijst de Vlaamse Regering nogmaals erop dat niet 

wordt getoetst aan de leerplannen die in het reguliere onderwijs bestaan. Zo wordt niet voorzien in een toetsing 

van de godsdienstige opvoeding, de plastische opvoeding, de lichamelijke opvoeding, de ICT-kwalificaties en de 

algemene kwalificaties die onder de algemene vakoverschrijdende eindtermen vallen. Overigens leveren de 

verzoekende partijen niet het bewijs dat de godsdienstvrijheid op indirecte wijze zou worden geraakt omdat een 

overdracht van de religieuze traditie onmogelijk zou zijn geworden. 

 

 In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van oordeel dat de bestreden maatregelen niet onevenredig 

zijn. Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven, hebben de wensen van de ouders, 

van de leerplichtigen en van de onderwijsverstrekkers om het onderwijs naar eigen inzicht (met inbegrip van een 

religieus-filosofisch inzicht) te laten verlopen, geen voorrang op de bekommernis van de overheid om het recht 

op onderwijs van kinderen te waarborgen zodat zij in de samenleving kunnen participeren. De eventuele 

verplichting voor de privéscholen om hun programma’s enigszins aan te passen aan de noden om hun leerlingen 

op de examens voor te bereiden, is geen onevenredige maatregel om het nagestreefde kwaliteitsdoel van de 

decreetgever te bereiken.  
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 De uitspraak van het Supreme Court in de zaak Wisconsin t. Yoder die door de verzoekende partijen wordt 

aangevoerd, is voor de Belgische context niet relevant. In die zaak werd geen uitspraak gedaan over de thans 

voorliggende essentiële kwestie, namelijk de vraag of de godsdienstvrijheid verhindert de overheid een 

kwaliteitsvolle basisopleiding te willen verlenen. Bovendien is de vrijheid van godsdienst in de Verenigde Staten 

een meer absoluut recht en kent de Amerikaanse Grondwet niet de vrijheid van onderwijs, met inbegrip van het 

recht op onderwijs voor de leerplichtige. 

 

 A.17.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen - inzonderheid door 

de artikelen II.10 en III.20 -, van artikel 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 11 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Door aan de ouders van de leerlingen die een privéschool bezoeken, de verplichting op te leggen hun 

kinderen in een erkende, gesubsidieerde of door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling in te schrijven, 

wanneer die kinderen niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen, 

schenden de bestreden normen de vrijheid van vereniging : de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van 

de verzoekende verenigingen wordt onmogelijk gemaakt, minstens zeer ernstig bemoeilijkt. Voor die inperking 

van het recht op vrijheid van vereniging bestaat geen redelijke verantwoording, aangezien een dergelijke 

inperking in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid of het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. 

 

 A.17.2.  Volgens de Vlaamse Regering houdt de vrijheid van vereniging niet de verplichting voor de 

overheid in om een kader te creëren dat ertoe strekt de verrichting van de activiteiten van de verzoekende 

verenigingen te waarborgen. Elk beleid zou alsdan onmogelijk worden. De overheid is niet ertoe verplicht de 

onderwijswetgeving zo te organiseren dat private verstrekkers van onderwijs buiten het reguliere onderwijskader 

ongestoord en naar hun eigen inzicht onderwijsactiviteiten kunnen ontwikkelen. Overigens verhinderen de 

bestreden bepalingen niet dat de privéscholen van de verzoekende partijen verder activiteiten kunnen ontplooien, 

zowel in een schoolse als in een naschoolse context. 

 

 A.18.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending van artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten.  

 

 Door aan de ouders van de leerlingen die een privéschool bezoeken, de verplichting op te leggen hun 

kinderen in te schrijven voor de examens van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en hen in te 

schrijven in een erkende, gesubsidieerde of door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling, wanneer die 

kinderen niet tijdig een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen, tast de 

bestreden regeling het grondwettelijk gewaarborgde recht van de verzoekende partijen op culturele en 

maatschappelijke ontplooiing aan (artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet). Een soortgelijk recht wordt door 

artikel 27 van het voormelde Internationaal Verdrag specifiek gewaarborgd aan bepaalde minderheden, onder 

andere godsdienstige minderheden. De verplichting van de Staat is hier negatief geformuleerd : aan die 

minderheden mag niet het recht worden ontzegd om hun eigen cultuur en godsdienst te beleven en te belijden, in 

gemeenschap met de andere leden van hun groep. Voor de schending, door het bestreden decreet, van de 

voormelde toetsingsnormen bestaat geen redelijke verantwoording. 

 

 A.18.2.  De Vlaamse Regering verwijst naar hetgeen zij bij de bespreking van het vierde middel heeft 

uiteengezet. De bestreden maatregelen hebben niet tot gevolg dat de eigenheid van de joods-orthodoxe 

gemeenschap wordt aangetast. Het blijft mogelijk om, mits aanpassing van het programma, kwaliteitsvol 

onderwijs te combineren met religieus geïnspireerd onderricht waarin de culturele aspecten van die gemeenschap 

aan bod komen. Overigens bewijzen de verzoekende partijen niet dat die combinatie onmogelijk zou zijn.  
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 vorderen, in hoofdorde, de 

vernietiging van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 

betreffende het Onderwijs XXIII, waarbij een artikel 110/30 over het huisonderwijs in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende 

het secundair onderwijs (hierna : de Codex Secundair Onderwijs), wordt ingevoegd. In 

ondergeschikte orde vorderen zij de  vernietiging van dat artikel III.20 in zoverre het een 

artikel 110/30, § 1, tweede lid, in die Codex invoegt. 

 

 B.1.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 vorderen de vernietiging van de 

artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van hetzelfde decreet van 

19 juli 2013. 

 

 B.2.1.  De bestreden artikelen II.1, 1°, II.9, II.10 en II.45, opgenomen in hoofdstuk II 

(« Basisonderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, bepalen : 

 

 « Art. II.1.  In artikel 3 van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  punt 24° wordt vervangen door wat volgt : 

 

 ‘ 24°  huisonderwijs : 

 

 -  het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben 

om hen niet in te schrijven in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of 

de Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school; 

 

 -  onder huisonderwijs wordt eveneens verstaan het onderwijs dat aan een leerplichtige 

wordt verstrekt in het kader van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 

27 juni 1990 waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder in bepaalde 

gemeenschapsinstellingen voor observatie en opvoeding en in onthaal- en oriëntatiecentra en 

in de observatiecentra, ressorterend onder de bijzondere jeugdbijstand aan de leerplicht kan 

worden voldaan; ’ ». 
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 « Art. II.9.  In hetzelfde decreet wordt een artikel 26bis/l ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 26bis/l. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs moeten uiterlijk op de derde 

schooldag van het schooljaar waarin de leerplichtige huisonderwijs volgt, een verklaring van 

huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs, indienen bij de bevoegde 

diensten van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 De informatie over het huisonderwijs moet minstens de volgende elementen bevatten : 

 

 1°  de persoonsgegevens van de ouders en de leerplichtige die het huisonderwijs volgt; 

 

 2°  de gegevens van wie het huisonderwijs zal geven, met inbegrip van het 

opleidingsniveau van de lesgever(s) van het huisonderwijs; 

 

 3°  de taal waarin het huisonderwijs zal worden verstrekt; 

 

 4°  de periode wanneer het huisonderwijs zal plaatsvinden; 

 

 5°  de onderwijsdoelen die met het huisonderwijs zullen worden nagestreefd; 

 

 6°  de afstemming van het huisonderwijs op de leerbehoeften van de leerplichtige; 

 

 7°  en, de bronnen en leermiddelen die zullen worden gebruikt voor het huisonderwijs. 

 

 De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap zullen hiertoe een document ter 

beschikking stellen. 

 

 In afwijking van het eerste lid dienen ouders die hun leerplichtige kinderen inschrijven in 

één van volgende scholen, geen verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie in te 

dienen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van de termijn, vermeld in paragraaf 1, kunnen de ouders van volgende 

leerplichtigen steeds een verklaring van huisonderwijs en bijhorende informatie over het 

huisonderwijs indienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap : 
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 1°  leerplichtigen die zich in de loop van een schooljaar domiciliëren in het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 2°  leerplichtigen die in de loop van een schooljaar naar het buitenland gaan, maar 

gedomicilieerd blijven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 3°  leerplichtigen die begeleid worden door een centrum voor leerlingenbegeleiding en 

indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen 

gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen 

nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld van de 

verklaring. ’ ». 

 

 « Art. II.10.  In hetzelfde decreet wordt een artikel 26bis/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 26bis/2. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs zijn verplicht de leerplichtige 

in te schrijven bij de examencommissie met het oog op het verkrijgen van een getuigschrift 

Basisonderwijs als vermeld in artikel 56, uiterlijk in het schooljaar waarin de leerplichtige elf 

jaar is geworden voor 1 januari. 

 

 Als de leerplichtige zich niet tijdig aandient bij de examencommissie of na maximaal 

twee pogingen en uiterlijk in het schooljaar waarin hij of zij dertien jaar is geworden voor 

1 januari het getuigschrift Basisonderwijs niet verkrijgt, moeten de ouders de leerplichtige 

inschrijven, hetzij in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap, Franse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van volgende 

scholen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de 

leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie : 

 

 1°  leerplichtigen aan wie een centrum voor leerlingenbegeleiding uitdrukkelijk een 

vrijstelling geeft voor het examen, vermeld in paragraaf 1; 

 

 2°  indien de leerplichtige in het bezit is van een individuele gelijkwaardigheidsbeslissing 

met minstens het niveau van het basisonderwijs; 

 

 3°  leerplichtigen die ingeschreven zijn in één van volgende scholen : 

 

 a)  Europese scholen; 
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 b)  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 c)  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 d)  scholen gelegen in het buitenland. ’ ». 

 

 « Art. II.45.  Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013. 

 

 Artikel II.4, II.5, II.19, 2° en II.20 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2012. 

 

 Artikel II.2, II.3, II.7, II.14 en II.22 treden in werking op 1 september 2014 ». 

 

 B.2.2.  De bestreden artikelen III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81, opgenomen in 

hoofdstuk III (« Secundair onderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, bepalen : 

 

 « Art. III.2.  In artikel 3 van [de Codex Secundair Onderwijs], gewijzigd bij de decreten 

van 1 juli 2011, 25 november 2011 en 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  er wordt een punt 15°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 ‘ 15°/1 huisonderwijs : 

 

 -  het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben 

om hen niet in te schrijven in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of 

de Duitstalige Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school of centrum; 

 

 -  onder huisonderwijs wordt eveneens verstaan het onderwijs dat aan een leerplichtige 

wordt verstrekt in het kader van één van volgende regelingen : 

 

 1°  het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 waarbij de voorwaarden 

worden vastgesteld waaronder in bepaalde gemeenschapsinstellingen voor observatie en 

opvoeding en in onthaal- en oriëntatiecentra en in de observatiecentra, ressorterend onder de 

bijzondere jeugdbijstand aan de leerplicht kan worden voldaan; 

 

 2°  het koninklijk besluit van 1 maart 2002 tot oprichting van een Centrum voor 

voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 

 

 3°  het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal 

centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; ’ ». 
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 « Art. III.19.  In dezelfde codex wordt in hoofdstuk 1/3 een artikel 110/29 ingevoegd, dat 

luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 110/29. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs moeten uiterlijk op de derde 

schooldag van het schooljaar waarin de leerplichtige huisonderwijs volgt, een verklaring van 

huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs, indienen bij de bevoegde 

diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Die informatie over het huisonderwijs moet minstens 

de volgende elementen bevatten : 

 

 1°  de persoonsgegevens van de ouders en de leerplichtige die het huisonderwijs volgt; 

 

 2°  de gegevens van wie het huisonderwijs zal geven, met inbegrip van het 

opleidingsniveau van de lesgever(s) van het huisonderwijs; 

 

 3°  de taal waarin het huisonderwijs zal worden verstrekt; 

 

 4°  de periode wanneer het huisonderwijs zal plaatsvinden; 

 

 5°  de onderwijsdoelen die met het huisonderwijs zullen worden nagestreefd; 

 

 6°  de afstemming van het huisonderwijs op de leerbehoeften van de leerplichtige; 

 

 7°  de bronnen en leermiddelen die zullen worden gebruikt voor het huisonderwijs. 

 

 De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap zullen hiertoe een document ter 

beschikking stellen. 

 

 In afwijking van het eerste lid dienen ouders die hun leerplichtige kinderen inschrijven in 

één van volgende scholen, geen verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie in te 

dienen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen in het buitenland. 

 

 § 2.  In afwijking van de termijn, vermeld in paragraaf 1, kunnen de ouders van volgende 

leerplichtigen steeds een verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie over het 

huisonderwijs indienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap : 
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 1°  leerplichtigen die zich in de loop van een schooljaar domiciliëren in het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 2°  leerplichtigen die in de loop van een schooljaar naar het buitenland gaan, maar 

gedomicilieerd blijven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest; 

 

 3°  leerplichtigen die begeleid worden door een centrum voor leerlingenbegeleiding en 

indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen 

gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen 

nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld van de 

verklaring. ’ ». 

 

 « Art. III.20.  In dezelfde codex wordt in hoofdstuk 1/3 een artikel 110/30 ingevoegd, dat 

luidt als volgt : 

 

 ‘ Art. 110/30. § 1.  Ouders die opteren voor huisonderwijs zijn verplicht de leerplichtige 

in te schrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair 

onderwijs. 

 

 Als de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar 

bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of diploma van het secundair 

onderwijs behaalt, dienen de ouders de leerplichtige in te schrijven hetzij in een school, 

centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of centrum voor vorming van 

zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, die erkend, gefinancierd of 

gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap of Duitstalige 

Gemeenschap, hetzij in één van volgende scholen :  

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 4°  scholen gelegen in het buitenland. 

 

 Hiertoe heeft de leerplichtige maximaal twee pogingen. Met maximaal twee pogingen 

wordt bedoeld dat voor elk onderdeel van het examenprogramma, zijnde een vak of een 

cluster van vakken, de leerplichtige tweemaal aan het examen mag deelnemen en er bijgevolg 

één herkansing is. 

 

 § 2.  In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders de leerplichtige niet inschrijven bij de 

examencommissie : 

 

 1°  indien een centrum voor leerlingenbegeleiding uitdrukkelijk een vrijstelling geeft 

voor de examens, vermeld in paragraaf 1; 
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 2°  indien de leerplichtige in het bezit is van een individuele gelijkwaardigheidsbeslissing 

met minstens het niveau van de eerste graad secundair onderwijs; 

 

 3°  indien de leerplichtige ingeschreven is in één van de volgende scholen : 

 

 a)  Europese scholen; 

 

 b)  internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 c)  internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd; 

 

 d)  scholen gelegen in het buitenland. ’ ». 

 

 « Art. III.81.  Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013. 

 

 Artikel III.1, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° en III.15 hebben uitwerking met ingang van 

1 september 2012. 

 

 Artikel III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 tot en met III.53, 

III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 en III.72 treden in werking op 1 september 2014 ». 

 

 B.3.1.  In de memorie van toelichting van het ontwerp dat het bestreden decreet is 

geworden, wordt de nieuwe regelgeving inzake huisonderwijs als volgt toegelicht : 

 

 « Ouders kunnen in functie van hun kind voor een bepaalde vorm van huisonderwijs 

kiezen. Om een helder kader te schetsen en de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, 

is het noodzakelijk de regelgeving op een aantal punten te verduidelijken en nieuwe 

elementen toe te voegen. De aanpassingen situeren zich op het vlak van terminologie, 

instapdatum, controle op het huisonderwijs en een kwaliteitscontrole via de Vlaamse 

examencommissie.  

 

 Het huisonderwijs wordt nu duidelijk gedefinieerd als het onderwijs dat verstrekt wordt 

aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hen niet in te schrijven in een door 

een Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2012-2013, nr. 2066/1, pp. 10-11). 

 

 De artikelsgewijze toelichting vermeldt : 

 

 « Vanuit de Vlaamse Overheid worden ouders aangemoedigd om hun kinderen in te 

schrijven in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap. In België bestaat echter geen schoolplicht maar leerplicht. Ouders kunnen met 

andere woorden in functie van hun kind voor een bepaalde vorm van huisonderwijs kiezen. 

Cijfers in dit verband tonen aan dat steeds meer leerlingen op deze manier voldoen aan de 

leerplicht. […]  
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 Huisonderwijs kan georganiseerd worden in individueel verband, maar ook privéscholen 

vallen onder het stelsel van huisonderwijs. Dit zijn ook alle scholen, andere dan deze die door 

de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap erkend, 

gefinancierd of gesubsidieerd zijn. In dit geval spreken we van collectief huisonderwijs. 

Tussen deze twee uitersten zijn heel wat tussenvormen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een 

feitelijke vereniging van ouders die huisonderwijs organiseert of bekostigt voor een beperkte 

groep kinderen » (ibid., p. 19). 

 

 B.3.2.  Wat inzonderheid de « kwaliteitscontrole » betreft, meer bepaald de toetsing via 

de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, vermeldt de memorie van toelichting : 

 

 « De inhoudelijke toetsing van de kwaliteit van huisonderwijs is vandaag erg beperkt. 

 

 De minimale vereisten die door de leerplichtwet en het decreet basisonderwijs opgelegd 

worden zijn de volgende : 

 

 ‘ 1°  het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de 

talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene; 

 

 2°  het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de 

culturele waarden van het kind zelf en van anderen. ’. 

 

 Naar aanleiding van het decreet van 25 april 2008 van de Franse Gemeenschap tot 

vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het 

gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs, bevestigde het Grondwettelijk Hof dat de vrijheid 

van onderwijs beperkt wordt door het hogere recht van het kind op kwalitatief onderwijs. 

(Arrest 168/2009, 29 oktober 2009, Arrest 107/2009, 9 juli 2009) 

 

 […] 

 

 Bovenvermelde rechtspraak opent nieuwe mogelijkheden om ook in Vlaanderen de 

kwaliteit van het huisonderwijs effectiever en efficiënter op te volgen, onder meer via de 

examencommissie en de onderwijsinspectie. 

 

 Ouders die kiezen om hun kinderen huisonderwijs te laten volgen en hen dus niet 

inschrijven in een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse 

Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, of in een Europese school of 

in sommige internationale scholen, dienen :  

 

 -  uiterlijk in het schooljaar waarin de leerplichtige 11 jaar is geworden voor 1 januari, die 

in te schrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien dient de 

leerplichtige ook te slagen voor dit toetsingsmoment. Dit betekent concreet het getuigschrift 

basisonderwijs verkrijgen. Indien de leerling niet slaagt voor de examencommissie dan kan 

hij zich nog een tweede keer inschrijven bij de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap; 
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 -  de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin die de leeftijd van 15 jaar bereikt, 

aan te melden bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien dient de 

leerplichtige ook te slagen voor dit toetsingsmoment. Dit betekent concreet slagen voor 

vakken die leiden tot een getuigschrift of een diploma van het secundair onderwijs, zoals 

vastgelegd in een examenprogramma van de examencommissie. Er wordt aan de leerplichtige 

de ruimte gelaten met het oog op welk getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs 

hij of zij zich aanmeldt bij de examencommissie. Dit heeft tot gevolg dat men minstens het 

getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs dient te behalen, maar ook een 

hoger getuigschrift of het diploma van het secundair onderwijs kan nastreven. Indien de 

leerling niet slaagt voor de examencommissie dan kan hij zich nog een tweede keer 

inschrijven bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Ter verduidelijking wordt gesteld dat met twee pogingen bedoeld wordt, dat voor elk 

onderdeel van het examenprogramma (per vak of per cluster van vakken) de kandidaat 

tweemaal aan het examen mag deelnemen, hij heeft dus één herkansing. Dit staat los van de 

chronologie van de examens en het tijdstip waarop de examens plaats vinden. Daarbij is het 

verder zo dat de decreetgever sinds 1 oktober 2012 de werking van de examencommissies 

flexibeler heeft gemaakt, onder meer door continu examens in te richten. 

 

 Op de verplichting om zich aan te melden bij de examencommissie is een uitzondering 

voorzien voor leerlingen met bijzondere noden. Een centrum voor leerlingenbegeleiding kan 

oordelen dat een leerling niet in staat is om deel te nemen aan hogergenoemde examens 

georganiseerd door de examencommissie en hiervoor uitdrukkelijk een vrijstelling verlenen. 

De leerlingen die een vrijstelling kunnen krijgen via een centrum voor leerlingenbegeleiding 

voor deelname aan de examencommissie hoeven niet dezelfde leerlingen te zijn als de 

leerlingen die zouden worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Ook 

leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs kunnen, onder 

bepaalde voorwaarden, een getuigschrift halen. 

 

 Een leerplichtige die tweemaal op rij niet slaagt of die zich de eerste keer niet inschreef 

bij de examencommissie voor hij de leeftijd van 11 jaar bereikte op 1 januari van het 

schooljaar, dient zich opnieuw in te schrijven, hetzij in het onderwijs dat door de overheid 

erkend werd voor het vervullen van de leerplicht, hetzij in één van de volgende scholen : 

 

 1°  Europese scholen; 

 

 2°  Internationale scholen die door het International Baccalaureate (IB) te Genève 

geaccrediteerd zijn; 

 

 3°  Internationale scholen waarvan de studiebewijzen, na een 

gelijkwaardigheidsonderzoek door het Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs, als 

gelijkwaardig worden beschouwd;  

 

 4°  Scholen gelegen in het buitenland »  (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, 

nr. 2066/1,  pp. 23, 26-27). 
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 B.3.3.  De minister van Onderwijs verklaarde in de Commissie voor Onderwijs : 

 

 « Om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, is het noodzakelijk de 

regelgeving op een aantal punten te verduidelijken en nieuwe elementen toe te voegen. De 

aanpassingen situeren zich op het vlak van terminologie, instapdatum, controle op het 

huisonderwijs door de onderwijsinspectie en een verplichte kwaliteitscontrole via een 

inschrijving bij de Vlaamse examencommissie.  

 

 De Vlaamse Gemeenschap neemt nu maatregelen om het huisonderwijs kwalitatief te 

houden. Hiervoor wordt gesteund op twee arresten van het Grondwettelijk Hof over een 

gelijkaardige regeling van 2008 voor het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap. Het gaat 

om de arresten 107/2009 van 9 juli 2009 en 168/2009 van 29 oktober 2009. Volgens het 

Grondwettelijk Hof kan de onderwijsoverheid optreden ter bescherming van het recht van het 

kind op kwalitatief onderwijs. Voor de naleving van de leerplicht kan een onderwijsoverheid 

controles uitvoeren om na te gaan of alle kinderen daadwerkelijk, zelfs thuis, voldoende 

onderwijs krijgen waardoor aan de leerplicht wordt voldaan. 

 

 Het Grondwettelijk Hof heeft geen bezwaren dat na een procedure (onderwijsinspectie, 

examencommissie) ouders die huisonderwijs organiseren, verplicht worden om hun kind in te 

schrijven in een school. Daarbij behouden de ouders hun keuzevrijheid ten aanzien van het 

soort school, die niet noodzakelijk georganiseerd of gesubsidieerd moet zijn. Het kan ook 

gaan om een erkende school » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2066/7, pp. 5-6). 

 

 B.3.4.  In haar advies merkte de afdeling wetgeving van de Raad van State het volgende 

op : 

 

 « Het ontwerp bevat een aantal bepalingen met nieuwe regels voor het ‘ huisonderwijs ’. 

Het gaat inzonderheid om, wat betreft het basisonderwijs, de artikelen II.1, 1°, II.8, II.9, II.10 

en II.11, en wat betreft het secundair onderwijs, de artikelen III.2, 1°, III.17, III.18, III.19, 

III.20, III.21, III.22 en III.23 van het ontwerp. Deze bepalingen hebben voornamelijk tot doel 

om de kwaliteit van het huisonderwijs op een meer effectieve en efficiënte wijze op te volgen, 

onder meer via de examencommissie (artikelen II.9 en III.20 van het ontwerp) en de 

onderwijsinspectie (artikel III.21 van het ontwerp). 

 

 Aangezien deze bepalingen een verdere inperking van de vrijheid van onderwijs kunnen 

inhouden, rijst de vraag of deze bepalingen in overeenstemming zijn met artikel 24, § 1, van 

de Grondwet. 

 

 In de memorie van toelichting wordt op omstandige wijze verwezen naar de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof, inzonderheid de arresten nr. 107/2009 van 9 juli 2009 en 

nr. 168/2009 van 29 oktober 2009. Deze arresten hebben betrekking op het decreet van de 

Franse Gemeenschap van 25 april 2008 ‘ tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen 

voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschap ’. 

 

 Uit de beginselen vermeld in deze arresten (arrest 107/2009, B.30.2 en B.30.3; 

arrest 168/2009, B.5.1 en B.5.2, B.7.3, B.10.1.1 tot B.10.4, B.14.2) en de nadere toelichting in 

de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat de bepalingen van het ontwerp die 
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betrekking hebben op het huisonderwijs in overeenstemming zijn met artikel 24, § 1, van de 

Grondwet. In geval van betwisting zal het in laatste instantie aan het Grondwettelijk Hof 

toekomen om te oordelen of de betrokken regeling al of niet in overeenstemming met de 

Grondwet is » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2066/1, p. 307). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen  

 

 B.4.1.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.2.  De verzoekende partijen zijn ofwel ouders die huisonderwijs aan hun kind 

verstrekken (zaak nr. 5746), ofwel privéscholen die niet zijn erkend, gesubsidieerd of 

gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, ofwel ouders van kinderen die collectief 

huisonderwijs in die privéscholen volgen (zaak nr. 5756). 

 

 B.4.3.  In de zaak nr. 5756 is de Vlaamse Regering van oordeel dat het beroep tot 

vernietiging, in zoverre het namens een aantal van de voormelde privéscholen, opgericht in de 

vorm van een vzw, is ingesteld, niet ontvankelijk zou zijn omdat het bevoegde bestuursorgaan 

niet rechtsgeldig zou zijn samengesteld of niet rechtsgeldig zou hebben vergaderd. Bovendien 

zou het beroep van de verzoekende verenigingen niet ontvankelijk zijn wegens ontstentenis 

van een rechtstreeks en actueel belang.  

 

 B.4.4.  De verzoekende partijen kunnen in beide zaken rechtstreeks en ongunstig in hun 

situatie worden geraakt door de bestreden bepalingen waarin, onder meer, de voorwaarden 

worden vastgelegd waaronder het huisonderwijs kan worden ingericht, door dat onderwijs 

met name te onderwerpen aan een toezicht en de leerplichtige kinderen die dat type van 

onderwijs volgen, ertoe te verplichten deel te nemen aan examens bij de examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap.  
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 B.4.5.  Aangezien het belang van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 en van 

sommige van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 vaststaat, is het niet nodig het 

belang en de procesbekwaamheid te onderzoeken van de andere verzoekende verenigingen in 

de zaak nr. 5756. 

 

 B.4.6.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de tussenkomende partijen 

 

 B.5.1.  Moshe Friedman en Lea Rosenzweig hebben bij aangetekende brief van 

2 december 2013 een « verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst » in de zaak nr. 5756 

ingediend. Bij aangetekende brief van 6 januari 2014 hebben zij een memorie ingediend, 

waarin zij het Hof verzoeken het beroep tot vernietiging te verwerpen. 

 

 B.5.2.  Bij aangetekende brief van 7 januari 2014 vragen de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5756 het Hof om de memorie van 6 januari 2014 uit de debatten te weren en het 

verzoek tot tussenkomst niet ontvankelijk te verklaren, onder meer wegens ontstentenis van 

belang van de tussenkomende partijen, vermits de kinderen van de tussenkomende partijen 

sinds het einde van het vorige schooljaar in een officiële en gesubsidieerde 

onderwijsinstelling zouden zijn ingeschreven. 

 

 B.5.3.  In hun memorie van 20 maart 2014, ter griffie ontvangen op 25 maart 2014, 

brengen de tussenkomende partijen voldoende elementen aan waaruit blijkt dat zij 

rechtstreeks en ongunstig zouden kunnen worden geraakt door de inwilliging van het beroep 

tot vernietiging. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 
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 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 voeren drie middelen aan, afgeleid uit 

de schending, door artikel III.20 van het decreet van 19 juli 2013, van de artikelen 10 en 24, 

§§ 1, 3 en 4, van de Grondwet. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 voeren zes middelen aan, afgeleid uit de 

schending, door de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 van 

hetzelfde decreet, van de artikelen 10, 11, 19, 22, 23, derde lid, 5°, 24, §§ 1 en 4, en 27 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 22bis en 24, § 3, van de 

Grondwet, met een aantal internationale verdragsbepalingen en met een aantal algemene 

rechtsbeginselen. 

 

 B.6.2.  Het Hof onderzoekt de middelen in de onderstaande volgorde : 

 

 -  wat de vrijheid van onderwijs betreft (eerste middel in de zaak nr. 5746 en eerste 

middel in de zaak nr. 5756) (B.7-B.15); 

 

 -  wat het recht op onderwijs betreft (derde middel in de zaak nr. 5746) (B.16-B.18); 

 

 -  wat de gelijkheid inzake onderwijs betreft (tweede middel in de zaak nr. 5746 en derde 

middel in de zaak nr. 5756) (B.19-B.30); 

 

 -  wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft (tweede middel in de zaak 

nr. 5756) (B.31-B.35); 

 

 -  wat de vrijheid van eredienst en van meningsuiting betreft (vierde middel in de zaak 

nr. 5756) (B.36-B.43); 

 

 -  wat de vrijheid van vereniging betreft (vijfde middel in de zaak nr. 5756) (B.44-B.47); 

 

 -  wat het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing betreft (zesde middel in de 

zaak nr. 5756) (B.48-B.51). 
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 Wat de vrijheid van onderwijs betreft 

 

 B.7.1.  Het eerste middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 1, van de 

Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. 

 

 Ouders die voor huisonderwijs opteren, zijn verplicht de leerplichtige in te schrijven bij 

de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het secundair onderwijs, wat 

volgens de verzoekende partijen zou impliceren dat een bepaalde leerstof wordt opgelegd. 

Voorts dient de leerplichtige leerling van huisonderwijs uiterlijk binnen het schooljaar waarin 

hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie een getuigschrift of een 

diploma van het secundair onderwijs te behalen. De vrijheid van onderwijs zou de vrijheid 

inhouden om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen en om een specifiek leertraject te 

volgen. Door een leeftijd op te leggen waarop het getuigschrift moet worden behaald, zou de 

keuze om een bepaald leertraject te volgen aanzienlijk worden beperkt. 

 

 B.7.2.  Het eerste middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door de artikelen II.10 en III.20, van artikel 24, § 1, 

eerste lid, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 2.1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De bestreden artikelen II.10 en III.20 voeren de verplichting voor de ouders in om hun 

leerplichtige kinderen op bepaalde tijdstippen in te schrijven voor de examens van de 

examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het behalen van een getuigschrift 

basisonderwijs en een getuigschrift secundair onderwijs. Wanneer de kinderen daarvoor niet 

slagen, worden de ouders verplicht die kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven. 

Aldus zou volgens de verzoekende partijen de vrijheid van onderwijs, alsook het recht op 

keuzevrijheid van de ouders, worden geschonden.  

 

 B.7.3.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de middelen, in zoverre zij zijn gericht 

tegen de samenstelling van het examenprogramma en de inrichting van de examens voor het 

behalen van het getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs, niet 

ontvankelijk zouden zijn, vermits die aspecten niet door de bestreden bepalingen worden 

geregeld. 
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 Hoe dan ook zou de verplichte deelname aan het examen bij de examencommissie 

volgens de Vlaamse Regering niet tot gevolg hebben dat de verstrekkers van huisonderwijs 

zouden worden verplicht om, via het volgen van bepaalde leerplannen die tot eindtermen 

leiden, enkel nog een bepaalde inhoud aan te bieden die identiek is aan die in het erkende, 

gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. Wat het secundair onderwijs betreft, houdt het 

examenprogramma rekening met de onderwijskwalificaties die krachtens het decreet van 30 

april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur zijn beschreven. De eindtermen zijn volgens 

de Vlaamse Regering het referentiekader : zij worden niet rechtstreeks getoetst, noch in het 

erkende onderwijs, noch in het huisonderwijs. 

 

 B.8.1.  Op grond van het bestreden artikel II.10, opgenomen in hoofdstuk II 

(« Basisonderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, zijn de ouders die opteren voor 

huisonderwijs, verplicht de leerplichtige bij de examencommissie in te schrijven met het oog 

op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs, uiterlijk in het schooljaar waarin de 

leerplichtige elf jaar is geworden vóór 1 januari. Als de leerplichtige zich niet tijdig aandient 

bij de examencommissie of na maximaal twee pogingen en uiterlijk in het schooljaar waarin 

hij dertien jaar is geworden vóór 1 januari het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, 

dienen de ouders de leerplichtige in te schrijven, hetzij in een school die is erkend, 

gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de 

Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van de in artikel II.10 vermelde scholen. In afwijking 

daarvan dienen ouders van bepaalde leerplichtigen, de leerplichtige niet bij de 

examencommissie in te schrijven. 

 

 Op grond van het bestreden artikel III.20, opgenomen in hoofdstuk III (« Secundair 

onderwijs ») van het decreet van 19 juli 2013, zijn de ouders die opteren voor huisonderwijs, 

verplicht de leerplichtige bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van het 

secundair onderwijs in te schrijven. Als de leerplichtige uiterlijk binnen het schooljaar waarin 

hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie geen enkel getuigschrift of 

diploma van het secundair onderwijs behaalt, dienen de ouders de leerplichtige in te schrijven 

hetzij in een school, centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of centrum voor 

vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, die zijn erkend, 

gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de 

Duitstalige Gemeenschap, hetzij in één van de in artikel III.20 vermelde scholen. In afwijking 
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daarvan dienen ouders, in bepaalde gevallen, de leerplichtige niet bij de examencommissie in 

te schrijven. 

 

 B.8.2.  De gevolgen die de artikelen II.10 en III.20 aan het niet of niet-tijdig behalen van 

het getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs verbinden, zijn 

ingrijpend : de betrokken kinderen dienen alsdan te worden ingeschreven hetzij in een school 

die is erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige 

Gemeenschap, hetzij in één van de in die bepalingen vermelde scholen.  

 

 B.9.  Artikel 24 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « § 1.  Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de 

misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld. 

 

 De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. 

 

 De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied 

voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen. 

 

 De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de 

keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. 

 

 § 2.  Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of 

meer autonome organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een meerderheid van twee 

derden van de uitgebrachte stemmen. 

 

 § 3.  Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en 

vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht. 

 

 Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een 

morele of religieuze opvoeding. 

 

 § 4.  Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn 

gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve 

verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een 

aangepaste behandeling verantwoorden. 

 

 § 5.  De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de gemeenschap wordt 

geregeld door de wet of het decreet ». 

 

 B.10.1.  De door artikel 24, § 1, van de Grondwet gewaarborgde onderwijsvrijheid 

garandeert het recht tot oprichting - en dus tot keuze - van scholen die al dan niet geënt zijn 

op een bepaalde confessionele of niet-confessionele levensbeschouwing. Zij impliceert voor 
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privépersonen eveneens de mogelijkheid om - zonder voorafgaande toestemming en onder 

voorbehoud van de inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden - naar eigen 

inzicht onderwijs in te richten en te laten verstrekken, zowel naar de vorm als naar de inhoud, 

bijvoorbeeld door scholen op te richten die hun eigenheid vinden in bepaalde pedagogische of 

onderwijskundige opvattingen. 

 

 B.10.2.  Hoewel de vrijheid van onderwijs de keuzevrijheid van de ouders op het vlak 

van de vorm van het onderwijs omvat, en met name de keuze voor huisonderwijs dat door de 

ouders wordt verstrekt, of voor collectief huisonderwijs dat wordt verstrekt in een inrichting 

die niet erkend, noch gefinancierd, noch gesubsidieerd is in de zin van het decreet van 19 juli 

2013, moet die keuzevrijheid van de ouders evenwel in die zin worden geïnterpreteerd dat zij 

rekening houdt met, enerzijds, het hogere belang van het kind en zijn grondrecht op onderwijs 

en, anderzijds, de naleving van de leerplicht. 

 

 B.11.1.  Artikel 24, § 3, van de Grondwet waarborgt immers het recht van iedereen om 

onderwijs te krijgen « met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden », terwijl 

artikel 24, § 4, herinnert aan het beginsel van gelijkheid tussen alle leerlingen en studenten. 

 

 Artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens bepaalt : 

 

 « Niemand zal het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies 

welke de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt zal de Staat het 

recht eerbiedigen van de ouders om (voor hun kinderen) zich van die opvoeding en van dat 

onderwijs te verzekeren welke overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en philosophische 

overtuigingen ». 

 

 Artikel 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit 

recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken […] ». 

 

 Artikel 29 van dat Verdrag bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn 

gericht op : 
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 a)  de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 

lichamelijke vermogens van het kind; 

 

 b)  het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

en voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen; 

 

 c)  het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele 

identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land 

waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of hare; 

 

 d)  de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de 

geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle 

volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de 

oorspronkelijke bevolking; 

 

 e)  het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving. 

 

 […] ». 

 

 Artikel 22bis van de Grondwet, zoals aangevuld bij de grondwetsherziening van 

22 december 2008, bepaalt overigens : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele 

integriteit. 

 

 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 

die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 

onderscheidingsvermogen. 

 

 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 

 

 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 

kind ». 

 

 B.11.2.  Het recht op onderwijs van het kind kan bijgevolg de keuzevrijheid van de ouders 

en de vrijheid van de leerkrachten op het vlak van het onderwijs dat zij wensen te verstrekken 

aan het aan de leerplicht onderworpen kind, beperken. 

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is aldus van oordeel dat, wanneer de 

rechten van de ouders, in plaats van het recht van het kind op onderwijs te versterken, met dat 

recht in conflict komen, de belangen van het kind primeren (zie EHRM, beslissing, 

30 november 2004, Bulski t. Polen; zie ook EHRM, beslissing, 5 februari 1990, Graeme 
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t. Verenigd Koninkrijk; beslissing, 30 juni 1993, B.N. en S.N. t. Zweden; beslissing, 

11 september 2006, Fritz Konrad en anderen t. Duitsland; beslissing, 13 september 2011, 

Willi, Anna en David Dojan en anderen t. Duitsland). 

 

 B.12.1.  De bestreden bepalingen hebben tot doel, zoals in B.3.2 is vermeld, de inhoudelijke 

toetsing van de kwaliteit van het huisonderwijs aan de leerplichtigen te verbeteren, onder meer 

via de examencommissie en de onderwijsinspectie. 

 

 Door een periode vast te stellen gedurende welke het onderwijs verplicht is voor alle 

kinderen, strekt de leerplicht ertoe de kinderen te beschermen en de doeltreffendheid van hun 

recht op onderwijs te verzekeren. 

 

 Artikel 1, § 2, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht bepaalt : 

 

 « Het onderwijs en de vorming die aan de leerplichtige worden verstrekt, moeten bijdragen 

tot diens opvoeding alsmede tot diens voorbereiding tot de uitoefening van een beroep ». 

 

 De parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 29 juni 1983, die de duur van de 

leerplicht heeft verlengd, geeft aan dat de leerplicht in wezen wordt gedefinieerd ten opzichte 

van de pedagogische inhoud : 

 

 « Gezien het uitgangspunt - het recht van iedere jongere op een basisvorming - wordt de 

leerplicht niet alleen afgelijnd naar leeftijd toe, maar ook en vooral naar pedagogische inhoud » 

(Parl. St., Kamer, 1982-1983, nr. 645/1, p. 6). 

 

 Ten aanzien van het huisonderwijs werd gepreciseerd : 

 

 « Hoewel het huisonderwijs nog nauwelijks aan enige sociologische realiteit beantwoordt, 

houdt § 4 de mogelijkheid open, onder door de Koning vast te stellen voorwaarden, […] 

huisonderricht [te verstrekken, met naleving van de leerplicht] om te voldoen aan de in artikel 17 

van de Grondwet voorgeschreven vrijheid van onderwijs » (ibid., p. 7). 

 

 B.12.2.  Hoewel ook door middel van huisonderwijs kan worden voldaan aan de leerplicht, 

kan de keuze voor die onderwijsvorm er evenwel niet toe leiden dat de ouders ervan zouden 

worden vrijgesteld voor hun kinderen de leerplicht in acht te nemen - waarvan de niet-naleving 

overigens strafrechtelijk wordt bestraft - of dat zij het recht op onderwijs van hun kinderen 

zouden schenden. 
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 De noodzaak om te waken over de naleving van de leerplicht kan de gemeenschappen aldus 

ertoe brengen controlemechanismen in te voeren die het mogelijk maken na te gaan dat alle 

kinderen daadwerkelijk onderwijs krijgen waardoor aan de leerplicht wordt voldaan, teneinde 

hun recht op onderwijs te waarborgen. 

 

 B.12.3.  Er dient derhalve te worden nagegaan of de bestreden maatregelen afbreuk doen 

aan de pedagogische vrijheid die is vervat in de vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd bij 

artikel 24, § 1, van de Grondwet, en of die maatregelen onevenredig zijn, door verder te gaan dan 

noodzakelijk is voor het bereiken van de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang, 

namelijk het waarborgen van de kwaliteit en de gelijkwaardigheid van het onderwijs. 

 

 B.13.  Bij zijn arresten nrs. 107/2009 en 168/2009 heeft het Hof over het toezicht op en 

de kwaliteitsbewaking van het huisonderwijs in de Franse Gemeenschap, geoordeeld dat, 

hoewel de vrijheid van onderwijs, bedoeld in artikel 24, § 1, van de Grondwet, het recht inhoudt 

om, zonder verwijzing naar een bepaalde confessionele of niet-confessionele levensopvatting, 

onderwijs in te richten of aan te bieden waarvan het specifieke karakter is gesitueerd in de 

bijzondere pedagogische of opvoedkundige opvattingen, zij evenwel niet belet dat de bevoegde 

wetgever, teneinde de kwaliteit en de gelijkwaardigheid van het verplichte onderwijs te 

verzekeren, maatregelen neemt die op algemene wijze van toepassing zijn, los van de 

specificiteit van het verstrekte onderwijs. 

 

 In dezelfde arresten heeft het Hof erkend dat, wat betreft het onderwijs dat met 

overheidsmiddelen wordt verstrekt, de bevoegde wetgever, met het oog op het verzekeren van 

de kwaliteit en de onderlinge gelijkwaardigheid van het onderwijs, maatregelen vermag te 

nemen die op de onderwijsinstellingen in het algemeen van toepassing zijn, ongeacht de 

eigenheid van het door hen verstrekte onderwijs (arresten nr. 76/96 van 18 december 1996, 

B.6; nr. 19/98 van 18 februari 1998, B.8.4; nr. 19/99 van 17 februari 1999, B.4.3; nr. 49/2001 

van 18 april 2001, B.8; nr. 131/2003 van 8 oktober 2003, B.5.4). In dat opzicht zijn 

ontwikkelingsdoeleinden, eindtermen en basisvaardigheden een adequaat middel om de 

gelijkwaardigheid van de getuigschriften en diploma’s veilig te stellen en om de onderlinge 

gelijkwaardigheid te vrijwaren van het onderwijs verstrekt in de instellingen die ouders en 

leerlingen vrij kunnen kiezen (arresten nr. 76/96 van 18 december 1996, B.8.3, en nr. 49/2001 

van 18 april 2001, B.10.1).  
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 Het Hof oordeelde dat, wat betreft de onderwijsinstellingen die ervoor kiezen geen 

beroep te doen op overheidssubsidiëring, ofschoon de overheid vermag toe te zien op de 

kwaliteit van het verstrekte onderwijs, dat toezicht niet zo ver vermag te gaan de 

inachtneming te eisen van de ontwikkelingsdoeleinden, eindtermen of basisvaardigheden.  

 

 B.14.1.  Op grond van de bestreden artikelen II.10 en III.20 zijn de ouders die voor 

huisonderwijs kiezen, verplicht de leerplichtige bij de examencommissie in te schrijven met 

het oog op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair 

onderwijs. 

 

 B.14.2.  Het feit dat die inschrijving bij de examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap verplicht is voor het kind dat onder het huisonderwijs valt, kan op zich niet 

worden beschouwd als een aantasting van de vrijheid van onderwijs. 

 

 Die examens bij de examencommissie maken het immers mogelijk de verworvenheden en 

de kennis van het kind te evalueren en aan te tonen, en bijgevolg zijn onderwijsniveau te situeren 

volgens zijn leeftijd en ten opzichte van de elementaire kennis die men met die examens tracht 

na te gaan, zonder dat de verplichting om aan die examens deel te nemen het individueel of 

collectief verstrekte onderwijs als dusdanig kan beïnvloeden. 

 

 In plaats van de vrijheid van onderwijs aan te tasten, stellen die examens de ouders en 

leerkrachten integendeel in staat het niveau van het onderwijs dat zij verstrekken of laten 

verstrekken, alsook de gehanteerde pedagogische instrumenten, te evalueren en eventueel aan te 

passen. 

 

 B.14.3.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 voorzien geenszins in de verplichting voor 

de verstrekkers van huisonderwijs om, via het volgen van bepaalde leerplannen die tot 

eindtermen leiden, enkel nog een welbepaalde inhoud aan te bieden die identiek is aan die in 

het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs. 

 

 De decreetgever beoogt enkel om de kwaliteit van het verstrekte onderwijs aan de 

leerplichtigen in het huisonderwijs te waarborgen en om via examens bij de 

examencommissie na te gaan of die leerplichtigen een voldoende niveau van onderricht 
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genieten dat hun de kans biedt om in de maatschappij te functioneren, een verdere studie aan 

te vatten of beroepsactiviteiten uit te oefenen. Dat in het examenprogramma van de 

examencommissie de eindtermen een referentiekader zijn, zoals de Vlaamse Regering stelt, 

heeft niet tot gevolg dat de verstrekkers van huisonderwijs enkel nog een welbepaalde 

inhoudelijke leerstof zouden kunnen aanbieden die louter op die eindtermen is geënt. 

 

 De bestreden bepalingen maken het dus niet mogelijk de leerkrachten van het 

huisonderwijs een leerplan op te leggen. 

 

 Rekening houdend, bijgevolg, met de specifieke kenmerken van het huisonderwijs en van de 

vrijheid van onderwijs, moet de beoordeling van het onderwijsniveau, via de examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap, rekening houden met de pedagogische methoden, alsook met de 

ideologische, filosofische of religieuze opvattingen van de ouders of van de leerkrachten, op 

voorwaarde dat die methodes en opvattingen niet indruisen tegen het recht van het kind op 

onderwijs met naleving van de fundamentele vrijheden en rechten en geen afbreuk doen aan de 

kwaliteit van het onderwijs, noch aan het te bereiken onderwijsniveau. 

 

 B.14.4.  Wanneer de leerplichtige van het huisonderwijs geen getuigschrift basisonderwijs 

respectievelijk secundair onderwijs behaalt, dienen de ouders, volgens de in B.8.1 vermelde 

regeling, de leerplichtige in het reguliere onderwijs of in een erkend vormingscentrum in te 

schrijven. 

 

 Het is niet onredelijk te oordelen dat het niet-slagen van een leerplichtige die huisonderwijs 

krijgt, op lacunes wijst in het onderwijs dat hem wordt verstrekt, zodat het in overeenstemming 

is met zowel het doel dat erin bestaat het recht van iedere leerplichtige op onderwijs te 

waarborgen, als het belang van de betrokken leerplichtige te voorzien in een verandering van 

onderwijstype door zijn verplichte inschrijving in een in de artikelen II.10 en III.20 vermelde 

onderwijsinrichting of vormingscentrum. 

 

 Overigens dienen de ouders van bepaalde categorieën van leerplichtigen de leerplichtige niet 

bij de examencommissie in te schrijven. Dat is het geval voor, onder meer, leerplichtigen aan wie 

een centrum voor leerlingenbegeleiding uitdrukkelijk een vrijstelling voor het examen geeft. 
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 De keuzevrijheid van de ouders ten aanzien van het onderwijs dat zij aan hun kind willen 

verstrekken, wordt aldus slechts beperkt in zoverre hun keuze leidt tot een onderwijs dat 

gebrekkig is gebleken, hetgeen indruist tegen het recht op onderwijs van het kind. 

 

 B.15.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 schenden de vrijheid van onderwijs niet. 

 

 De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat het recht op onderwijs betreft 

 

 B.16.  Het derde middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van artikel 24, § 3, van de 

Grondwet, dat het recht op onderwijs waarborgt. 

 

 Het bestreden decreet zou de onderwijskansen van de leerlingen van het huisonderwijs 

verminderen wegens de beperking een eigen leertraject te volgen. Voorts is niet in een 

overgangsmaatregel voorzien, zodat het risico zou bestaan dat geen leertraject op lange 

termijn mogelijk zou zijn. Ten slotte, wanneer een leerling van het huisonderwijs niet voor het 

verplichte examen slaagt en zijn kansen heeft uitgeput, zou hij niet naar de tweede graad van 

het algemeen secundair, het technisch secundair of het kunstsecundair onderwijs kunnen 

gaan, maar zou hij naar de B-stroom van de eerste graad of naar het beroepssecundair 

onderwijs worden geleid, terwijl zulks misschien niet de juiste richting voor die leerling is. 

 

 B.17.1.  Hiervoor is gebleken dat de bestreden regeling precies werd ingevoerd om het 

recht van de leerplichtigen op een voldoende kwalitatief onderwijs te waarborgen, zodat het 

middel waarin een schending van het recht op onderwijs wordt aangevoerd niet gegrond is. 

 

 B.17.2.  In zoverre het middel het ontbreken van een overgangsregeling bekritiseert, 

wordt het onderzoek ervan gevoegd bij het onderzoek van datgene dat is afgeleid uit de 

aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel. 
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 B.17.3.  In zoverre het middel het feit bekritiseert dat in geval van niet-slagen de 

leerplichtige niet naar bepaalde onderwijsrichtingen kan doorstromen, is het middel niet 

ontvankelijk, vermits die grief niet aan het bestreden artikel III.20 kan worden toegeschreven. 

 

 B.18.  Het bestreden artikel III.20 schendt het recht op onderwijs niet. 

 

 Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de gelijkheid inzake onderwijs betreft 

 

 In de zaak nr. 5746 

 

 B.19.  Het tweede middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5746 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door artikel III.20, van de artikelen 10 en 24, § 4, 

van de Grondwet die de gelijke behandeling waarborgen.  

 

 B.20.1.  In een eerste onderdeel wordt aangevoerd dat de verplichte deelname aan 

examens zou inhouden dat de eindtermen aan de leerlingen van het huisonderwijs worden 

opgelegd, terwijl de gesubsidieerde en gefinancierde scholen van de eindtermen kunnen 

afwijken. 

 

 B.20.2.  Zoals in B.14.3 is uiteengezet, maakt het bestreden artikel III.20 het niet 

mogelijk de verstrekkers van huisonderwijs een leerplan op te leggen, zodat geen eindtermen 

worden opgelegd.  

 

 Artikel 110/29 van de Codex Secundair Onderwijs, ingevoegd bij artikel III.19 van het 

decreet van 19 juli 2013, bepaalt trouwens dat de ouders die voor huisonderwijs opteren « een 

verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs » moeten 

indienen. Die informatie dient, onder meer, « de onderwijsdoelen die met het huisonderwijs 

zullen worden nagestreefd », te bevatten.  

 

 Het eerste onderdeel is niet gegrond. 
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 B.21.1.  In een tweede onderdeel wordt bekritiseerd dat de examencommissie van het 

secundair onderwijs geen examens voor de B-stroom zou organiseren, zodat leerplichtigen die 

in de B-stroom thuishoren, nooit verder huisonderwijs zouden kunnen genieten.  

 

 B.21.2.  Vermits die grief niet aan het bestreden artikel III.20 kan worden toegeschreven, 

maar aan de wijze waarop de examens voor de examencommissie worden georganiseerd, is 

het tweede onderdeel niet ontvankelijk. 

  

 Hetzelfde geldt wat de kritiek betreft dat de leerplichtigen van het huisonderwijs voor een 

toets over de gehele leerstof zouden moeten worden ingeschreven, terwijl leerplichtigen van 

het reguliere onderwijs doorgaans semester per semester worden getoetst. 

 

 B.22.1.  Voorts bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat de leerplichtigen van het 

huisonderwijs zouden worden verplicht aan centrale examens deel te nemen, terwijl zulks niet 

geldt voor de leerplichtigen die het reguliere onderwijs volgen; dat het huisonderwijs tot een 

resultaatsverplichting zou zijn gehouden, terwijl in het reguliere onderwijs de resultaten 

slechts een vertrekpunt bij inspectie zijn; dat leerplichtigen van het huisonderwijs maximaal 

twee pogingen zouden hebben om voor het verplichte examen te slagen, terwijl leerplichtigen 

in het reguliere onderwijs meer dan twee kansen zouden hebben. 

 

 B.22.2.  Die verschillen in behandeling vloeien voort uit de eigen kenmerken van het 

huisonderwijs en het reguliere onderwijs, die redelijkerwijze verantwoorden dat niet alle 

aspecten van beide systemen - inzonderheid wat het kwaliteitstoezicht op het verstrekte 

onderwijs betreft - op identieke wijze zouden dienen te worden geregeld.  

 

 B.23.1.  Ten slotte voeren de verzoekende partijen nog aan dat een leerplichtige die geen 

getuigschrift van het secundair onderwijs behaalt, niet verder huisonderwijs zou mogen 

volgen, terwijl een leerplichtige in het reguliere onderwijs in zijn school ingeschreven kan 

blijven. Zij bekritiseren tevens het feit dat, wanneer een leerplichtige van het huisonderwijs 

uiterlijk binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de 
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examencommissie geen enkel getuigschrift van het secundair onderwijs behaalt, hij niet 

langer huisonderwijs zou kunnen volgen, terwijl een leerplichtige in een reguliere school die 

niet slaagt, in die school ingeschreven kan blijven. 

 

 B.23.2.  Om de redenen die in B.14.4 zijn uiteengezet, zijn die grieven niet gegrond.  

 

 

 In de zaak nr. 5756 

 

 B.24.  Het derde middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, 

III.19, III.20 en III.81, van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met het rechtszekerheids-, het vertrouwens- en het 

zorgvuldigheidsbeginsel en al dan niet in samenhang gelezen met de rechten van kind, zoals 

gewaarborgd bij artikel 22bis van de Grondwet en bij de artikelen 3, lid 1, 14 en 27, leden 2 

en 3, van het Verdrag inzake de rechten van het kind.  

 

 Het middel omvat vier onderdelen. 

 

 B.25.1.  In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet. Door bij artikel II.1, 1°, (basisonderwijs) en bij 

artikel III.2, 1°, (secundair onderwijs) de definitie van de term « huisonderwijs » uitdrukkelijk 

uit te breiden tot privéscholen die niet erkend, niet gesubsidieerd en niet door de Vlaamse 

Gemeenschap zijn gefinancierd, zou de decreetgever de ouders en de leerplichtige kinderen 

die ervoor kozen om individueel onderwijs te verstrekken respectievelijk te volgen, op 

dezelfde wijze behandelen als de ouders die hun kinderen in de voormelde scholen 

inschrijven of als de leerplichtige kinderen die de voormelde scholen bezoeken. 

 

 B.25.2.  Door het individuele huisonderwijs en het collectieve huisonderwijs aan dezelfde 

regeling te onderwerpen en bijgevolg de onderwijsverstrekkers en de leerplichtigen van beide 

vormen van huisonderwijs op dezelfde wijze te behandelen, heeft de decreetgever een 

maatregel genomen die niet zonder redelijke verantwoording is.  
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 Het huisonderwijs, ongeacht het individuele of het collectieve karakter ervan, vindt plaats 

buiten het kader van het erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs, zodat beide 

vormen van huisonderwijs, wat dat betreft, vergelijkbaar zijn. De decreetgever kan dan ook 

niet worden verweten zowel het individuele als het collectieve huisonderwijs aan eenzelfde 

regeling te onderwerpen, temeer nu hij een kwaliteitstoezicht op het huisonderwijs in het 

algemeen beoogt ten behoeve van alle leerplichtige kinderen. 

 

 Het eerste onderdeel is niet gegrond. 

 

 B.26.1.  In een tweede onderdeel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 10, 11 

en 24, § 4, van de Grondwet. Uit de bestreden artikelen II.10 en III.20 zou volgen dat de 

decretale eindtermen onrechtstreeks aan de privéscholen van het huisonderwijs zouden 

worden opgelegd. In tegenstelling tot de scholen van het reguliere onderwijs, zouden de 

privéscholen die huisonderwijs verstrekken geen afwijking van de eindtermen kunnen vragen. 

Voor dat verschil in behandeling zou geen redelijke verantwoording bestaan. 

 

 B.26.2.  Zoals in B.14.3 is geoordeeld, maken de bestreden artikelen II.10 en III.20 het 

niet mogelijk de verstrekkers van huisonderwijs een leerplan op te leggen, zodat geen 

eindtermen worden opgelegd. Bijgevolg dient niet te worden onderzocht of de mogelijkheid 

om al dan niet een afwijking van de eindtermen te vragen, een discriminerend verschil in 

behandeling zou meebrengen. 

 

 Het tweede onderdeel is niet gegrond. 

 

 B.27.  Het derde onderdeel is afgeleid uit de schending, door de artikelen II.45, eerste lid, 

(basisonderwijs) en III.81, eerste lid, (secundair onderwijs) van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheids-, het 

vertrouwens- en het zorgvuldigheidsbeginsel, in zoverre de voormelde artikelen II.45 en 

III.81 in de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van respectievelijk de artikelen II.10 en 

III.20 voorzien.  

 

 Volgens de verzoekende partijen zou er geen redelijke verantwoording voor het 

niet-voorzien in een overgangsperiode bestaan. Zij zouden zich onmogelijk tijdig aan de 
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nieuwe regels kunnen aanpassen : enerzijds, zou het voor de verzoekende verenigingen 

praktisch onmogelijk zijn om hun actuele leerplan volledig te herzien, opdat alle leerlingen 

die vóór het einde van het lopende schooljaar een examen bij de examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap zullen moeten afleggen, in staat zijn om te slagen; anderzijds, zou het 

voor de betrokken kinderen praktisch onmogelijk zijn, gelet op de specifieke en van de 

eindtermen afwijkende vorm van onderwijs die zij tot op heden genoten, om zich dermate om 

te scholen dat zij de examens tijdig en met vrucht zouden kunnen afleggen. Door met 

onmiddellijke ingang en zonder enige overgangsperiode te voorzien in een verplichte 

deelname aan examens van de examencommissie en een verplichte inschrijving in het 

reguliere onderwijs, wanneer de betrokken leerlingen niet tijdig voor die examens slagen, 

zouden volgens de verzoekende partijen hun rechtmatige verwachtingen zijn geschonden. 

 

 B.28.1.  Zoals in B.8.1 is aangegeven, verschilt de regeling voor het basisonderwijs van 

die voor het secundair onderwijs.  

 

 B.28.2.  Wat het basisonderwijs betreft, dient de leerplichtige uiterlijk in het schooljaar 

waarin hij elf jaar is geworden vóór 1 januari bij de examencommissie te worden 

ingeschreven. De leerplichtige dient uiterlijk in het schooljaar waarin hij dertien jaar is 

geworden vóór 1 januari het getuigschrift basisonderwijs te behalen, zo niet dient hij in een 

andere school dan een privéschool te worden ingeschreven.  

 

 De termijn tussen de inschrijving bij de examencommissie en het behalen van het 

getuigschrift is redelijkerwijze voldoende om, enerzijds, de leerplichtige in de gelegenheid te 

stellen zich behoorlijk op dat examen voor te bereiden en, anderzijds, de verstrekker van 

huisonderwijs toe te laten de nodige maatregelen daartoe te nemen. Daarbij komt dat de 

leerplichtige over twee pogingen beschikt en in afwijkingen van de verplichting tot 

inschrijving bij de examencommissie is voorzien.  

 

 In zoverre het tegen artikel II.45, eerste lid, is gericht, waarbij de inwerkingtreding van 

artikel II.10 op 1 september 2013 wordt vastgesteld, is het derde onderdeel niet gegrond. 

 

 B.28.3.1.  Wat het secundair onderwijs betreft, dient de leerplichtige wanneer hij uiterlijk 

binnen het schooljaar waarin hij de leeftijd van vijftien jaar bereikt, via de examencommissie 

geen enkel getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs behaalt, in het door de 
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Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijs of in een erkend vormingscentrum te worden 

ingeschreven. Weliswaar beschikt de leerplichtige over twee pogingen en is in afwijkingen 

van de verplichting tot inschrijving bij de examencommissie voorzien, doch kan de termijn 

die de betrokken leerplichtige wordt gelaten om zich behoorlijk op het examen voor te 

bereiden, evenals de termijn waarover de betrokken verstrekker van huisonderwijs beschikt 

om daartoe de nodige maatregelen te nemen, in bepaalde gevallen onvoldoende blijken. Dat 

geldt inzonderheid voor de leerplichtigen die in het schooljaar 2013-2014 de leeftijd van 

vijftien jaar bereiken. 

 

 B.28.3.2.  Indien de decreetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet 

ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een 

verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan 

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

wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 Het vertrouwensbeginsel is nauw verbonden met het - tevens door de verzoekende 

partijen aangevoerde - rechtszekerheidsbeginsel, dat de decreetgever verbiedt om zonder 

objectieve en redelijke verantwoording afbreuk te doen aan het belang van de 

rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. 

 

 B.28.3.3.  Artikel III.20 van het decreet van 19 juli 2013 voorziet, op het niveau van het 

secundair onderwijs, in een grondige hervorming van het huisonderwijs waarbij aan de 

betrokken leerplichtigen en ouders die huisonderwijs volgen respectievelijk verstrekken, een 

aantal zware verplichtingen worden opgelegd. Door die hervorming van het huisonderwijs, 

zonder overgangsperiode en binnen vijf dagen na de bekendmaking van het decreet in het 

Belgisch Staatsblad, op 1 september 2013 in werking te doen treden, heeft de decreetgever 

een maatregel genomen die onevenredige gevolgen heeft, doordat de invoering van de nieuwe 

regeling onvoldoende voorzienbaar was voor diegenen op wie zij van toepassing is, zodat zij 

hun handelen om zich met de nieuwe eisen in overeenstemming te brengen, daar niet tijdig op 

konden afstemmen. Het bestreden artikel III.81, eerste lid, doet aldus op buitensporige wijze 
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afbreuk aan de rechtmatige verwachtingen van sommige leerplichtigen en van hun ouders, 

zonder dat een dwingende reden van algemeen belang de ontstentenis van een te hunnen 

voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden.  

 

 B.28.3.4.  Het derde onderdeel is gegrond, in zoverre het tegen artikel III.81, eerste lid, is 

gericht, waarbij de inwerkingtreding van artikel III.20 op 1 september 2013 wordt vastgesteld. 

 

 Bijgevolg dient artikel III.81, eerste lid, van het decreet van 19 juli 2013, in zoverre het 

voorziet in de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20 van dat decreet, 

waarbij in de Codex Secundair Onderwijs, een artikel 110/30, § 1, wordt ingevoegd, te 

worden vernietigd. 

 

 B.28.3.5.  Het feit dat de Vlaamse Regering op 17 januari 2014 heeft beslist om, bij 

amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV, aan het Vlaams 

Parlement een wijziging van de thans bestreden bepalingen voor te stellen, kan niet in 

aanmerking worden genomen.   

 

 B.29.1.  In het vierde onderdeel wordt de schending aangevoerd van het 

gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met artikel 22bis van de Grondwet en met het 

Verdrag inzake de rechten van het kind. De bestreden regeling zou een schending inhouden 

van het recht van de betrokken kinderen om, met eerbiediging van hun religieuze overtuiging, 

mede inspraak over hun eigen onderwijssituatie te hebben. 

 

 B.29.2.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen te kennen geven welke van de regels 

waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke de bepalingen 

zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de 

bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 Die bepaling vereist derhalve dat de verzoekende partijen aangeven welke de artikelen 

zijn die volgens hen een schending uitmaken van de in de middelen uiteengezette normen 

waarvan het Hof de naleving verzekert. 
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 Het Hof dient de omvang van het beroep tot vernietiging te bepalen aan de hand van de 

inhoud van het verzoekschrift, inzonderheid op basis van de uiteenzetting van de middelen. 

Het beperkt zijn onderzoek tot de bepalingen waarvan wordt uiteengezet in welk opzicht zij 

de in de middelen aangevoerde bepalingen zouden schenden. 

 

 In het verzoekschrift wordt niet aangegeven tegen welke van de bestreden bepalingen het 

middel is gericht, noch aan welke bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind 

het Hof zou dienen te toetsen.  

 

 Het vierde onderdeel is niet ontvankelijk. 

 

 B.30.  De bestreden artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81, 

schenden de gelijkheid inzake onderwijs niet, behoudens wat artikel III.81, eerste lid, betreft, 

in zoverre het voorziet in de inwerkingtreding, op 1 september 2013, van artikel III.20, 

waarbij in de Codex Secundair Onderwijs een artikel 110/30, § 1, wordt ingevoegd. 

 

 

 Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft 

 

 B.31.1.  Het tweede middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending, door de artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, 

III.19, III.20 en III.81, van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De beperking van het recht op eerbiediging van het privéleven door de bestreden 

bepalingen zou volgens de verzoekende partijen buiten elke redelijke verhouding staan tot de 

belangen die de Vlaamse Gemeenschap beoogt te beschermen. Aan die belangen zou met 

minder verregaande middelen kunnen worden tegemoetgekomen. Het zou niet noodzakelijk 

zijn om een deelname aan een examen met het oog op het behalen van een getuigschrift 

basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs op te leggen, noch om bij het niet tijdig 

behalen ervan, in de verplichting te voorzien om de betrokken kinderen in het reguliere 

onderwijs in te schrijven. Aldus zou de decreetgever het recht op eerbiediging van het 

privéleven van de ouders en de kinderen, waartoe het recht op vrije keuze inzake onderwijs 

behoort, hebben geschonden. 
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 B.31.2.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de grief enkel betrekking heeft op 

de verplichting tot deelname aan de examens en op de gevolgen in geval van niet-slagen, 

zodat het middel enkel ontvankelijk is in zoverre het tegen de artikelen II.10 en III.20 is 

gericht. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die bepalingen. 

 

 B.32.1.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.32.2.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het 

door de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, heeft als essentieel doel de personen te 

beschermen tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze 
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wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman t. Zweden, § 78). 

 

 B.32.3.  De decreetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de decreetgever is evenwel niet onbegrensd : opdat een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de decreetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten 

en belangen die in het geding zijn. 

 

 B.33.1.  Zowel de verzoekende partijen als de Vlaamse Regering verwijzen naar de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij dat Hof heeft 

geoordeeld dat artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, waarbij het recht op onderwijs wordt gewaarborgd, dient te worden 

gelezen in het licht van de artikelen 8, 9 en 10 van dat Verdrag. 

 

 B.33.2.  Het Europees Hof heeft dienaangaande geoordeeld : 

 

 « 52.  […] De eerste twee zinnen van artikel 2 [van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens] dienen derhalve niet alleen te worden 

gelezen in het licht van elkaar, maar ook, met name, in het licht van de artikelen 8, 9 en 10 

[…] van het Verdrag, waarin het recht is verankerd van eenieder, met inbegrip van de ouders 

en de kinderen, op ‘ eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven ’, op ‘ vrijheid van 

gedachte, geweten en godsdienst ’ en op ‘ vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te 

ontvangen of door te geven ’. 
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 53.  Uit het voorgaande punt vloeit in de eerste plaats voort dat de definitie en de regeling 

van het leerprogramma in beginsel vallen onder de bevoegdheid van de verdragsluitende 

Staten. Het betreft in ruime mate een probleem van opportuniteit waarover het Hof zich niet 

moet uitspreken en waarvan de oplossing op rechtmatige wijze kan variëren naar gelang van 

het land en de tijd. In het bijzonder belet de tweede zin van artikel 2 van het Protocol […] de 

Staten niet om informatie of kennis met, al dan niet rechtstreeks, een religieus of filosofisch 

karakter door middel van onderwijs of opvoeding te verspreiden. Zij staat zelfs de ouders niet 

toe zich te verzetten tegen de integratie van een dergelijk onderwijs of een dergelijke 

opvoeding in het schoolprogramma, zo niet zou elk geïnstitutionaliseerd onderwijs het risico 

lopen onwerkbaar te zijn. Het lijkt immers zeer moeilijk dat tal van op school onderwezen 

disciplines van dichtbij of van ver geen filosofische inslag of filosofische gevolgen hebben. 

Hetzelfde geldt voor het religieuze karakter, indien rekening wordt gehouden met het bestaan 

van godsdiensten die een zeer ruim dogmatisch en moreel geheel vormen dat een antwoord 

biedt of kan bieden op elke vraag van filosofische, kosmologische of ethische aard. 

 

 De tweede zin van artikel 2 […] impliceert daarentegen dat de Staat, door zich te kwijten 

van de taken die hij inzake opvoeding en onderwijs op zich heeft genomen, erover waakt dat 

de in het programma opgenomen informatie en kennis op objectieve, kritische en 

pluralistische wijze worden verspreid. Hij verbiedt hem een doel van indoctrinatie na te 

streven dat zo kan worden beschouwd dat het de religieuze en filosofische overtuigingen van 

de ouders niet in acht neemt. Die grens mag niet worden overschreden. 

 

 Een dergelijke interpretatie is verenigbaar met zowel de eerste zin van artikel 2 van het 

Protocol […], als de artikelen 8 tot 10 […] van het Verdrag en de algemene geest ervan, ertoe 

strekkende de idealen en waarden van een democratische maatschappij te vrijwaren en te 

bevorderen » (EHRM, 7 december 1976, Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen t. Denemarken, 

§§ 52 en 53).  

 

 B.34.1.  In B.15 heeft het Hof geoordeeld dat de bestreden artikelen II.10 en III.20 de 

vrijheid van onderwijs niet schenden op grond van, onder meer, de overwegingen dat het 

recht op onderwijs van het kind de keuzevrijheid van de ouders op het vlak van het onderwijs 

dat zij aan het leerplichtige kind wensen te verstrekken, kan beperken (B.11.2); dat de 

verplichte examens de ouders in staat stellen het niveau van het onderwijs dat zij verstrekken 

of laten verstrekken te evalueren en eventueel aan te passen (B.14.2); dat de bestreden 

bepalingen het niet mogelijk maken de verstrekkers van huisonderwijs een leerplan op te 

leggen (B.14.3 en B.26.2); dat de beoordeling van het onderwijsniveau via de 

examencommissie rekening dient te houden met de pedagogische methoden, alsook met de 

ideologische, filosofische of religieuze opvattingen van de ouders, op voorwaarde dat die 

methodes en opvattingen niet indruisen tegen het recht van het kind op onderwijs met 

naleving van de fundamentele vrijheden en rechten en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van 

het onderwijs, noch aan het te bereiken onderwijsniveau (B.14.3); dat het in overeenstemming 

is zowel met het doel dat erin bestaat het recht op onderwijs van iedere leerplichtige te 
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waarborgen, als het belang van de betrokken leerplichtige in voorkomend geval in een 

verandering van onderwijstype te voorzien door zijn verplichte inschrijving in een in de 

artikelen II.10 en III.20 vermelde onderwijsinrichting of vormingscentrum (B.14.4).  

 

 B.34.2.  Bovendien kan uit de bestreden artikelen II.10 en III.20 geenszins worden 

afgeleid dat de verstrekkers van huisonderwijs ertoe zouden zijn verplicht de ideologische, 

filosofische of religieuze inspiratie die hun onderwijs kenmerkt, op te geven. Die bepalingen 

ontnemen de ouders evenmin het recht om hun leerplichtige kinderen onderwijs te laten 

volgen dat met hun overtuiging overeenstemt. Door de bestreden bepalingen aan te nemen 

beoogt de decreetgever, zoals in B.3 is vermeld, de kwaliteit van het huisonderwijs te 

waarborgen, inzonderheid ter bescherming van het recht van de leerplichtige kinderen op 

kwalitatief onderwijs. 

 

 B.34.3.  Uit het voorgaande volgt dat de decreetgever, binnen de appreciatiemarge 

waarover hij beschikt, maatregelen heeft genomen die, zoals in de in B.33.2 vermelde 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, niet onverenigbaar zijn met 

het recht op eerbiediging van het privéleven, zodat hij een billijk evenwicht heeft gevonden 

tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn. 

 

 B.35.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 schenden het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet. 

 

 Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de vrijheid van eredienst en van meningsuiting betreft 

 

 B.36.1.  Het vierde middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending van de vrijheid van eredienst en van meningsuiting.  

 

 De artikelen II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81 zouden een 

schending inhouden van artikel 19 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 24, § 3, van de Grondwet, met de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met 
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artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met 

artikel 14 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zouden de rechten van de ouders en van de kinderen om 

hun godsdienst te belijden volgens het joods-orthodoxe geloof zijn geschonden, doordat de 

bestreden regeling de verplichting oplegt om, enerzijds, de betrokken kinderen voor deelname 

aan de examens van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap in te schrijven en, 

anderzijds, hen in een school van het reguliere onderwijsnet in te schrijven, indien zij niet 

binnen het vooropgestelde tijdskader voor die examens zouden slagen. Ten aanzien van de 

verzoekende verenigingen zou het recht worden geschonden om de schoolgaande kinderen 

van de joods-orthodoxe leefgemeenschap voor te bereiden op een leven als gelovige, 

joods-orthodoxe Jood. 

 

 B.36.2.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de grief enkel betrekking heeft op 

de verplichting tot deelname aan de examens van de examencommissie en op de gevolgen in 

geval van niet-slagen, zodat het middel enkel ontvankelijk is in zoverre het tegen de 

artikelen II.10 en III.20 is gericht. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die bepalingen. 

 

 B.37.  Artikel 19 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om 

op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de 

misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd ». 

 

 Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht 

omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid 

hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 

godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de 

practische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. 

 

 2.  De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen 

zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische 

samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te 

geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat 

Staten radio-omroep-, bioscoop- of televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een 

systeem van vergunningen. 

 

 2.  Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich 

brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of 

sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig 

zijn in het belang van 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het 

voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de 

bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van 

vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de 

rechterlijke macht te waarborgen ». 

 

 Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

bepaalt : 

 

 « 1.  Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht 

omvat tevens de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te 

aanvaarden, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in 

zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen door de eredienst, 

het onderhouden van de geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het 

onderwijzen ervan. 

 

 2.  Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van 

zijn vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden. 

 

 3.  De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen kan 

slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is 

ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of 

de fundamentele rechten en vrijheden van anderen. 

 

 4.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van 

ouders of wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen of 

pupillen overeenkomstig hun eigen overtuiging te verzekeren ».  

 

 Artikel 14 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst. 

 

 2.  De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien 

van toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn of 

haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind. 
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 3.  De vrijheid van eenieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan 

slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is 

ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de 

goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 B.38.1.  Artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens waarborgen de vrijheid van eredienst en het daaruit voortvloeiende 

verbod van inmenging. 

 

 B.38.2.  De vrijheid van eredienst impliceert de vrijheid om zijn individuele 

geloofsovertuiging te uiten, in besloten kring of op collectieve wijze, in het openbaar en 

samen met geloofsgenoten (EHRM, 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t. Bulgarije, § 60). 

 

 De godsdienstige gemeenschappen bestaan traditioneel in de vorm van een 

georganiseerde structuur. De deelname aan het leven van een dergelijke gemeenschap is een 

uiting van de godsdienst, die de bescherming van artikel 9 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens geniet. 

 

 De godsdienstige gemeenschappen moeten zich dus vrij kunnen vormen en organiseren, 

zonder dat de wetgever in beginsel gemachtigd is om ter zake op te treden. 

 

 B.38.3.  De Staat moet zich niet uitspreken over de legitimiteit van de 

geloofsovertuigingen of over de wijze waarop die worden geuit (EHRM, 26 september 1996, 

Manoussakis e.a. t. Griekenland, § 47; 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t. Bulgarije, 

§ 78; 9 oktober 2007, Hasan en Eylem Zengin t. Turkije, § 54). 

 

 B.39.1.  Uit de in B.33.2 geciteerde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens blijkt dat artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, waarbij het recht op onderwijs wordt gewaarborgd, dient te 

worden gelezen in het licht, niet alleen van artikel 8, waarbij het recht op eerbiediging van het 

privéleven en het gezinsleven wordt gewaarborgd, maar ook van de artikelen 9 en 10 van dat 

Verdrag, waarbij het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst respectievelijk het 

recht op vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd. 
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 B.39.2.  In B.11.2 is reeds verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, waarbij dat Hof van oordeel was dat, wanneer de rechten van de 

ouders, in plaats van het recht van het kind op onderwijs te versterken, met dat recht in 

conflict komen, de belangen van het kind primeren. 

 

 Bij zijn beslissing van 11 september 2006 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens geoordeeld : 

 

 « Bovendien moet de tweede zin van artikel 2 worden gelezen in samenhang met de 

eerste, waarin het recht van eenieder op onderwijs is verankerd. Op dat fundamentele recht is 

het recht van de ouders op de eerbiediging van hun godsdienstige en filosofische 

overtuigingen geënt (B.N. en S.N. t. Zweden, voormelde beslissing). Bijgevolg en gelet op het 

feit dat artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol in zijn geheel wordt gedomineerd door 

de eerste zin ervan, dienen alleen die overtuigingen van de ouders te worden beschermd die 

geen afbreuk doen aan het recht van het kind op onderwijs (Campbell en Cosans t. Verenigd 

Koninkrijk, 25 februari 1982, § 36, reeks A nr. 48). De ouders zouden met andere woorden, 

onder het voorwendsel van hun overtuigingen, het recht van het kind op onderwijs niet 

kunnen schenden (B.N. en S.N. t. Zweden, voormelde beslissing, en Leuffen t. Duitsland, 

nr. 19844/92, beslissing van de Commissie van 9 juli 1992, niet bekendgemaakt). 

 

 […] 

 

 Het recht op onderwijs, gewaarborgd bij artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol, 

vereist vanwege de aard zelf ervan een reglementering door de Staat, reglementering die in de 

tijd en in de ruimte kan variëren naar gelang van de behoeften en de middelen van de 

gemeenschap en van de individuen (Zaak ‘ met betrekking tot sommige aspecten van het 

taalstelsel van het onderwijs in België ’ t. België, 23 juli 1968, p. 32, § 5, reeks A nr. 6). 

Hieruit volgt dat artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol voor de Staat het recht 

impliceert een verplichte scholing in te voeren, ongeacht of die plaatsheeft in de publieke 

scholen of door middel van kwalitatieve particuliere lessen (Familie H. t. Verenigd 

Koninkrijk, nr. 10233/83, beslissing van de Commissie van 6 maart 1984, Beslissingen en 

verslagen 37, pp. 109 en 112; B.N. en S.N. t. Zweden, voormelde beslissing, en Leuffen, 

voormelde beslissing). In dat opzicht merkt het Hof op dat er geen enkele consensus lijkt te 

bestaan tussen de verdragsluitende Staten wat betreft het verplicht volgen van onderwijs in de 

lagere school. Terwijl sommige landen het thuisonderwijs toestaan, leggen andere het volgen 

van onderwijs in publieke of privé-instellingen op » (EHRM, beslissing, 11 september 2006, 

Fritz Konrad en anderen t. Duitsland; zie ook : beslissing, 13 september 2011, Willi, Anna en 

David Dojan en anderen t. Duitsland). 

 

 B.40.  De bestreden bepalingen, die passen in het kader van de legitieme doelstelling van 

de decreetgever om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, hebben noch tot doel 

noch tot gevolg de vrijheid van eredienst te regelen. Zij verplichten de verzoekende partijen 

geenszins ertoe af te zien van hun keuze om huisonderwijs te verstrekken dat bij hun 

religieuze opvattingen aansluit. Ten aanzien van de verzoekende vzw’s houden de bestreden 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["19844/92"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["10233/83"]}
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maatregelen evenmin een inbreuk in op hun recht om de schoolgaande kinderen van de 

joods-orthodoxe leefgemeenschap voor te bereiden op een leven als gelovige, 

joods-orthodoxe Jood. 

 

 B.41.1.  In de context van het onderwijs vormt de vrijheid van meningsuiting, 

gewaarborgd bij artikel 19 van de Grondwet, een aspect van de actieve vrijheid van 

onderwijs, opgevat als de vrijheid om onderwijs te verstrekken volgens zijn ideologische, 

filosofische en religieuze opvattingen. 

 

 Zoals de actieve vrijheid van onderwijs, is die vrijheid van meningsuiting in het 

onderwijs evenwel niet absoluut; zij moet zich immers verzoenen met het recht op onderwijs 

van de kinderen en met het doel de geest van de kinderen open te stellen voor het pluralisme 

en de verdraagzaamheid, die essentieel zijn voor de democratie. 

 

 B.41.2.  De bestreden bepalingen tasten noch de vrijheid van meningsuiting, noch de 

actieve vrijheid van onderwijs aan. Uit die bepalingen kan geenszins worden afgeleid dat de 

verzoekende verenigingen op enigerlei wijze zouden worden verhinderd om eigen 

privéscholen, steunend op hun religieuze en pedagogische opvattingen, op te richten of in 

stand te houden. Het feit dat sommige verzoekende verenigingen eventueel met 

organisatorische problemen zouden kunnen worden geconfronteerd, maakt de bestreden 

maatregel niet onevenredig met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling, temeer nu 

dergelijke problemen - gesteld dat zij zich zouden voordoen - niet opwegen tegen het recht op 

onderwijs van de betrokken leerplichtige. 

 

 B.42.1.  De toetsing aan artikel 19 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 24, § 3, van de Grondwet, met artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met artikel 14 van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.42.2.  Overigens erkennen de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de rechten 

van het kind, « het recht van het kind op onderwijs » (artikel 28, lid 1) en komen zij overeen 

dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de verwezenlijking van de in artikel 29, 

lid 1, van dat Verdrag vermelde doelstellingen. Krachtens artikel 4 van hetzelfde Verdrag 
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nemen de Staten die partij zijn « alle passende wettelijke […] maatregelen om de in dit 

Verdrag erkende rechten te verwezenlijken ».  

 

 De bestreden bepalingen liggen in het verlengde van de artikelen 4, 28, lid 1, en 29, lid 1, 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind, vermits, zoals in B.17.1 is vastgesteld, de 

bestreden regeling precies werd ingevoerd om het recht van de leerplichtigen op een 

kwalitatief onderwijs te waarborgen.  

 

 B.43.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 schenden de vrijheid van eredienst en van 

meningsuiting niet. 

 

 Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de vrijheid van vereniging betreft 

 

 B.44.1.  Het vijfde middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending van de vrijheid van vereniging. 

 

 De bestreden artikelen II.1, 1°, II.10, II.45, III.2, 1°, III.20 en III.81 zouden een 

schending inhouden van artikel 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Door aan de ouders van de leerplichtigen die een privéschool bezoeken, de verplichting 

op te leggen hun kinderen in een erkende, gesubsidieerde of door de overheid gefinancierde 

onderwijsinstelling in te schrijven, wanneer die kinderen niet tijdig een getuigschrift 

basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen, zouden de bestreden bepalingen 

de vrijheid van vereniging schenden : de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de 

verzoekende verenigingen zou onmogelijk worden gemaakt, minstens zeer ernstig worden 

bemoeilijkt. Voor die inperking van de vrijheid van vereniging zou volgens de verzoekende 

partijen geen redelijke verantwoording bestaan.  

 

 B.44.2.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de grief enkel betrekking heeft op 

de verplichting om, in voorkomend geval, de leerplichtigen in het erkende, gesubsidieerde of 
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door de overheid gefinancierde onderwijs in te schrijven, zodat het middel enkel ontvankelijk 

is in zoverre het tegen de artikelen II.10 en III.20 is gericht. Het Hof beperkt zijn onderzoek 

tot die bepalingen. 

 

 B.45.   Artikel 27 van de Grondwet bepaalt :  

 

 « De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 

maatregel worden onderworpen ». 

 

 Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt :  

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 

vereniging, met inbegrip van het recht om vakverenigingen op te richten en zich bij 

vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 

 

 2.  De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden 

onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving 

nodig zijn in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, voor de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Dit artikel verbiedt niet, dat wettige beperkingen worden aangebracht in de uitoefening van 

deze rechten door leden van de gewapende macht, van de politie of van het ambtelijk apparaat 

van de Staat ». 

 

 B.46.1.  Artikel 27 van de Grondwet erkent het recht om zich te verenigen, alsook het 

recht om zich niet te verenigen, en verbiedt dat recht aan preventieve maatregelen te 

onderwerpen. 

 

 Wanneer een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is aan 

die van een aangevoerde grondwetsbepaling, vormen de waarborgen vervat in die 

verdragsbepaling een onlosmakelijk geheel met de waarborgen die in de betrokken 

grondwetsbepaling zijn opgenomen.  

 

 Om de draagwijdte van de vrijheid van vereniging, gewaarborgd door artikel 27 van de 

Grondwet, te bepalen, dient derhalve ook rekening te worden gehouden met onder meer 

artikel 11 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 



 61 

 B.46.2.  De bestreden bepalingen, die passen in het kader van de legitieme doelstelling 

van de decreetgever om de kwaliteit van het huisonderwijs te waarborgen, hebben noch tot 

doel noch tot gevolg de vrijheid van vereniging van de adressaten ervan te regelen. Zij 

verhinderen geenszins dat de verzoekende verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten 

ter verwezenlijking van hun maatschappelijk doel. 

 

 De bestreden bepalingen houden geen enkele beperking aan de vrijheid van vereniging 

van de verzoekende partijen in. 

 

 B.47.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 schenden de vrijheid van vereniging niet. 

 

 Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing betreft 

 

 B.48.1.  Het zesde middel dat door de verzoekende partijen in de zaak nr. 5756 wordt 

aangevoerd, is afgeleid uit de schending van het recht op culturele en maatschappelijke 

ontplooiing. 

 

 De artikelen II.1, 1°, II.10, II.45, III.2, 1°, III.20 en III.81 zouden een schending inhouden 

van artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat 

aan de ouders van de leerplichtige kinderen die een privéschool uit het niet-reguliere 

onderwijs bezoeken, de verplichting wordt opgelegd hun kinderen voor de examens van de 

examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap in te schrijven en hen in een erkende, 

gesubsidieerde of  gefinancierde onderwijsinstelling in te schrijven, wanneer die kinderen niet 

tijdig een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs behalen. 

 

 B.48.2.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de grief enkel betrekking heeft op 

de verplichting tot deelname aan de examens van de examencommissie en op de gevolgen in 

geval van niet-slagen, zodat het middel enkel ontvankelijk is in zoverre het tegen de 

artikelen II.10 en III.20 is gericht. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die bepalingen. 
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 B.49.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

 

 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 

waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

 

 Die rechten omvatten inzonderheid : 

 

 […] 

 

 5°  het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing; 

 

 […] ». 

 

 Artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

bepaalt : 

 

 « In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, mag 

aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap 

met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te 

belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen ». 

 

 B.50.1.  Krachtens artikel 23 van de Grondwet heeft ieder het recht een menswaardig 

leven te leiden en waarborgen de wetgevers daartoe, rekening houdend met de 

overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarvan ze de 

voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten onder meer het recht op 

culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

 

 Artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft 

betrekking op de bescherming van personen behorende tot etnische, religieuze en linguïstische 

minderheden en verbiedt de verdragsstaten onder meer aan die personen het recht te ontzeggen 

om in gemeenschap met de andere leden van hun groep hun eigen cultuur te beleven. 

 

 B.50.2.  De bestreden bepalingen ontzeggen de verzoekende partijen niet het recht om in 

gemeenschap met de andere leden van hun groep hun eigen cultuur te beleven.  

 



 63 

 Ze ontzeggen hun evenmin het recht om religieus geïnspireerd onderwijs te verstrekken of te 

laten volgen waarin de culturele aspecten van de joods-orthodoxe gemeenschap aan bod komen. 

 

 Overigens strekken de bestreden bepalingen geenszins ertoe de verzoekende partijen anders 

te behandelen dan de andere adressaten ervan. 

 

 B.51.  De bestreden artikelen II.10 en III.20 schenden het recht op culturele en 

maatschappelijke ontplooiing niet. 

 

 Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel III.81, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, in zoverre het voorziet in de inwerkingtreding, 

op 1 september 2013, van artikel III.20 van dat decreet, waarbij in de Codex Secundair 

Onderwijs een artikel 110/30, § 1, wordt ingevoegd; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 8 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5662 

 

 

Arrest nr. 81/2014 

van 22 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende 

de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, gesteld door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 11 januari 2013 in zake Nicolas Bernard en anderen en Laurence Abs en 

anderen, tegen de Franse Gemeenschapscommissie en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 13 juni 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de 

volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het 

benoemd personeel van de plaatselijke besturen, in die zin geïnterpreteerd dat het aan de 

Franse Gemeenschapscommissie de verplichting oplegt om een inhouding uit te voeren op het 

volledige bedrag van het vakantiegeld dat is betaald aan haar personeelsleden die, met 

toepassing van artikel 81 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de 

wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, de regeling inzake 

rustpensioenen genieten die van toepassing is op de personeelsleden van het algemeen bestuur 

van het Rijk, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre :  

 

 1.  het zodoende aan de Franse Gemeenschapscommissie de verplichting oplegt krachtens 

artikel 1bis van de genoemde wet van 6 augustus 1993, zoals gewijzigd bij de programmawet 

van 27 december 2004, die de woorden ‘ en waarop de bepalingen van de artikelen 156 tot 

169 van de nieuwe gemeentewet van toepassing zijn ’ heeft geschrapt, om een dergelijke 

inhouding uit te voeren voor haar personeel dat belast is met de uitoefening van de decretale 

bevoegdheden, terwijl de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die personeel toewijzen 

aan decretale bevoegdheden vrijgesteld zijn van het uitvoeren van dergelijke inhoudingen; 

 

 2.  het zodoende aan het personeel van de Franse Gemeenschapscommissie dat belast is 

met de uitoefening van de decretale bevoegdheden de verplichting oplegt om bij te dragen tot 

de financiering - via het fonds voor egalisatie van het percentage van de pensioenbijdragen 

waarvan de opbrengst wordt bestemd voor de financiering van hetzij het gemeenschappelijk 

pensioenstelsel van de lokale overheden, hetzij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst 

aangeslotenen – van de pensioenstelsels van de lokale besturen, in tegenstelling tot alle andere 

personeelsleden die zijn onderworpen aan de regeling inzake rustpensioenen die van 

toepassing is op de personeelsleden van het algemeen bestuur van het Rijk die niet bijdragen 

tot de financiering van een ander pensioenstelsel dan datgene waaronder zij vallen en dat zij 

zullen genieten ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Nicolas Bernard, Josiane Bogaerts, Olivier Brosteaux, Vincent Buisseret, Stéphane 

Corbesiers, Francis Cornelis, David Courtiol, Fabienne De Bisscop, Ronald De Pourcq, Nella 

Ferro, Pascale Fontaine, Philippe Foucart, Micheline Goossens, Nathalie Guille, Philippe 

Harmegnies, Nicolas Hotz, David Jacques, Nadine Lisen, Daniel Loos, Nathalie Mahieu, 

Nathalie Marest, Emmanuelle Mengeot, Carmen Moreno, Marlène Pacyna, Stephano Pettino, 

Fabienne Pochet, Mélanie Polain, Jeannine Ringoet, Philippe Royer, Alion Sall, Ali Saouti, 

Eric Scheers, Angela Spinelli, Micheline Van Belle, Jenny Van Cauwenbergh, Isabelle 

Van Maaren, Jean-Claude Vandenbemden, Laurence Abs, Michel Ayrinoff, Christine Baele, 

Emmanuel Baufayt, Martine Bauwens, Geneviève Beriaux, Alain Beriot, Patricia Boulogne, 

Alexandra Bucquet, François Buysse, Maria Canadas, Marlène Christoyanis, Daniel Clement, 

Pierette Collart, Marianne Coppoy, Michelin De Blaecke, Solange De Greif, Claudine 
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De Meulenaere, Maria Del Favero, Rudy Dehant, Christel Demortier, Corinne Desir, Maria 

Di Matta, Joëlle Doyen, Zuhair El Gayati, Philippe Ghyoot, Marc Goethals, Orhan Gulunay, 

Carol Guns, Nadia Herman, Philippe Honorez, Walter Hoznar, Abdeltif Laakel Sofet, Fabrice 

Lantez, Thi Thanh Le, Myriam Lechene, Philippe Leen, Philippe Legrain, Chantal Lummens, 

Dominique Magdeleens, Marc Mainghain, Lucy Marteau, Fabienne Masson, Daniel Mélard, 

Dominique Moyen, Guy Noël, Sebastien Noël, Claude Paulet, Johan Petit, Jean-Luc 

Pindeville, Christian Richard, Jean Rosquin, Jean-Marie Rosseels, Henri Ruttens, Thierry 

Schockaert, Maggy Schurmann, Marie-Chantal Schwab, Annie Simon, Kathia Steegmans, 

Magalie Scourfield, Chantal Stubbe, Christian Van Campenhoudt, Christelle Van Geel, Marc 

Verbelen, Evelyne Verschueren, Fabienne Vierendeels, Mireille Villers, Richard Willeme en 

Ntumba Zaina Pasi Bengi, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. R. Fonteyn, advocaat bij 

de balie te Brussel; 

 

 -  de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZPPO), bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lombaert, 

advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te 

Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lombaert, voornoemd. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. R. Fonteyn, voor Nicolas Bernard en anderen; 

 

 .  Me S. Adriaenssen, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Lombaert, voor de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en de 

Ministerraad; 

 

 .  Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. P. Slegers, voor het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Het bodemgeschil betreft een inhouding van 13,07 pct. op het vakantiegeld van de ambtenaren van de 

Franse Gemeenschapscommissie. 

 

 Bij dagvaarding van 21 januari 2010 hebben 69 contractuele ambtenaren (verzoekschrift ingediend door 

Laurence Abs en anderen) en 37 statutaire ambtenaren (verzoekschrift ingediend door Bernard Nicolas en 

anderen) van de Franse Gemeenschapscommissie tegen die laatste een vordering ingesteld tot terugvordering van 

de zogenaamd onverschuldigde bedragen die zijn geïnd op hun vakantiegeld. De ambtenaren zijn van mening dat 

de Franse Gemeenschapscommissie een inhouding van 13,07 pct. zonder wettelijke grondslag heeft uitgevoerd. 

Zij vorderen van de Rechtbank de veroordeling van de Franse Gemeenschapscommissie tot de terugbetaling, aan 

iedere ambtenaar, van de op onregelmatige wijze ingehouden bedragen, en dit sinds 1 januari 2003. 

 

 Daar de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) 

de betwiste inhoudingen heeft geïnd die de Franse Gemeenschapscommissie sinds 1 januari 2005 heeft 

uitgevoerd, is die dienst vrijwillig tussengekomen in het geding. 

 

 Bij vonnis van 9 april 2013 heeft de Rechtbank noch de door de statutaire en contractuele ambtenaren van 

de Franse Gemeenschapscommissie verdedigde argumentatie, noch die van de Franse Gemeenschapscommissie 

gevolgd, die in hoofdzaak aanvoerden dat de RSZPPO over geen enkele wettelijke grondslag beschikte om de 

betwiste inhoudingen te innen. Volgens de Rechtbank zijn het de artikelen 1bis en 10 van de wet van 6 augustus 

1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen die die wettelijke 

grondslag vormen, waarbij de inhouding dient om het Fonds voor egalisatie van het percentage van de 

pensioenbijdragen te financieren, fonds dat bestemd is voor de financiering van het pensioenstelsel van de 

plaatselijke besturen. 

 

 De partijen voor de feitenrechter hebben vragen bij de overeenstemming van de door de Franse 

Gemeenschapscommissie uitgevoerde inhouding met het grondwettelijk beginsel van niet-discriminatie, terwijl, 

enerzijds, de andere deelentiteiten daarvan zijn vrijgesteld en, anderzijds, noch de andere deelentiteiten, noch de 

federale overheid op die manier bijdragen tot de financiering van het pensioenstelsel van de plaatselijke 

besturen. 

 

 Het is in die context dat de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de hiervoor weergegeven prejudiciële 

vraag aan het Hof stelt. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.1.  De Ministerraad en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZPPO) voeren in hoofdorde aan dat het uitgangspunt van de prejudiciële vraag verkeerd 

is, namelijk dat de Franse Gemeenschapscommissie de enige publiekrechtelijke rechtspersoon met personeel dat 

decretale bevoegdheden uitoefent, zou zijn die 13,07 pct. inhoudt op het vakantiegeld van zijn ambtenaren. Er 

zijn immers ook andere die dat doen.  

 

 In ondergeschikte orde zijn de in de vraag vergeleken situaties niet vergelijkbaar, aangezien de Franse 

Gemeenschapscommissie een gemengde entiteit is die tegelijk bevoegdheden als deelentiteit en andere als 

gedecentraliseerde entiteit uitoefent. Bovendien is de Franse Gemeenschapscommissie niet aangesloten bij 

dezelfde instelling wat de sociale zekerheid betreft. Het is dus wegens die verbondenheid met de RSZPPO dat zij 

de inhoudingen van 13,07 pct. moet storten. 

 

 In uiterst ondergeschikte orde voeren de Ministerraad en de RSZPPO aan dat het verschil in behandeling 

verantwoord is. Het onderscheid berust niet zozeer op het onderscheiden pensioenstelsel van de vergeleken 

entiteiten, maar veeleer op hun aansluiting bij de sociale zekerheid. De aansluiting van de publiekrechtelijke 



5 

entiteit inzake sociale zekerheid zou dus relevant zijn om te bepalen of een inhouding op het vakantiegeld al dan 

niet verschuldigd is met toepassing van de wet van 6 augustus 1993. 

 

 In de tweede plaats stelt de Ministerraad vast dat eveneens een inhouding wordt uitgevoerd voor het 

personeel van andere publiekrechtelijke entiteiten die personeel toewijzen aan decretale bevoegdheden. In dat 

perspectief zou voor het personeel van de Franse Gemeenschapscommissie op dezelfde manier een inhouding 

worden uitgevoerd als voor de werknemers van die andere entiteiten. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag 

 

 A.1.2.  In hoofdorde voeren de Ministerraad en de RSZPPO aan dat twee uitgangspunten van de 

prejudiciële vraag verkeerd zijn. Enerzijds meent de Franse Gemeenschapscommissie ten onrechte dat het 

mogelijk zou zijn « binnen de Franse Gemeenschapscommissie een onderscheid te maken tussen het personeel 

dat is toegewezen aan de uitoefening van decretale bevoegdheden en het personeel dat is toegewezen aan de 

uitoefening van andere functies ». Anderzijds voert zij, eveneens ten onrechte, aan dat onder alle ambtenaren die 

zijn onderworpen aan het rustpensioenstelsel dat van toepassing is op de ambtenaren van de algemene 

administratie van de Staat, alleen die van de Franse Gemeenschapscommissie, door middel van de inhouding van 

13,07 pct., zouden bijdragen tot de financiering van een ander pensioenstelsel dan het stelsel waaronder zijn 

ressorteren. 

 

 In ondergeschikte orde zijn de in de prejudiciële vraag vergeleken situaties in werkelijkheid niet 

vergelijkbaar, aangezien, « inzake sociale zekerheid », de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie 

en de andere ambtenaren die zijn onderworpen aan het rustpensioenstelsel van de ambtenaren van het algemeen 

bestuur van het Rijk zich van elkaar onderscheiden in zoverre de eerstgenoemden met volle rechtsmacht zijn 

aangesloten bij de RSZPPO, in tegenstelling tot de laatstgenoemden, die zijn aangesloten bij de RSZ. 

 

 In uiterst ondergeschikte orde leiden de Ministerraad en de RSZPPO uit het arrest van het Hof nr. 29/95 van 

4 april 1995 af dat de vergeleken situaties geenszins wijzen op enige discriminatie, aangezien het Hof, in het in 

die zaak voorgelegde geval, het feit dat een ambtenaar een stelsel moet financieren dat hij niet zou genieten, niet 

als dusdanig discriminerend zou hebben geacht. 

 

 A.2.  De Franse Gemeenschapscommissie en de eisende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan 

dat de prejudiciële vraag, in beide onderdelen ervan, bevestigend dient te worden beantwoord. 

 

 In hoofdorde berust de prejudiciële vraag op een onjuiste interpretatie van de wet van 6 augustus 1993 

betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, waarbij het Hof niet 

gebonden is door die interpretatie. De wetgever heeft geenszins de intentie gehad de Franse 

Gemeenschapscommissie te rekenen onder de plaatselijke besturen in de zin van die wet. Het zou twijfelachtig 

zijn dat de programmawet van 27 december 2004 bewust zou zijn afgeweken van de wil om de personeelsleden 

van de Franse Gemeenschapscommissie het op de ambtenaren van het algemeen bestuur van het Rijk 

toepasselijke rustpensioenstelsel te laten genieten. 

 

 In ondergeschikte orde, in de veronderstelling dat artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 wel degelijk 

toepasselijk zou zijn gemaakt op de Franse Gemeenschapscommissie, zou die opneming slechts een wetgevende 

toevalligheid vormen en voortvloeien uit een ongelukkige koppeling tussen twee soorten van onderscheiden 

wetgevingen (« pensioenen » enerzijds en « kinderbijslag » anderzijds). Aldus is de opneming van de 

ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie in het pensioenstelsel van het benoemde personeel van de 

plaatselijke besturen niet te wijten aan het vermeende gemengde karakter van die instelling, noch aan de 

vastberaden wil van de wetgever, maar louter aan een onvolkomenheid in de tekst. 

 

 In nog meer ondergeschikte orde is het uitgangspunt van de prejudiciële vraag in strijd met de regels inzake 

de verdeling van de bevoegdheid tussen de federale entiteit en de deelentiteiten. 

 

 Hoewel het juist is dat, luidens artikel 6, § 1, VI, laatste lid, 12°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980, de federale overheid als enige bevoegd is voor de sociale zekerheid, in die zin geïnterpreteerd dat het van 

toepassing is op de personeelsleden van de Franse Gemeenschapscommissie, lijkt artikel 10 van de wet van 

6 augustus 1993 evenwel niet het karakter te hebben van een norm van sociale zekerheid. 
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 Het pensioenstelsel is een contributief stelsel, terwijl het « verzekeringsbeginsel » gevolgen heeft voor de 

aard van het recht op de prestaties en voor de bijdrageplicht. 

 

 In voorkomend geval heeft de betaling van de bijdragen door de leden van de Franse 

Gemeenschapscommissie aan de RSZPPO geen contributief karakter. In die mate vormt het betwiste 

mechanisme geen regel inzake de financiering van de sociale zekerheid ten behoeve van de ambtenaren van de 

Franse Gemeenschapscommissie, maar een maatregel die, ten aanzien van die instelling, een strikt fiscale 

draagwijdte heeft die de begroting zonder tegenprestatie bezwaart. 

 

 Steunend op het voormelde arrest van het Hof nr. 29/95 dient te worden beschouwd dat het, in naam van de 

solidariteit, toelaat dat socialezekerheidsheffingen kunnen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de 

contributieve instellingen de verdeling van het resultaat van die heffingen kunnen genieten, hetgeen te dezen niet 

het geval is. 

 

 Bovendien schendt de uitgevoerde inhouding de paragrafen 3 en 4 van artikel 87 van de voormelde 

bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre zij het geldelijk statuut van het personeel van de Franse 

Gemeenschapscommissie wijzigt. Ten slotte wijkt die inhouding, inzonderheid in zoverre zij het overgehevelde 

personeel van de Franse Gemeenschap betreft, zonder verantwoording af van de wettelijke en statutaire regels 

die inzake pensioenen van toepassing zijn op het in vast verband benoemde, tijdelijke en hulppersoneel van de 

Staat. 

 

 A.3.  In hun memorie van antwoord voeren de Ministerraad en de RSZPPO aan dat de uitzettingen van de 

Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de wettelijke grondslag van de inhouding op het 

vakantiegeld niet samenhangend zijn op chronologisch vlak. Zij onderschrijven evenmin de interpretatie die de 

Franse Gemeenschapscommissie geeft aan artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 en met name wat zij afleidt 

uit het arrest van het Hof nr. 29/95. Artikel 10 voert in de eerste plaats een egalisatiefonds in dat wordt 

gefinancierd door inhoudingen op het vakantiegeld waarvan de rechtmatigheid is erkend door het Hof in 

overweging B.12 van het voormelde arrest. Het mechanisme dat de plaatselijke besturen ertoe aanzet zich aan te 

sluiten bij het pensioenstelsel van de RSZPPO vormt bijgevolg slechts een aanvulling op de hoofdmaatregel. Het 

eerste doel van de wetgever bestaat erin de solidariteit onder de plaatselijke besturen te verzekeren. 

 

 De Franse Gemeenschapscommissie verwart het vakantiegeld met de daarop uitgevoerde inhoudingen. 

Hoewel het juist is dat iedere ambtenaar van de Franse Gemeenschapscommissie het recht heeft vakantiegeld te 

innen krachtens artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 « tot bepaling van de algemene 

principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het 

personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de 

publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen », blijft het feit dat ten aanzien van de inhouding op dat 

vakantiegeld, het artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 is dat de wettelijke grondslag ervan vormt. 

 

 Wat de aard van die inhouding betreft, vormt die wel degelijk, in tegenstelling tot wat de Franse 

Gemeenschapscommissie beweert, een socialezekerheidsbijdrage. In zoverre die inhouding bestemd is voor de 

financiering van een fonds, is ook de aard ervan soortgelijk. 

 

 De auteurs van de memorie verwijzen voorts naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 april 

2013 waarmee het heeft geoordeeld dat de door vijf Waalse provincies uitgevoerde inhouding wel degelijk viel 

onder de sociale bijdragen. 

 

 Aangezien het gaat om een sociale bijdrage vermocht de federale Staat, die ter zake bevoegd is op grond 

van artikel 6, § 1, VI, laatste lid, 12°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, een inhouding van 13,07 pct. 

op het vakantiegeld van de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie wettelijk op te leggen. Indien 

het Hof van mening zou zijn dat het niet gaat om socialezekerheidsbijdragen, zou het moeten toegeven dat de 

federale Staat, krachtens artikel 87, § 3, van dezelfde bijzondere wet, als enige bevoegd is om de regels inzake 

pensioenen in te voeren. 

 

 A.4.1.  De Franse Gemeenschapscommissie herinnert in haar memorie van antwoord eraan dat de wetgever, 

voor de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie, de betwiste inhouding niet heeft willen 

kwalificeren als een « socialezekerheidsbijdrage ». Evenzo heeft de wetgever de inhouding niet willen losmaken 

van het pensioenstelsel van de ambtenaren. 
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 « In verband met de oorspronkelijke wil van de wetgever - die uiteindelijk niet werd gevolgd - om iedereen 

een socialezekerheidsbijdrage op te leggen, herinnert de minister dus aan wat hij onder 

‘ socialezekerheidsbijdrage ’ begrijpt : namelijk dat de ambtenaren ‘ individueel ’ bijdragen betalen voor hun 

eigen pensioenstelsel ». 

 

 Noch de Regering, noch de wetgever hebben de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie enige 

« socialezekerheidsbijdrage » ten laste willen leggen voor de financiering van een stelsel dat zij niet genieten. 

 

 Ten aanzien van de vermeende niet-vergelijkbaarheid van de situaties onderstreept de Franse 

Gemeenschapscommissie dat, in tegenstelling tot de inhouding op het niveau van de Franse 

Gemeenschapscommissie, die bestemd is voor de financiering van de financiële aanmoediging voor de 

deelneming van de besturen in het stelsel van de nieuwe aangeslotenen, de bedragen die worden ingehouden in 

de andere publiekrechtelijke entiteiten die over decretale bevoegdheden beschikken, ofwel worden aangewend 

voor het evenwicht van de sociale zekerheid (federale Staat), ofwel voor begrotingsdoelstellingen 

(gemeenschappen en gewesten). Er is dus wel degelijk een verschil tussen de uitgevoerde inhoudingen, in het 

bijzonder aangezien de Franse Gemeenschapscommissie, in tegenstelling tot de gemeenschappen en de 

gewesten, de bedragen niet kan bestemmen voor haar eigen financiering. 

 

 De Franse Gemeenschapscommissie is wel degelijk de enige overheid met personeel dat belast is met de 

uitoefening van de decretale (of wetgevende) bevoegdheden dat een dergelijke inhouding moet uitvoeren 

krachtens de artikelen 1bis en 10 van de wet van 6 augustus 1993. Het blijkt ook dat een en ander uitsluitend 

voortvloeit uit de schrapping van de woorden « en waarop de bepalingen van de artikelen 156 tot 169 van de 

nieuwe gemeentewet van toepassing zijn » door de programmawet van 27 december 2004 in artikel 1bis van de 

wet van 6 augustus 1993. 

 

 Er kan evenmin worden betwist dat die laatste wijziging niet is verantwoord om dat effect te bereiken. Ten 

slotte kan niet worden ontkend dat gedurende diezelfde periode (2003-2005), de(zelfde) federale wetgever –

 integendeel – uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie wilde 

behandelen als hun tegenhangers die decretale of wetgevende opdrachten uitvoeren. 

 

 Het doel van de saisine van het Hof is aldus : heeft de federale wetgever, wanneer hij de voormelde 

wetgevende tekst heeft gewijzigd, de Franse Gemeenschapscommissie willen opnemen in de plaatselijke 

besturen voor het pensioenstelsel ? En dit op het ogenblik dat de wet van 3 februari 2003 houdende diverse 

wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector duidelijk de kwestie behandelde 

door te bepalen dat de Franse Gemeenschapscommissie dient te worden beschouwd als een deelentiteit op het 

vlak van haar « personeelsbeleid ». 

 

 De ondubbelzinnige uitdrukking van de wil van de federale wetgever inzake personeelsbeleid dateert van 

vóór de vermeende opneming van alle ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie in het 

toepassingsgebied van de wet van 6 augustus 1993. De wetgever kon in 2004 bijgevolg niet hebben beschouwd 

dat de Franse Gemeenschapscommissie een plaatselijk bestuur zou worden alleen door middel van een 

wetswijziging die ertoe strekt bepaalde provinciale diensten in de plaatselijke besturen op te nemen. 

 

 De Franse Gemeenschapscommissie is van mening dat het arrest van het Hof nr. 152/2013 van 

13 november 2013 haar principiële standpunten over het bestaande pensioenstelsel helemaal bevestigt. 

 

 Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag dient dus wel degelijk bevestigend te worden beantwoord. 

 

 A.4.2.  Ten aanzien van het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag verklaart de Franse 

Gemeenschapscommissie opnieuw dat dat onderdeel eveneens bevestigend dient te worden beantwoord in 

zoverre, in tegenstelling tot wat de Ministerraad en de RSZPPO aanvoeren, wel degelijk een onverantwoorde 

discriminatie bestaat tussen de Franse Gemeenschapscommissie en de andere deelentiteiten, waarbij de Franse 

Gemeenschapscommissie de enige deelentiteit is die haar ambtenaren niet kan opnemen in het stelsel van de 

nieuwe aangeslotenen en de aansluiting bij de RSZPPO vormt op zich overigens geen objectief en redelijk 

criterium om te verantwoorden dat de voordelen van een stelsel al dan niet worden genoten.  
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling en de draagwijdte van de prejudiciële 

vraag 

 

 B.1.1.  Artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het 

benoemd personeel van de plaatselijke besturen, zoals gewijzigd bij de wet van 17 september 

2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen, in werking getreden 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, bepaalt : 

 

 « § 1.  Bij de Rijksdienst wordt een fonds voor egalisatie van het percentage van de 

pensioenbijdragen ingesteld. Dit fonds wordt gestijfd met een inhouding van 13,07 pct. die 

uitgevoerd wordt op het volledige bedrag van het vakantiegeld openbare sector, betaald aan 

de personeelsleden van de plaatselijke besturen. 

 

 De opbrengst van dit fonds wordt bestemd voor de financiering van hetzij het 

gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden, hetzij het stelsel van de nieuwe 

bij de Rijksdienst aangeslotenen, teneinde bij te dragen tot de overeenstemming van de 

bijdragepercentages die eigen zijn aan die twee stelsels. 

 

 De verdeling van de opbrengst van dit fonds zal jaarlijks, en voor de eerste keer in 1995, 

vastgesteld worden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

 

 § 2.  Artikel 11bis van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de 

toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur houdt op 

van toepassing te zijn op de personeelsleden van de plaatselijke besturen ». 

 

 B.1.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de voormelde bepaling 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat zij van toepassing zou zijn 

op statutaire of contractuele ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie die belast 

zijn met de uitoefening van de decretale bevoegdheden. 

 

 Het Hof wordt verzocht om, enerzijds, het personeel van de Franse 

Gemeenschapscommissie dat belast is met de uitoefening van de decretale bevoegdheden en 

dat, met toepassing van artikel 81 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse 

wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, het 

rustpensioenstelsel geniet dat van toepassing is op de ambtenaren van het algemeen bestuur 

van de Staat, in die interpretatie dat de in het geding zijnde bepaling de Franse 

Gemeenschapscommissie de verplichting zou opleggen een inhouding van 13,07 pct. uit te 
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voeren op het totaalbedrag van het vakantiegeld, te vergelijken met het personeel van de 

andere publiekrechtelijke rechtspersonen dat decretale bevoegdheden uitoefent en niet ertoe 

gehouden is een dergelijke inhouding uit te voeren. Anderzijds wordt het Hof met de vraag 

verzocht diezelfde ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie te vergelijken met de 

ambtenaren van het algemeen bestuur van de Staat, die niet bijdragen tot de financiering van 

een ander pensioenstelsel dan het hunne, terwijl, nog steeds in dezelfde interpretatie, de 

voormelde ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie, wier in het geding zijnde 

inhouding wordt gestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO), via het fonds voor egalisatie van het percentage 

van de pensioenbijdragen van de plaatselijke besturen, het pensioenstelsel van de ambtenaren 

van de plaatselijke besturen zouden financieren dat zij geenszins genieten. 

 

 B.1.3.  Het Hof beperkt het onderzoek van de prejudiciële vraag tot de aldus door de 

verwijzende rechter omschreven hypothese. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.2.1.  Tot de wijziging ervan bij artikel 189 van de programmawet van 27 december 

2004 bepaalde artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het 

benoemd personeel van de plaatselijke besturen : 

 

 « Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet worden verstaan onder : 

 

 a)  ‘ de Rijksdienst ’ : de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten; 

 

 b)  ‘ de plaatselijke besturen ’ : de besturen aangesloten bij de Rijksdienst krachtens 

artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag en waarop de 

bepalingen van de artikelen 156 tot 169 van de nieuwe gemeentewet van toepassing zijn; 

 

 […] ». 

 

 B.2.2.  Artikel 189 van de programmawet van 27 december 2004 heeft, door in 

artikel 1bis van de voormelde wet van 6 augustus 1993 de woorden « en waarop de 

bepalingen van de artikelen 156 tot 169 van de nieuwe gemeentewet van toepassing zijn » te 

schrappen, de definitie van plaatselijk bestuur in de zin van de wet van 6 augustus 1993 
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toepasselijk gemaakt op de Franse Gemeenschapscommissie. Artikel 32 van de 

samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van 19 december 1939, zoals gewijzigd 

bij de wet van 22 februari 1989, bepaalt immers : 

 

 « De Koning richt een Bijzondere Compensatiekas op waarbij van rechtswege zijn 

aangesloten : 

 

 1°  de gemeenten; 

 

 2°  de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten; 

 

 3°  de verenigingen van gemeenten; 

 

 4°  de agglomeraties en de federaties van gemeenten; 

 

 5°  de openbare instellingen die afhangen van de agglomeraties en van de federaties van 

gemeenten; 

 

 6°  de provincies; 

 

 7°  de openbare instellingen die afhangen van de provincies; 

 

 8°  de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie; 

 

 […] ». 

 

 B.3.1.  De voormelde wet van 17 september 2005 regelt het vakantiegeld dat van 

toepassing is op de contractuele personeelsleden in de overheidssector, de vastbenoemde 

personeelsleden in de overheidssector en de ambtenaren van de plaatselijke besturen. 

 

 De tekst van het wetsontwerp dat eerst is goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers alvorens te worden geëvoceerd door de Senaat voorzag erin dat de 

op de contractuele personeelsleden in de overheidssector toepasselijke reglementering ook 

van toepassing was op de contractuele personeelsleden van de diensten van de 

gemeenschaps- en gewestregeringen en « van de Colleges van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie alsook de 

publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen zoals gedefinieerd in artikel 1 van het 

koninklijk besluit van 22 december 2000 », alsook op alle « vastbenoemde personeelsleden 

die een rustpensioen ten laste van de Staatskas zullen kunnen genieten » (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-1444/007, pp. 3 en 5). 
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 Aansluitend op de procedure van het belangenconflict ingesteld door het Vlaams 

Parlement (ibid., DOC 51-1444/005 en DOC 51-1444/009) heeft de Senaat het door de Kamer 

goedgekeurde ontwerp geëvoceerd en de oorspronkelijke tekst gewijzigd om er uitdrukkelijk 

de delen uit te halen die de deelentiteiten, met inbegrip van de Franse 

Gemeenschapscommissie, beoogden (zie Parl. St., Senaat, 2004-2005, nr. 3-1166/3, pp. 4-6, 

en nr. 3-1166/6). 

 

 B.3.2.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad en de RSZPPO aanvoeren, zijn de 

contractuele ambtenaren, alsook de vastbenoemde ambtenaren van de Franse Gemeenschap 

die een rustpensioen ten laste van de Schatkist zullen kunnen genieten, uitdrukkelijk 

uitgesloten van het toepassingsgebied van de voormelde wet, daar zij tot een deelentiteit 

behoren. 

 

 B.3.3.  Hieruit vloeit voort dat artikel 10, § 1, van de wet van 6 augustus 1993, dat het 

voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag, niet kan dienen als grondslag voor de heffing 

van een inhouding door de Franse Gemeenschapscommissie op het vakantiegeld van haar 

contractuele en statutaire ambtenaren die belast zijn met de uitoefening van de decretale 

bevoegdheden of het rustpensioenstelsel genieten dat van toepassing is op de ambtenaren van 

het algemeen bestuur van de Staat, en die niet vallen onder het toepassingsgebied van die 

bepaling die alleen de ambtenaren van de plaatselijke besturen beoogt. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5664 

 

 

Arrest nr. 82/2014 

van 22 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 16 van de wet van 4 december 2012 tot 

wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de 

Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (vervanging van artikel 19 van het Wetboek 

van de Belgische nationaliteit), ingesteld door Philipp Sirij. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2013, heeft Philipp Sirij, bijgestaan 

en vertegenwoordigd door Mr. D. De Keuster, advocaat bij de balie te Antwerpen , beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 16 van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het 

Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit 

migratieneutraal te maken (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012, 

tweede editie), waarbij artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit werd 

vervangen. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, 

advocaten bij de balie te Kortrijk, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft 

een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. De Keuster, voor de verzoekende partij; 

 

 .  Mr. M. Gees, tevens loco Mr. S. Ronse, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De verzoeker zet uiteen dat hij van Oekraïense nationaliteit is, dat hij in Duitsland is geboren en dat 

hij sinds 1999 in België verblijft. Sinds 31 augustus 2010 in het vreemdelingenregister ingeschreven, is hij sinds 

die datum met regelmatig verblijf. Hij kan echter geen enkel document voorleggen waaruit zijn nationaliteit 

blijkt wegens het feit dat, volgens hem, de Oekraïense autoriteiten hem een paspoort weigeren omdat zijn familie 

Oekraïne heeft verlaten. 

 

 A.1.2.  De verzoeker betoogt dat vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen bewijzen omdat hun 

overheid weigert daaraan mee te werken, vergelijkbaar zijn met staatlozen. Het gewijzigde artikel 19 van het 

Wetboek van de Belgische nationaliteit zou de eerstgenoemde categorie van personen evenwel uitsluiten van de 

procedure van naturalisatie, terwijl staatlozen zich wel op die procedure kunnen beroepen. 
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 Nochtans zou het toepassingsgebied van artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit niet zijn 

beperkt tot staatlozen, aangezien de naturalisatie ook openstaat voor personen die aan België buitengewone 

verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen. 

 

 A.1.3.  De verzoeker geeft toe dat de wetgever met de bestreden bepaling een legitiem doel nastreeft, te 

weten de verstrenging van de naturalisatiewetgeving. Hij erkent tevens dat er geen sprake is van willekeur. 

 

 Daarentegen zou niet zijn voldaan aan het pertinentiecriterium, aangezien de ratio legis van de naturalisatie 

van staatlozen evenzeer zou opgaan voor vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen bewijzen. Ook zij 

zouden immers een nationaliteit nodig hebben om aan het nationale en het internationale rechtsverkeer te kunnen 

deelnemen. Omgekeerd zou het bestaan van een internationaalrechtelijke verplichting geen determinerend 

criterium kunnen zijn, aangezien er evenmin een internationaalrechtelijke verplichting bestaat om buitengewoon 

verdienstelijke personen te naturaliseren. Overigens zou het bestaan van een internationaalrechtelijke 

verplichting voor staatlozen de wetgever niet vrijstellen van de eerbiediging van het grondwettelijke beginsel 

van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad wijst erop dat, gelet op de draagwijdte van het verzoekschrift, het beroep is beperkt 

tot paragraaf 2 van artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984 zoals vervangen 

door de bestreden bepaling. Tegen paragraaf 1 ervan, die slechts betrekking heeft op personen die aan België 

buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen, worden immers geen middelen ontwikkeld. 

 

 A.2.2.  Volgens de Ministerraad zijn staatlozen niet vergelijkbaar met vreemdelingen die hun nationaliteit 

niet kunnen bewijzen. Artikel 1 van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de status van 

staatlozen definieert een staatloze als een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als 

onderdaan wordt beschouwd. Een persoon zou overigens pas het statuut van staatloze kunnen verkrijgen na een 

gerechtelijke procedure. Een « feitelijk staatloze » zou bijgevolg niet bestaan, zodat dergelijke personen niet 

nuttig zouden kunnen worden vergeleken met personen die wel een nationaliteit bezitten. 

 

 De omstandigheid dat de bestreden bepaling nog van toepassing is op een andere categorie van personen, te 

weten de personen die doen blijken van een bijzondere verdienste, kan volgens de Ministerraad geen afbreuk 

doen aan die vaststelling. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad merkt op dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat het verkrijgen van een naturalisatie 

een gunst is en geen recht, alsook dat de wetgever vermag voorwaarden voor het verkrijgen van een naturalisatie 

op te leggen. 

 

 Het gehanteerde criterium van onderscheid zou objectief zijn, aangezien het, gelet op artikel 1 van het 

voormelde Verdrag van New York, steeds duidelijk zou zijn welke personen staatloos zijn en welke personen dat 

niet zijn. 

 

 A.2.4.  De Ministerraad beklemtoont dat de naturalisatie een uitzonderingsprocedure vormt ten opzichte 

van de overige wijzen van nationaliteitsverkrijging. De grondslag van de uitzondering voor staatlozen zou liggen 

in een internationaalrechtelijke verplichting, meer bepaald artikel 32 van het voormelde Verdrag van New York, 

dat de verdragsluitende partijen verplicht om de assimilatie en naturalisatie van staatlozen te vergemakkelijken. 

Daarentegen zou er geen overeenkomstige internationaalrechtelijke verplichting bestaan voor vreemdelingen die 

hun nationaliteit niet kunnen bewijzen. 

 

 Overigens zou het zeer moeilijk zijn om de categorie van de « feitelijk staatlozen » af te bakenen, terwijl de 

categorie van de staatlozen wel duidelijk kan worden afgebakend. Het oogmerk van die door de verzoeker 

voorgestelde categorie zou overigens veeleer erin bestaan de gerechtelijke procedure tot erkenning als staatloze 

te omzeilen. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, zoals 

het werd vervangen bij artikel 16 van de wet van 4 december 2012, bepaalt : 

 

 « § 1.  Om de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de belanghebbende : 

 

 1°  de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 

 

 2°  wettelijk verblijven in België; 

 

 3°  en aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op het 

wetenschappelijk, sportief, of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen 

leveren voor de internationale uitstraling van België; 

 

 4°  en met redenen omkleden waarom het voor hem zo goed als onmogelijk is om de 

Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring 

overeenkomstig artikel 12bis. 

 

 Om zich te kunnen beroepen op buitengewone verdiensten, moet de belanghebbende op 

straffe van onontvankelijkheid volgende elementen kunnen aantonen : 

 

 1°  in het geval van buitengewone verdiensten op wetenschappelijk vlak : een 

doctoraatstitel; 

 

 2°  in het geval van buitengewone verdiensten op sportief vlak : het halen van de 

internationale selectiecriteria of de door het BOIC opgelegde criteria van een Europees 

Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen, of zich in het geval 

bevinden dat de federatie van de betrokken sporttak van oordeel is dat hij of zij een 

meerwaarde kan betekenen voor België in het kader van de voorronde of het eindtoernooi van 

een Europees Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen; 

 

 3°  In het geval van buitengewone verdiensten op sociocultureel vlak : de eindselectie van 

een internationale cultuurwedstrijd gehaald hebben of internationaal geprezen worden 

omwille van zijn verdiensten op cultureel vlak of omwille van zijn sociale en 

maatschappelijke inzet. 

 

 § 2.  De naturalisatie kan eveneens worden aangevraagd door de vreemdeling die de 

leeftijd van achttien jaar heeft en de hoedanigheid heeft van staatloze in België krachtens de 

er vigerende internationale overeenkomsten, en sedert ten minste twee jaar wettelijk verblijf 

heeft in België ». 

 

 B.1.2.  Uit de draagwijdte van het enige middel blijkt dat het onderwerp van het beroep is 

beperkt tot het nieuwe artikel 19, § 2, van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit. De 

verzoeker betoogt dat die bepaling niet bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie, in zoverre zij enkel van toepassing is op personen die als staatloze zijn erkend, 
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met uitsluiting van vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen aantonen omdat het land 

waarvan zij de onderdaan zijn hiertoe geen medewerking zou verlenen. 

 

 B.2.  Artikel 1, lid 1, van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende 

de status van staatlozen definieert de staatloze als « een persoon die door geen enkele Staat, 

krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd ». 

 

 B.3.  Het statuut van staatloze, dat vereist is om onder het toepassingsgebied van de 

bestreden bepaling te vallen, wordt krachtens artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 

toegekend door de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de kandidaat-

staatloze na een procedure op eenzijdig verzoekschrift. 

 

 B.4.1.  Met de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische 

nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, 

heeft de wetgever beoogd, in afwijking van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een 

aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, de voorwaarden voor de verkrijging 

van de Belgische nationaliteit opnieuw te verstrengen. Volgens de parlementaire 

voorbereiding wordt de verwerving van de Belgische nationaliteit als gevolg van de wet van 

4 december 2012 geobjectiveerd en migratieneutraal gemaakt (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53–0476/001, p. 3). 

 

 Tevens werd in de parlementaire voorbereiding benadrukt dat van de verwerving van de 

Belgische nationaliteit slechts sprake kan zijn wanneer de verblijfsstatus van de betrokkene op 

het grondgebied is gestabiliseerd en dat zij geen middel mag zijn om een verblijfstitel te 

verkrijgen of om het administratief statuut van de vreemdeling te consolideren (ibid.). 

 

 B.4.2.  De hervorming van de naturalisatieprocedure sluit aan bij die algemene 

doelstelling. Na de wet van 1 maart 2000 was de naturalisatie de meest gebruikte wijze van 

nationaliteitsverwerving geworden (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53–0476/001, p. 21). 

De wetgever beoogde daarom de naturalisatie « [terug te brengen] naar zijn oorspronkelijke 

doelstelling : een gunst die door de wetgever wordt verleend in uitzonderlijke gevallen 

‘ honoris causa ’. De betrokkene moet België buitengewone verdiensten hebben bewezen of 

kunnen bewijzen op het wetenschappelijke, sportieve, culturele of sociale vlak en […] 
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daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van ons 

land » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53–0476/013, p. 32). 

 

 B.4.3.  Naast de naturalisatie honoris causa heeft de wetgever evenwel de mogelijkheid 

tot naturalisatie van staatlozen behouden, teneinde de internationale verplichtingen die, met 

name krachtens het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de status van 

staatlozen, op dat vlak op België rusten, te eerbiedigen (ibid.). 

 

 B.5.  Artikel 32 van dat Verdrag bepaalt : 

 

 « De Verdragsluitende Staten zullen, voor zover mogelijk, de assimilatie en naturalisatie 

van staatlozen vergemakkelijken. Zij zullen in het bijzonder ernaar streven de 

naturalisatieprocedure te bespoedigen en de tarieven en kosten van deze procedure zoveel 

mogelijk te verminderen ». 

 

 De bestreden bepaling geeft uitvoering aan die verplichting door de staatloze toe te staan 

de naturalisatie aan te vragen indien hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en sedert ten 

minste twee jaar wettig verblijf heeft in België (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-0476/013, p. 32). 

 

 B.6.  Er bestaat geen verdragsbepaling, vergelijkbaar met artikel 32 van het voormelde 

Verdrag van New York, die de wetgever ertoe zou verplichten de naturalisatie van 

vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen bewijzen, te vergemakkelijken. 

 

 De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij verbieden 

elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Tot de rechten en vrijheden die zonder 

discriminatie moeten worden gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die voortvloeien 

uit internationale verdragsbepalingen die België binden. 

 

 Het staat derhalve aan het Hof erop toe te zien dat de regels die de wetgever aanneemt 

wanneer hij uitvoering geeft aan een internationaalrechtelijke verplichting, niet ertoe leiden 

dat verschillen in behandeling in het leven worden geroepen die niet redelijk verantwoord 

zouden zijn. 
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 B.7.  Door de bevoegdheid om de naturalisatie te verlenen niet over te laten aan een 

administratieve overheid maar ze voor te behouden aan de wetgevende macht die uit verkozen 

vergaderingen bestaat, terwijl het uitzonderlijk is dat een louter individuele beslissing 

uitsluitend bij een dergelijke overheid berust, heeft de Grondwetgever willen aangeven dat hij 

de traditionele opvatting handhaafde volgens welke de verkrijging van de Belgische 

nationaliteit door naturalisatie geen recht is maar voortvloeit uit de uitoefening van een 

soevereine beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.8.1.  De naturalisatie vormt als wijze van nationaliteitsverkrijging een uitzondering ten 

opzichte van de nationaliteitsverklaring bepaald in artikel 12bis van het Wetboek van de 

Belgische nationaliteit. In het licht van de doelstellingen aangegeven onder B.4.1 hanteert de 

wetgever een objectief en pertinent criterium van onderscheid doordat hij die mogelijkheid 

voorbehoudt aan de staatlozen. 

 

 B.8.2.  De maatregel heeft geen gevolg dat onevenredig is met de nagestreefde 

doelstelling. Niets belet de personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 12bis 

van het Wetboek van de Belgische nationaliteit immers die nationaliteit door een 

nationaliteitsverklaring te verkrijgen. Overigens staat het aan de rechtbank van eerste aanleg 

om te bepalen wie zij als staatloze erkent, wanneer een betrokkene daarom verzoekt. 

 

 B.9.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 mei 2014. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5724 

 

 

Arrest nr. 83/2014 

van 22 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit 

nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 

gesteld door de Arbeidsrechtbank te Namen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 3 oktober 2013 in zake Amélie d’Arras d’Haudrecy tegen de Rijksdienst 

voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktober 

2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Namen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Schenden de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de artikelen 10, 11 en 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol en met artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, in zoverre zij de wettelijk samenwonende van wie de partner is 

overleden, die sedert ten minste één jaar door een verklaring van wettelijke samenwoning was 

verbonden op het ogenblik dat de werknemer is overleden, van het voordeel van het 

overlevingspensioen uitsluiten, terwijl de langstlevende echtgenoot wiens huwelijk sedert ten 

minste één jaar was gesloten op het ogenblik dat zijn echtgenoot is overleden, aanspraak kan 

maken op een overlevingspensioen ? »; 

 

 2.  « Schenden de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de artikelen 16 en 23, in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol en met artikel 14 van het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre zij voor 

de wettelijk samenwonende van wie de partner is overleden en die de hoedanigheid van 

werknemer had en als dusdanig bijdragen had betaald op het ogenblik van het overlijden, het 

voordeel van een overlevingspensioen niet waarborgen, terwijl het recht op sociale zekerheid, 

waartoe het overlevingspensioen behoort, bij het voormelde artikel 23 aan eenieder wordt 

gewaarborgd en terwijl dat recht een patrimoniaal belang in de zin van artikel 16 van de 

Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden doet ontstaan ? »; 

 

 3.  « Schenden de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de artikelen 10, 11 en 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol en met artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, in zoverre zij de wettelijk samenwonende partner die een kind heeft 

dat uit de samenwoning is geboren, van het voordeel van het overlevingspensioen uitsluiten 

en dat recht voorbehouden aan de gehuwde partner die een kind heeft dat uit het huwelijk is 

geboren, terwijl het beschermde risico het overleven van de partner en van de kinderen omvat 

en terwijl de verplichtingen ten aanzien van de kinderen identiek zijn, ongeacht de juridische 

aard van de verbintenis ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. B. Fonteyn, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Slegers, 

voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 A. d’Arras d’Haudrecy en A. Hammoud hebben op 3 april 2009 een verklaring van wettelijke 

samenwoning ondertekend; er wordt geen overeenkomst vermeld die voorziet in een verplichting tot hulp na een 

eventuele breuk. In 2010 en 2011 worden twee kinderen uit het paar geboren, voordat A. Hammoud op 

18 december 2011 overlijdt ten gevolge van een ongeval. 

 

 A. d’Arras d’Haudrecy stelt een beroep in tegen de beslissing waarbij de Rijksdienst voor Pensioenen haar 

aanvraag voor een overlevingspensioen onontvankelijk acht, om reden dat zij niet de langstlevende echtgenoot 

van de overleden werknemer was.  

 

 Zij is van mening dat het onderscheid tussen de langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk 

samenwonende discriminerend is, aangezien die personen zich in een vergelijkbare situatie bevinden, hetgeen 

wordt bevestigd door de strekking die zich manifesteert in het socialezekerheidsrecht, met name met de 

aanneming van de wet van 11 mei 2007 « houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende 

arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden », waarin de 

situatie van de wettelijk samenwonenden wordt afgestemd op en zelfs wordt gelijkgesteld met die van de 

echtgenoten. Gesteld dat het criterium van onderscheid als relevant zou worden beschouwd, zou het niettemin 

onredelijk zijn, omdat het ertoe leidt dat het recht op een vervangingsinkomen met schending van artikel 23 van 

de Grondwet wordt ontzegd aan de langstlevende wettelijk samenwonende, ook al had zijn partner de 

hoedanigheid van werknemer op het ogenblik van het overlijden en ook al heeft hij bijgedragen aan die 

socialezekerheidssector. 

 

 Na te hebben besloten de bestreden beslissing te vernietigen wegens gebrek aan uitdrukkelijke motivering, 

stelt de verwijzende rechter het Hof de twee door de eisende partij gesuggereerde vragen en een derde 

prejudiciële vraag waarin rekening wordt gehouden met het bestaan van kinderen die uit de verbintenis van de 

partners zijn geboren. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad stelt vast dat het overlevingspensioen een minimale bescherming is van de 

langstlevende echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert het gezinsinkomen te behouden, en dat dat pensioen 

enkel wordt toegekend aan de personen die via het huwelijk de wil uiten om na het overlijden een 

inkomenssolidariteit te regelen. Hoewel de wetgever, ten aanzien van de evolutie van de samenleving, in de 

arbeidsongevallenregeling bepaalde aan de echtgenoten voorbehouden voordelen heeft uitgebreid tot de wettelijk 

samenwonenden, heeft dat voordeel enkel betrekking op de wettelijk samenwonenden die een overeenkomst 

hebben gesloten waarin voor hen is voorzien in een verplichting tot hulp die, zelfs na een eventuele breuk, 

financiële gevolgen kan hebben. 
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 Ter uitvoering van de algemene beleidsnota van 20 december 2011 werden verschillende wetsvoorstellen 

ingediend om rekening te houden met de wettelijke samenwoning, maar het overlevingspensioen wordt daarin 

vervangen door een « overgangsuitkering », hetgeen aantoont dat een algemene uitbreiding van het 

overlevingspensioen tot de wettelijk samenwonenden niet in de lijn ligt van de logica van het met het 

overlevingspensioen nagestreefde doel van solidariteit. 

 

 A.2.  De Ministerraad brengt in herinnering dat het overlevingspensioen aan voorwaarden inzake leeftijd en 

duur van het huwelijk is onderworpen; indien niet aan die voorwaarden is voldaan, zal de langstlevende 

echtgenoot gedurende twaalf maanden een « aanpassingsuitkering » genieten; zij wordt anders berekend 

naargelang de overleden werknemer al dan niet gepensioneerd is, en wordt gefinancierd door een inhouding op 

het salaris van alle gehuwde of alleenstaande werknemers, alsook met overheidsgeld. Het overlevingspensioen 

kan dus niet worden geacht deel uit te maken van een louter op bijdragen berustend stelsel, zodat er geen 

rechtstreeks verband bestaat tussen het bedrag van de bijdragen en het recht op het overlevingspensioen. 

 

 De wettelijke samenwoning verschilt fundamenteel van het huwelijk : aangezien zij niet is voorbehouden 

aan de personen die het voornemen delen een paar te vormen, houdt zij niet noodzakelijkerwijs de wil in om zijn 

vermogenssituatie solidair te delen met de echtgenoot, zelfs na het overlijden. 

 

 A.3.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vragen ontkennend moeten worden beantwoord, 

waarbij het Hof zich moet beperken tot het voorliggende geval, waarin de wettelijk samenwonenden geen 

notariële overeenkomst met patrimoniale gevolgen na het overlijden hebben gesloten. 

 

 Aangezien de weigering van het voordeel van een overlevingspensioen geen « onteigening » uitmaakt, is 

artikel 16 van de Grondwet niet van toepassing, zodat de vragen, in zoverre daarin een schending van die 

bepaling wordt aangevoerd, ontkennend moeten worden beantwoord. 

 

 Het bekritiseerde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, aangezien de wetgever, door het 

recht op een overlevingspensioen voor te behouden aan de langstlevende echtgenoot, de partner heeft willen 

beschermen die het voornemen had de vermogenssituatie van de overledene te delen. Bovendien moet rekening 

worden gehouden met de bijzonder ruime bewegingsvrijheid die de wetgever geniet met betrekking tot het 

bepalen van de voorwaarden tot toekenning van de socialezekerheidsprestaties; de thans door de wetgever 

gemaakte keuze is niet kennelijk onredelijk.  

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens brengt trouwens in herinnering dat de Staten soeverein 

zijn bij het bepalen van hun socialezekerheidsstelsels; in het arrest Korosidou t. Griekenland van 10 februari 

2011 heeft het het feit dat het voordeel van een pensioen wordt voorbehouden aan de langstlevende echtgenoten, 

met uitsluiting van de andere samenlevingsvormen, geldig verklaard. 

 

 Ten slotte, hoewel de keuze om kinderen te hebben weliswaar het bewijs kan zijn van het voornemen om 

een paar te vormen, is het evenwel bij gebrek aan een notariële overeenkomst niet het bewijs van de intentie om 

een patrimoniale bescherming te garanderen aan de langstlevende partner. De bescherming van de kinderen in 

geval van het overlijden van een van hun ouders wordt immers gewaarborgd door andere mechanismen dan het 

overlevingspensioen, met name door de wezenbijslag tegen het verhoogde tarief. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op de artikelen 16 en 17 van het 

koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 

voor werknemers. 
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 B.1.2.  Artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, zoals het is 

vervangen bij artikel 5 van de wet van 5 juni 1970 en gewijzigd bij artikel 106 van de wet van 

15 mei 1984 en bij artikel 214 van de wet van 25 januari 1999, bepaalt : 

 

 « § 1.  Onder voorbehoud van de bepaling van § 2, en voor zover de aanvraag van 

overlevingspensioen ingediend wordt binnen de twaalf maanden na het overlijden van de 

echtgenoot, gaat het overlevingspensioen in op de eerste dag van de maand tijdens welke de 

echtgenoot overleden is zo hij bij zijn overlijden nog geen pensioen genoot, en op de eerste 

dag van de maand volgend op die tijdens welke de echtgenoot overleden is, zo hij reeds een 

pensioen genoot bij zijn overlijden. In de overige gevallen gaat het ten vroegste in de eerste 

dag van de maand welke op die aanvraag volgt. De verklaring van afwezigheid 

overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek geldt als bewijs van het overlijden. 

De afwezige echtgenoot wordt geacht overleden te zijn op de datum van de in kracht van 

gewijsde gegane rechterlijke uitspraak van verklaring van afwezigheid. 

 

 Het gaat evenwel ten vroegste in op de eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens 

welke de langstlevende echtgenoot 45 jaar wordt, tenzij deze het bewijs levert van een 

blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct., dat hij een kind ten laste heeft of dat 

de overleden echtgenoot gedurende ten minste 20 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk als 

ondergronds mijnwerker tewerkgesteld is geweest. De Koning bepaalt de wijze waarop deze 

voorwaarden bewezen worden. 

 

 […] ». 

 

 B.1.3.  Artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, zoals het is 

vervangen bij artikel 107 van de wet van 15 mei 1984, bepaalt : 

 

 « Het overlevingspensioen wordt slechts toegekend indien, op de datum van het 

overlijden, de langstlevende echtgenoot ten minste één jaar met de overleden werknemer 

gehuwd was. Het huwelijk dient nochtans niet een jaar te duren indien één van de volgende 

voorwaarden vervuld is : 

 

 -  er is een kind geboren uit het huwelijk; 

 

 -  op het ogenblik van het overlijden is er een kind ten laste waarvoor één van de 

echtgenoten kinderbijslag ontving; 

 

 -  het overlijden is het gevolg van een na de datum van het huwelijk voorgekomen 

ongeval of werd veroorzaakt door een beroepsziekte opgedaan tijdens of naar aanleiding van 

de uitoefening van het beroep, van een door de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of 

van in het kader van de Belgische technische bijstand verrichte prestaties, voor zover de 

aanvang of de verergering van deze ziekte na de datum van het huwelijk plaatsvond. 

 

 […] ». 
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 B.2.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat het hangende geschil voor de verwijzende 

rechter betrekking heeft op de situatie van de wettelijk samenwonende van een overleden 

werknemer, die op het ogenblik van het overlijden van de werknemer sedert meer dan een jaar 

door een verklaring van wettelijke samenwoning met hem was verbonden, zonder dat een 

contract van wettelijke samenwoning ten aanzien van de partners een verplichting tot hulp na 

een eventuele breuk invoert; tijdens de wettelijke samenwoning zijn twee kinderen uit het 

paar geboren. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 B.3.1.  In een eerste prejudiciële vraag wordt aan het Hof gevraagd of de artikelen 16 en 

17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 

11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 

van dat Verdrag, in zoverre die bepalingen de langstlevende wettelijk samenwonende, die 

sedert ten minste één jaar door een verklaring van wettelijke samenwoning met de overleden 

werknemer was verbonden, van het voordeel van het overlevingspensioen uitsluiten, terwijl 

de langstlevende echtgenoot wiens huwelijk sedert ten minste één jaar was gesloten op het 

ogenblik dat de werknemer is overleden, aanspraak kan maken op een overlevingspensioen. 

 

 In een tweede prejudiciële vraag wordt aan het Hof gevraagd of de artikelen 16 en 17 van 

het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bestaanbaar zijn met de artikelen 16 en 23, 

in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag, in zoverre de in het geding zijnde 

bepalingen zouden voorbijgaan aan het recht op sociale zekerheid van de langstlevende 

wettelijk samenwonende van een werknemer, door hem van het voordeel van een 

overlevingspensioen uit te sluiten. 

 

 In een derde prejudiciële vraag wordt aan het Hof gevraagd of die bepalingen bestaanbaar 

zijn met de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 14 van dat Verdrag, in zoverre zij de wettelijk samenwonende die een 

kind heeft dat uit de samenwoning is geboren, van het voordeel van het overlevingspensioen 
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uitsluiten en dat recht voorbehouden aan de echtgenoot die een kind heeft dat uit het huwelijk 

is geboren, « terwijl het beschermde risico het overleven van de partner en van de kinderen 

omvat en terwijl de verplichtingen ten aanzien van de kinderen identiek zijn, ongeacht de 

juridische aard van de verbintenis ». 

 

 B.3.2.  Aangezien de drie prejudiciële vragen betrekking hebben op het feit dat de 

langstlevende wettelijk samenwonende geen overlevingspensioen kan genieten onder de 

toekenningsvoorwaarden waarin in de in het geding zijnde artikelen 16 en 17 is voorzien voor 

de langstlevende echtgenoot, onderzoekt het Hof ze samen. 

 

 B.4.1.  Bij artikel 10, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 

van de sociale zekerheid voor werknemers is het beginsel van het recht van de langstlevende 

echtgenoot op een overlevingspensioen bevestigd. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uitgelegd dat « de huidige 

minimale bescherming [moet] worden behouden en dit betekent dat ofwel een 

aanpassingsuitkering ofwel een overlevingspensioen moet worden toegekend » (Parl. St., Senaat, 

1979-1980, nr. 508/1, p. 15); de langstlevende echtgenoot heeft recht op een 

overlevingspensioen « om [hem] in staat te stellen [zijn] leven te reorganiseren, nu het 

gezinsinkomen is weggevallen en niet van de ene op de andere dag door een ander 

beroepsinkomen kan worden vervangen » (ibid.) : 

 

 « De motivering van het overlevingspensioen kan worden omschreven als volgt : met het 

huwelijk gaat traditioneel de vermoedelijke wil gepaard de overlevende partner ook in de 

toekomst op dezelfde wijze in het inkomen te laten delen als vóór het overlijden » (ibid.). 

 

 In de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen, die het voordeel van het overlevingspensioen dat 

oorspronkelijk was voorbehouden aan weduwes, heeft uitgebreid tot weduwnaars, werd de 

motivering van die maatregel eveneens uitgelegd door de bekommernis om het de langstlevende 

echtgenoot « binnen de aanvaardbare grenzen van solidariteit » mogelijk te maken 

« gezinsinkomsten [te] bekomen welke in verhouding staan met deze van het gezin vóór het 

overlijden » (Parl. St., Senaat, 1982-1983, nr. 557/1, p. 6). 
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 B.4.2.  Het overlevingspensioen wordt dus geconcipieerd als een minimale bescherming 

van de langstlevende echtgenoot, die ertoe strekt hem in staat te stellen verder in zijn 

levensonderhoud te voorzien, na de ontbinding van het huwelijk door het overlijden van zijn 

echtgenoot. 

 

 Toegekend wegens de arbeidsprestaties van de overledene, vormt het een afgeleid recht 

dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegekend wegens zijn band met de overleden 

werknemer. 

 

 B.5.  Het verschil in behandeling steunt op het objectieve gegeven dat de juridische 

toestand van partners verschilt naar gelang, onder overigens gelijke omstandigheden, de enen 

gehuwd waren op een tijdstip waarop de anderen wettelijk samenwonenden waren. Die 

situatie verschilt zowel wat de verplichtingen jegens elkaar betreft als wat de 

vermogensrechtelijke toestand van de betrokkenen betreft. 

 

 B.6.  Echtgenoten zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het 

Burgerlijk Wetboek), zij genieten de bescherming van de gezinswoonst en de huisraad 

(artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek); de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang 

besteden aan hun bijdrage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk 

Wetboek), waarin zij moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het Burgerlijk 

Wetboek). Schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de 

huishouding en de opvoeding van de kinderen verbinden de andere echtgenoot hoofdelijk, 

behoudens wanneer zij, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn 

(artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.7.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van 

twee personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd 

(artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 De verklaring wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeenschappelijke woonplaats, die nagaat of beide partijen niet verbonden zijn door een 

huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning en bekwaam zijn om contracten aan te 

gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring 

wordt vermeld in het bevolkingsregister. 
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 De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt 

of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden worden beëindigd, in onderlinge 

overeenstemming of eenzijdig, door middel van een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar 

van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt in het bevolkingsregister (artikel 1476 

van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.8.  Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de 

wettelijke bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het 

Burgerlijk Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke 

samenwoning; de wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar 

evenredigheid van hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der 

wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de 

kinderen die door hen worden opgevoed, verbindt de andere partner hoofdelijk (artikel 1477 

van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Voor het overige is voorzien in een regeling van de goederen van de samenwonenden en 

in de mogelijkheid om de wettelijke samenwoning door middel van een overeenkomst te 

regelen, voor zover die geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477 van het Burgerlijk 

Wetboek, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het 

ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging 

bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris en wordt in 

het bevolkingsregister vermeld (artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.9.  Wanneer de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig is 

verstoord, kan elk van beide partners de vrederechter vragen om dringende en voorlopige 

maatregelen te bevelen betreffende het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, 

betreffende de persoon en de goederen van de samenwonenden en van de kinderen alsmede 

betreffende de wettelijke en contractuele verplichtingen van beide samenwonenden. Ook na 

de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover de vordering binnen 

drie maanden na de beëindiging is ingesteld, kan de vrederechter de dringende en voorlopige 

maatregelen gelasten die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn (artikel 1479 van het 

Burgerlijk Wetboek). 
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 B.10.  Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die 

gelden ten aanzien van wettelijk samenwonenden een beperkte vermogensrechtelijke 

bescherming creëren die gedeeltelijk is geïnspireerd door bepalingen die gelden ten aanzien 

van echtgenoten. Een dergelijke bescherming betekent niet dat de wetgever ertoe is gehouden 

om de wettelijk samenwonenden zoals de echtgenoten te behandelen wat de 

overlevingspensioenen betreft. 

 

 B.11.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt echter op dat de wettelijk 

samenwonenden ten gevolge van de wijziging van artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet 

van 10 april 1971 door artikel 10 van de wet van 11 mei 2007 « houdende wijziging van 

diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met 

betrekking tot wettelijk samenwonenden » voortaan de voordelen genieten die bij die bepaling 

aan de echtgenoten zijn toegekend. 

 

 B.12.  Die wet maakt het voordeel dat ze toekent afhankelijk van het opstellen, door 

beide partners en overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek, van een 

overeenkomst waarin voor de partijen is voorzien in een verplichting tot hulp die, zelfs na een 

eventuele breuk, financiële gevolgen kan hebben (artikel 5, tweede lid, van de wet van 

10 april 1971, ingevoegd bij artikel 9 van de voormelde wet van 11 mei 2007). Daaruit volgt 

dat het in die wet bedoelde voordeel niet aan alle wettelijk samenwonenden wordt toegekend; 

die beperking werd als volgt becommentarieerd in de parlementaire voorbereiding : 

 

 « [De minister van Werk] onderschrijft het principe dat de wettelijk samenwonenden in 

de arbeidsongevallenverzekering dezelfde rechten moeten hebben als gehuwden, indien de 

juridische toestand van wettelijk samenwonenden en gehuwden gelijk is. Hoewel hun 

toestand vergelijkbaar is, is hij echter niet gelijk. 

 

 Het toekennen van een lijfrente aan de achterblijvende echtgenoot na een dodelijk 

arbeidsongeval vindt zijn oorsprong in artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek dat de 

echtgenoten tot wederzijdse hulp en bijstand verplicht. Deze hulp en bijstand overstijgt de 

duurtijd van het huwelijk. Uit artikel 213 leidt men immers af dat onderhoudsgeld kan worden 

toegekend bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed. 

 

 Ook voor de wettelijk samenwonenden gelden een aantal wederzijdse verplichtingen, 

maar deze zijn veel minder verregaand. 
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 Tussen wettelijk samenwonenden bestaat de wederzijdse plicht tot hulp en bijstand niet, 

zodat bij gebeurlijke beëindiging van de wettelijke samenwoning, wat onder meer kan via een 

eenzijdige verklaring van beëindiging door één van de partners, er ook geen grond bestaat 

voor de toekenning van een onderhoudsgeld. 

 

 Artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek verleent nochtans de wettelijk samenwonende 

partners de mogelijkheid hun wettelijke samenwoning naar goeddunken te regelen door 

middel van een overeenkomst die in authentieke vorm wordt verleden door de notaris en 

wordt vermeld in het bevolkingsregister. Aldus kunnen zij overeenkomen hetzij tot een 

eenzijdige, hetzij tot een wederzijdse onderhoudsverplichting. In principe vervalt die 

onderhoudsverplichting bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Artikel 1478 van 

het Burgerlijk Wetboek sluit echter niet uit dat de partners in hun overeenkomst bedingen dat 

ze elkaar (of een van hen) onderhoudsplichtig blijven na de beëindiging van de wettelijke 

samenwoning. 

 

 Indien zulke overeenkomst afgesloten is, kan men stellen dat de situatie van wettelijk 

samenwonenden vrijwel gelijk is met die van echtgenoten, althans wat de wederzijdse hulp en 

bijstand betreft, aldus de minister. 

 

 De wetgever heeft trouwens uitdrukkelijk de band tussen het recht op de levenslange 

rente en het bestaan van een onderhoudsverplichting willen maken door in het laatste lid van 

artikel 12 van de AOW te bepalen dat, in geval van scheiding van de echtgenoten, voordat het 

ongeval zich heeft voorgedaan, er slechts een recht op rente is, indien de overlevende 

ex-echtgenoot onderhoudsgeld genoot. 

 

 De basis van onze sociale zekerheid is onderlinge solidariteit. Het zou dan ook vreemd 

zijn dat de sociale zekerheid zou moeten voorzien in solidariteit met de achterblijvende 

partner van een wettelijk samenwonend koppel indien deze personen niet eens onderling, voor 

elkaar, willen voorzien in sociale ondersteuning » (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-916/5, 

pp. 7 en 8; in dezelfde zin, p. 4 en Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2984/003, p. 5). 

 

 B.13.  Het Hof stelt vast dat in de wetgeving inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten 

niet enkel aan de echtgenoot van de getroffene, maar ook aan de persoon die met de 

getroffene wettelijk samenwoonde een uitkering toekomt, wanneer de partners 

overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek een overeenkomst hebben opgesteld 

waarin voor de partijen is voorzien in een verplichting tot hulp die, zelfs na een eventuele 

breuk, financiële gevolgen kan hebben. Het komt de wetgever toe te oordelen of diezelfde 

situatie eveneens in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van de voorwaarden 

waaronder personen recht hebben op een overlevingspensioen. 

 

 In het geval waarin, zoals te dezen, de wettelijk samenwonenden geen overeenkomst 

hebben opgesteld die voor hen voorziet in een verplichting tot hulp bij een eventuele breuk, 

kan de situatie van de langstlevende wettelijk samenwonende met betrekking tot het voordeel 

van een overlevingspensioen niet op nuttige wijze worden vergeleken met die van de 
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langstlevende wettelijk samenwonende die de toepassing van de voormelde wet van 11 mei 

2007 zou genieten. 

 

 B.14.  De in het geding zijnde bepalingen hebben geen onevenredige gevolgen, aangezien 

kan worden aangenomen dat de partners die ervoor kiezen door de wettelijke samenwoning en 

niet door het huwelijk te worden verbonden, de voor- en nadelen van de ene en de andere 

samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun keuze aanvaarden. 

 

 B.15.1.  De derde prejudiciële vraag noopt tot het in aanmerking nemen van het bestaan 

van kinderen die uit de wettelijke samenwoning zijn geboren. 

 

 B.15.2.  Krachtens het in het geding zijnde artikel 17 maakt de geboorte van een kind uit 

het huwelijk het mogelijk het risico van misbruik, zoals het huwelijk in extremis, waarvan de 

enige bedoeling is het de langstlevende echtgenoot mogelijk te maken het 

overlevingspensioen te genieten, als onbestaande te beschouwen. 

 

 Hoewel het bestaan van een kind dat uit het huwelijk is geboren, het mogelijk maakt af te 

wijken van de voorwaarde met betrekking tot de minimumduur van één jaar huwelijk vóór het 

overlijden, biedt het evenwel niet de mogelijkheid af te wijken van de voorwaarde van een 

huwelijk. Zoals in B.14 is vastgesteld, worden de partners die ervoor kiezen door de 

wettelijke samenwoning en niet door het huwelijk te worden verbonden, geacht de voor- en 

nadelen van de ene en de andere samenlevingsvorm te kennen en de juridische gevolgen van 

hun keuze, ook ten aanzien van hun kinderen, te aanvaarden. Zulks geldt in het bijzonder ten 

aanzien van de wettelijk samenwonenden die een vermogensrechtelijke solidariteit bij een 

eventuele breuk niet bij overeenkomst hebben geregeld. 

 

 B.16.  De kinderen die uit de wettelijke samenwoning zijn geboren, genieten 

daarenboven, onder de voorwaarden bedoeld in artikel 56bis van de bij koninklijk besluit van 

19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 

een recht op kinderbijslag tegen het verhoogde tarief voor wezen, bedoeld in artikel 50bis van 

dezelfde wetten; die bijslag strekt ertoe het verlies dat het overlijden van die ouder inhoudt, 

op materieel vlak te compenseren en het het rechtgevende kind mogelijk te maken ondanks 

dat overlijden in zijn bestaansbehoeften te blijven voorzien. 
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 B.17.  Rekening houdend met wat voorafgaat, is het verschil in behandeling, met 

betrekking tot het voordeel van het overlevingspensioen, tussen de langstlevende echtgenoot 

die een overlevingspensioen kan genieten onder de in de in het geding zijnde artikelen 16 en 

17 bedoelde voorwaarden, en de langstlevende wettelijk samenwonende die sedert ten minste 

één jaar door een verklaring van wettelijke samenwoning met de overleden werknemer was 

verbonden en kinderen heeft die uit de wettelijke samenwoning zijn geboren,  niet zonder 

redelijke verantwoording. 

 

 B.18.1.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof eveneens verzocht aan artikel 23 

van de Grondwet te toetsen. 

 

 B.18.2.  Artikel 23 van de Grondwet waarborgt het recht een menswaardig leven te 

leiden. In het derde lid, 2°, ervan wordt aan de bevoegde wetgevers de verplichting opgelegd 

om « het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand » te waarborgen en worden zij in staat gesteld de 

voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van dat recht. Dat artikel houdt niet in dat de 

beoogde rechten door de wetgever op dezelfde wijze moeten worden gewaarborgd voor elk 

individu, en verplicht de wetgever dus niet een overlevingspensioen te waarborgen aan de 

langstlevende wettelijk samenwonende van een overleden werknemer. 

 

 B.18.3.  In dat verband werd in de algemene beleidsnota « Pensioenen » van 20 december 

2011 overwogen om het voordeel van het overlevingspensioen uit te breiden tot bepaalde 

wettelijk samenwonenden : 

 

 « De mensen die hun partner verliezen zullen een ‘ overgangsuitkering ’ ontvangen 

waarvan de duur zal afhangen van de leeftijd, het aantal kinderen en het aantal jaren van 

wettelijk samenwonen of huwelijk » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1964/003, p. 7). 

 

 In (de Franse) voetnoot werd de term « partner » in die zin gepreciseerd : « Gehuwde 

echtgenoten of wettelijk samenwonenden die gehuwd zouden kunnen zijn » (ibid.). 
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 B.18.4.  In de algemene beleidsnota « Pensioenen » van 7 november 2013 wordt evenwel 

teruggekomen op dat doel, door te oordelen : 

 

 « Het systeem van de overgangsuitkering zal, net als het huidige systeem van het 

overlevingspensioen, beperkt worden tot echtelieden. In afwijking van het regeerakkoord zal 

het niet uitgebreid worden naar wettelijk samenwonenden. Een beleidsvoorbereidende, 

juridische studie heeft immers op overtuigende wijze aangetoond dat als het systeem van de 

overgangsuitkering opengesteld zou worden voor wettelijk samenwonenden, het risico zeer 

groot is dat alle andere elementen van de pensioenwetgeving die pensioenvoordelen 

toekennen op basis van huwelijk, ook opengesteld zouden moeten worden voor wettelijk 

samenwonenden. Rekening houdend met de flexibiliteit in de afsluiting en ontbinding van 

wettelijke samenwoning, zijn de financiële gevolgen hiervan moeilijk precies in te schatten, 

maar in elk geval zeer omvangrijk. De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 buigt zich 

momenteel echter over de problematiek van de afgeleide rechten en de verschillende vormen 

van samenleving waarmee een op de toekomst gericht pensioenstelsel al dan niet rekening zou 

moeten houden » (Parl. St., Kamer, 2013-2014, DOC 53-3096/019, pp. 11-12). 

 

 B.19.  Het staat aan de wetgever te beoordelen of, en in hoeverre, het voordeel van een 

overlevingspensioen moet worden uitgebreid tot de langstlevende wettelijk samenwonenden, 

eventueel in het kader van een meer algemene hervorming waarbij rekening zou worden 

gehouden met de samenlevingsvormen. 

 

 B.20.  Een onderzoek ten aanzien van de andere in de prejudiciële vragen aangevoerde 

bepalingen leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.21.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 

het rust- en overlevingspensioen voor werknemers schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 16 en 23 van de Grondwet, met 

artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5692 

 

 

Arrest nr. 84/2014 

van 22 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 13 en 14 van afdeling 2bis 

(« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 

van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 28 juni 2013 in zake de nv « Lepaco » en de nv « Coenen Holding » tegen 

de nv « Jadir », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juli 2013, 

heeft de Rechtbank van Koophandel te Tongeren de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt art. 14 Handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang met art. 1, 1 EP EVRM, in zoverre de handelshuurder, die geen hernieuwing 

van de handelshuur heeft aangevraagd conform art. 14 van de Handelshuurwet automatisch 

van de eigendom van zijn handelszaak wordt beroofd, minstens deze in aanzienlijke mate in 

waarde ziet dalen, terwijl het al dan niet aanvragen van een huurhernieuwing voor de 

verhuurder (die als contractspartij bij dezelfde overeenkomst) niet dergelijke gevolgen heeft ? 

 

 2.  Schenden de artikelen 13 en 14 Handelshuurwet, al dan niet in samenhang met 

art. 1736 B.W., de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met art. 1, 1 

EP EVRM, in zoverre de handelshuurovereenkomst bij het verstrijken van de (bedongen) 

duur automatisch eindigt, daar waar de Pachtwet (art. 4) en de Woninghuurwet (art. 3, § A 

[lees : art. 3, § 1, derde lid]) uitdrukkelijk afwijken van het gemeenrechtelijke principe van 

art. 1736 B.W. en in een automatische verlenging van de huurovereenkomst voorzien ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Lepaco » en de nv « Coenen Holding », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. K. Vanhove, advocaat bij de balie te Hasselt; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, 

advocaten bij de balie te Kortrijk. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Vanhove, voor de nv « Lepaco » en de nv « Coenen Holding »; 

 

 .  Mr. R. Meeus, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, 

voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Het geschil heeft betrekking op de beëindiging van een handelshuurovereenkomst. Aangezien de huurder 

zijn recht op hernieuwing van de handelshuur niet heeft uitgeoefend, is de overeenkomst op 31 januari 2013 

geëindigd, zoals de vrederechter op verzoek van de verhuurder heeft vastgesteld. 

 

 De huurder vraagt de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep, te 

verklaren dat de handelshuurovereenkomst met ingang van 1 februari 2013 tegen dezelfde voorwaarden wordt 

hernieuwd. Alvorens uitspraak te doen, stelt de Rechtbank de hiervoor aangehaalde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 A.1.  De nv « Lepaco » en de nv « Coenen Holding », appellanten voor de verwijzende rechter, refereren 

allereerst aan de rechtspraak van het Hof volgens welke de huurder en de verhuurder, als partijen bij eenzelfde 

contract, vergelijkbare categorieën zijn (arrest nr. 72/97 van 25 november 1997, B.2). Vervolgens voeren zij aan 

dat het verschil in behandeling van beide categorieën niet redelijk verantwoord is ten aanzien van het doel van 

de wetgever, dat erin bestaat een zekere stabiliteit te waarborgen voor de huurder van een handelszaak en 

tegelijkertijd een evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de huurder en die van de verhuurder. 

Door de huurder automatisch vervallen te verklaren, bij gebrek aan een hernieuwingsaanvraag binnen de 

wettelijke periode, zonder mogelijkheid om rekening te houden met de concrete omstandigheden, zou artikel 14 

van de Handelshuurwet niet evenredig zijn in het licht van de voormelde doelstelling. Terwijl de huurder door 

die bepaling het risico loopt zijn handelszaak te verliezen, zou de verhuurder geen enkel economisch risico 

lopen. Uit de feiten van het bodemgeschil zou bovendien blijken dat de verhuurder op de hoogte was van de 

bedoeling van de huurder om de overeenkomst ook na het verstrijken van de duur voort te zetten. 

 

 Voorts betogen de appellanten dat de in het geding zijnde bepaling geen billijk evenwicht tot stand brengt 

tussen de vereisten van het algemeen belang en de vrijwaring van het eigendomsrecht van de handelshuurders, 

maar integendeel aan die laatsten een buitensporige last oplegt. Het verzuim van een hernieuwingsaanvraag, per 

aangetekend schrijven binnen een welbepaalde periode, doet voor de huurder automatisch zijn recht op 

hernieuwing van de huurovereenkomst vervallen, waardoor zijn handelszaak en de daaraan verbonden 

tewerkstelling verloren gaat, zonder dat hij over enige herstelmogelijkheid beschikt of enige vergoeding 

ontvangt. Het Hof zou bij zijn onderzoek rekening moeten houden met alle betrokken belangen en alle relevante 

omstandigheden, inclusief het gedrag van de procespartijen en hun goede trouw. Uit de feiten van het 

bodemgeschil zou duidelijk de kwade trouw van de verhuurder blijken bij het beroep op de vervalregeling, 

vervat in de in het geding zijnde bepaling, ten einde de waarde van de handelszaak op te strijken. Nu die 

bepaling daarvoor in geen enkele vergoeding voorziet, zou zij onverenigbaar zijn met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 A.2.  Volgens de Ministerraad wordt in wezen de procedure tot hernieuwing van de lopende 

handelshuurovereenkomst in het geding gebracht. In het door de appellanten aangehaalde arrest heeft het Hof 

reeds uitdrukkelijk gesteld dat artikel 14 van de Handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 

schendt in zoverre er strenge vormvoorschriften worden opgelegd op straffe, voor de huurder, van verval van 

zijn recht op hernieuwing en nietigheid van zijn aanvraag tot hernieuwing. Vervolgens voert de Ministerraad 

aan dat de verwijzende rechter geen vergelijkbare categorieën van personen tegenover elkaar plaatst, aangezien 

de handelseigendom uitsluitend toekomt aan de huurder en niet aan de eigenaar van het handelspand. Bij een 

letterlijke lezing van de prejudiciële vraag zou er dus geen sprake kunnen zijn van een schending van het 
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grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Ten slotte meent de Ministerraad dat de vraag 

ontkennend moet worden beantwoord, aangezien de wetgever een billijk evenwicht tussen de belangen van de 

huurder en de verhuurder tot stand heeft gebracht. De huurder beschikt immers steeds over de mogelijkheid om 

zijn voornaamste belang, door de verwijzende rechter omschreven als zijn handelseigendom, te vrijwaren door 

om een verlenging van de handelshuurovereenkomst te verzoeken. 

 

 A.3.  De appellanten voor de verwijzende rechter betwisten het standpunt van de Ministerraad dat de 

prejudiciële vraag reeds zou zijn beantwoord. Het Hof wordt immers ondervraagd over de gevolgen van (de 

niet-naleving van) het wettelijke hernieuwingsmechanisme en niet over de strikte formaliteiten en de daaraan 

verbonden sanctie. Daarenboven dienen die gevolgen te worden beoordeeld in het licht van artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat in het arrest nr. 72/97 

niet aan de orde was. Uit dat arrest blijkt overigens wel dat de partijen bij eenzelfde handelshuurovereenkomst 

vergelijkbaar zijn. 

 

 A.4.  De Ministerraad blijft bij zijn standpunt. De appellanten voor de verwijzende rechter zouden het 

belang van de verhuurder, bestaande uit het vrijwaren van diens eigendomsrecht op het betreffende pand, ten 

onrechte buiten beschouwing laten. De Ministerraad acht het niet kennelijk onredelijk dat geen 

schadevergoeding moet worden betaald wanneer de huurder niet (tijdig) gebruik maakt van zijn recht op 

hernieuwing van de handelshuurovereenkomst. Hij merkt ook op dat de partijen na het verstrijken van de 

termijn nog steeds een nieuwe handelshuurovereenkomst kunnen sluiten. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 A.5.  De appellanten voor de verwijzende rechter refereren ook voor het in de tweede prejudiciële vraag 

vermelde verschil in behandeling aan een vroeger arrest van het Hof waaruit de vergelijkbaarheid van de 

betrokken categorieën blijkt (arrest nr. 92/2008 van 26 juni 2008, B.4.2). Vervolgens voeren zij aan dat zowel 

de Woninghuurwet als de Pachtwet, zoals de Handelshuurwet, beogen een stabiele huurrelatie te waarborgen. 

Anders dan de Handelshuurwet, voorzien de twee andere wetten echter in een automatische verlenging van de 

huurovereenkomst bij het verstrijken van de termijn, tenzij een van de partijen opzegt. Het zou niet kunnen 

worden verantwoord dat inzake handelshuur toepassing wordt gemaakt van artikel 1737 van het Burgerlijk 

Wetboek, naar luid waarvan de huur van rechtswege eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn, 

terwijl inzake woninghuur en pacht uitdrukkelijk van die gemeenrechtelijke regel wordt afgeweken. De in het 

geding zijnde regeling zou bovendien in schril contrast staan met de wetgeving in onze buurlanden (Frankrijk, 

Engeland, Nederland), waar een stelsel van automatische continuïteit van de huurovereenkomst werd ingevoerd. 

Wat het eigendomsrecht betreft, verwijzen de appellanten naar het volledig ontbreken van een vergoeding en 

naar het voorhanden zijn van een minder verregaand alternatief (zoals blijkt uit de vergelijking met de 

voormelde buurlanden). 

 

 A.6.  Naar het oordeel van de Ministerraad vraagt de verwijzende rechter om verschillende categorieën van 

personen, die vallen onder verschillende procedureregels, met elkaar te vergelijken. Hij meent dat de belangen 

van de huurder in het voorliggende geval niet op onevenredige wijze worden beperkt, aangezien de in het 

geding zijnde regeling hem toelaat zijn belangen te vrijwaren door hem een initiatiefrecht te verlenen. Het zou 

daarentegen kennelijk onredelijk zijn om, op grond van een automatische verlenging van de 

handelshuurovereenkomst, de eigendom van de verhuurder als zakelijk en bestendig recht te bezwaren met een 

blijvende erfdienstbaarheid van « handelseigendom ». Een dergelijke stelling zou neerkomen op het miskennen 

van de eigendomsrechten van de verhuurder, eigenaar van het betrokken pand. 

 

 A.7.  Volgens de appellanten voor de verwijzende rechter betreft de prejudiciële vraag geen 

procedureregels, maar de materiële bescherming van subjectieve rechten. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 13 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het 

bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (hierna : de 

Handelshuurwet) bepaalt : 

 

 « De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing 

van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het 

verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een 

duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een authentieke akte of uit 

een voor de rechter afgelegde verklaring. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen. 

 

 Is evenwel de verhuurder of een der verhuurders minderjarig op het ogenblik van de 

hernieuwing van de huur, dan kan de duur daarvan beperkt worden tot de tijd die nog moet 

lopen tot aan zijn meerderjarigheid ». 

 

 Artikel 14 van de Handelshuurwet bepaalt : 

 

 « De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks op straffe 

van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de 

verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het 

eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 

voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en 

de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur 

onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen 

drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 

ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. 

 

 Komen partijen niet tot overeenstemming, dan moet de onderhuurder, die, om zijn 

rechten ten opzichte van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zoals bepaald in 

artikel 11, II, tweede lid, ter kennis van de verhuurder heeft gebracht, de hoofdhuurder en de 

verhuurder dagvaarden binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van een van beiden, 

of, indien een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het verstrijken van de 

termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn houding ten opzichte van de onderhuurder 

niet heeft bepaald, kan in de loop der instantie en binnen de termijnen die hem door de 

rechter worden toegestaan, zijn recht van terugneming inroepen of de hernieuwing 

afhankelijk stellen van andere voorwaarden. 

 

 Indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na het eindigen van de huur in 

het bezit van het verhuurde goed gelaten wordt, komt een nieuwe huur van onbepaalde duur 

tot stand, die de verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden 

vooraf opzegt, onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing te vragen. 

 

 Vanaf de aanvang der achttiende maand vóór het eindigen van de lopende huur, moet de 

huurder, overeenkomstig de gebruiken, de mogelijke gegadigden toelaten tot het bezichtigen 

van het goed ». 
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 B.2.  De voormelde bepalingen verlenen de huurder het recht, bij voorkeur boven alle 

andere personen, op hernieuwing van de handelshuur (artikel 13) en regelen de wijze waarop 

dat recht moet worden uitgeoefend (artikel 14). Indien de huurder verzuimt zijn recht uit te 

oefenen, binnen de wettelijk bepaalde termijn, dan eindigt de handelshuurovereenkomst bij 

het verstrijken van de bedongen duur en wordt de handelshuurder, naar luid van de eerste 

prejudiciële vraag, « automatisch van de eigendom van zijn handelszaak beroofd » of zou 

minstens de waarde van zijn handelszaak aanzienlijk verminderen. 

 

 De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of daardoor de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, worden geschonden. Hij vergelijkt de 

situatie van de huurder met die van de verhuurder (eerste prejudiciële vraag) en met die van 

de huurder van een woning en de pachter (tweede prejudiciële vraag), voor wie het al dan niet 

aanvragen van een hernieuwing van de huur geen soortgelijke gevolgen heeft. 

 

 B.3.  Volgens de gemeenrechtelijke regel eindigt een huurovereenkomst van rechtswege 

wanneer de bepaalde tijd is verstreken, zonder dat een opzegging is vereist (artikel 1737 van 

het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Inzake woninghuur en pacht heeft de wetgever in een uitzondering op die regel 

voorzien : bij gebrek aan tijdige opzegging wordt de woninghuur of de pacht voor een duur 

van drie jaar (artikel 3, § 1, derde lid, van de Woninghuurwet van 20 januari 1991) of negen 

jaar (artikel 4 van de Pachtwet van 4 november 1969) verlengd. 

 

 Inzake handelshuur heeft de wetgever niet in een automatische verlenging van de 

huurovereenkomst voorzien. 

 

 B.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 april 1951 blijkt dat de 

wetgever de huurder van een handelszaak een zekere stabiliteit wilde verzekeren en 

tegelijkertijd een evenwicht wilde vinden tussen de belangen van de huurder en die van de 

verhuurder. 
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 Er werd uiteengezet dat de opzet van de wet beantwoordde « aan het streven om de 

gewettigde economische en sociale belangen van de Middenstand te vrijwaren tegen de 

onvastheid en de aanleidingen tot misbruiken die gepaard gaan met het stelsel van de 

volledige vrijheid van de huurovereenkomsten » en dat het « [doel] drievoudig [was] : 1 aan 

de handeldrijvende huurder waarborgen van duur en initiatief te verschaffen; 2 hem de 

hernieuwing van de huurovereenkomst te verzekeren wanneer de eigenaar geen gegronde 

redenen heeft om anders over de plaatsen te beschikken en, bij gelijk aanbod, de voorkeur ten 

opzichte van elk opbiedend derde; 3 te zijnen bate verschillende vergoedingen in te voeren 

als waarborg hetzij tegen ontduiking van de wet, hetzij tegen ongeoorloofde mededinging of 

toeëigening van cliëntele bij gelegenheid van het verstrijken van een huurovereenkomst, 

hetzij, ten slotte, tegen verrijking zonder oorzaak » (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, 

pp. 2 en 4). 

 

 Er werd onderstreept dat « een evenwicht gevonden [moest] worden tussen de 

bescherming van de handelszaak, in de ruime zin genomen, en de eerbiediging van de wettige 

belangen van de eigenaars » en dat het betaamde « de tegenover elkaar staande belangen te 

verzoenen » (Parl. St., Senaat, 1948-1949, nr. 384, pp. 2 en 3). 

 

 B.5.  Het belang van de huurder betreft de mogelijkheid tot voortzetting van zijn 

handelszaak, die als een eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens moet worden beschouwd (zie o.m. 

EHRM, grote kamer, 25 maart 1999, Iatridis t. Griekenland, § 54). Het belang van de 

verhuurder houdt eveneens verband met zijn eigendom, meer bepaald het vrij gebruik van 

zijn eigendom in de zin van de voormelde verdragsbepaling (zie o.m. EHRM, grote kamer, 

28 juli 1999, Immobiliari Saffi t. Italië, § 46). 

 

 Elke inmenging in het recht op eigendom dient een billijk evenwicht tot stand te brengen 

tussen de vereisten van het algemeen belang en van de bescherming van het recht van 

eenieder op het ongestoorde genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van 

evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 
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 B.6.  Weliswaar heeft de wetgever inzake handelshuur niet voorzien in een automatische 

verlenging van de huurovereenkomst bij het verstrijken van de termijn, maar de in het geding 

zijnde bepalingen verlenen de huurder het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, om 

de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, 

hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede 

hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van de partijen dat blijkt uit 

een authentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring (artikel 13 van de 

Handelshuurwet). Het volstaat dat de huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te 

oefenen, dat bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de 

verhuurder brengt, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het 

eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 

voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en 

de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur 

onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen 

drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 

ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde (artikel 14 van dezelfde wet). 

 

 De verhuurder kan onder bepaalde voorwaarden de hernieuwing van de huur weigeren 

(artikel 16 van dezelfde wet). 

 

 B.7.  Rekening houdend met de ruime beoordelingsvrijheid waarover de wetgever in 

sociaaleconomische aangelegenheden beschikt, heeft hij een billijk evenwicht tot stand 

gebracht tussen de in het geding zijnde belangen in het kader van een algehele regeling van 

de handelshuur waaruit voor beide contractpartijen rechten en verplichtingen voortvloeien. 

De wetgever heeft zijn beoordelingsmarge niet overschreden door de deelnemers aan het 

handelsverkeer een bijzondere oplettendheid en een tijdige kennisgeving van hun wil tot 

hernieuwing van de huurovereenkomst op te leggen. 

 

 Bij zijn arrest nr. 72/97 van 25 november 1997 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « dat het recht op hernieuwing, georganiseerd in de wet van 30 april 1951, voor de 

verhuurder, ten opzichte van het gemeen recht van de overeenkomsten, een substantiële 

beperking van zijn contractuele vrijheid impliceert, zowel wat het gevolg van zijn stilzwijgen 

betreft als op het vlak van de redenen die hij kan aanvoeren om het bod te weren. Rekening 

houdend met die gevolgen, is het te begrijpen dat de wetgever wilde waarborgen dat de 
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verhuurder over zijn verplichtingen inzake hernieuwing op betrouwbare wijze wordt 

ingelicht ». 

 

 De wetgever heeft daarenboven, ten voordele van de huurder, de sanctie voor het niet in 

acht nemen van de vormen en termijnen in het kader van een aanvraag tot huurhernieuwing 

gemilderd door te bepalen dat, indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na 

het eindigen van de huur in het bezit van het verhuurde goed gelaten wordt, een nieuwe huur 

van onbepaalde duur tot stand komt (artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet). 

 

 B.8.  Bij het beoordelen van de grondwettigheid van de aan het Hof voorgelegde 

bepalingen vermag het Hof ten slotte geen rekening te houden, zoals de appellanten voor de 

verwijzende rechter wensen, met het aangevoerde deloyale gedrag en de kwade trouw van de 

geïntimeerde in het aan de prejudiciële vragen ten grondslag liggende geschil. Het komt in 

voorkomend geval de verwijzende rechter toe daaraan een passend gevolg te geven. 

 

 B.9.  De in het geding zijnde bepalingen doen niet op discriminerende wijze afbreuk aan 

het eigendomsrecht op de handelszaak waarover de huurder beschikt. 

 

 B.10.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 13 en 14 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het 

bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek schenden niet 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5840 

 

 

Arrest nr. 85/2014 

van 22 mei 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73sexies van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 23 januari 2014 in zake het openbaar ministerie en de Belgische Staat tegen 

Guy Van der Auwera en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 12 februari 2014, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt artikel 73sexies BTW-wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen 

in samenhang met artikel 6 van het E.V.R.M., met artikel 1 van het Aanvullend Protocol van 

20 maart 1952 bij het E.V.R.M. en met artikel 50 Swb, in de interpretatie dat de erin bedoelde 

hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belastingen een burgerlijke maatregel 

is; 

 

 -  in zoverre deze bepaling de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken 

belastingen ten aanzien van zowel de dader als deelnemer automatisch en van rechtswege 

verbindt aan elke strafrechtelijke veroordeling wegens een fiscaal misdrijf omschreven in de 

artikelen 73 en 73sexies BTW-wetboek - zonder vordering van het openbaar ministerie, 

zonder tegensprekelijk debat en zonder motivering of zelfs maar een vermelding - en het zo 

de strafrechter niet toestaat om zich met volle rechtsmacht uit te spreken over de toepassing 

van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belastingen; 

 

 -  in zoverre deze bepaling dan de strafrechter de mogelijkheid ontzegt om deze 

hoofdelijke gehoudenheid te matigen in functie van het aandeel aan het fiscaal misdrijf of in 

functie van de genoten voordelen en zo niet in de mogelijkheid wordt gesteld een mogelijke 

schending van het recht op eerbiediging van de eigendom gewaarborgd door artikel 1 van het 

Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M. te vermijden; 

 

 -  in zoverre de strafrechter in het gemeen strafrecht ingevolge de toepassing van 

artikel 50 Swb. wel in de mogelijkheid wordt gesteld om de veroordeelde daders, mededaders 

en medeplichtigen aan een misdrijf vrij te stellen van de hoofdelijkheid bij het betalen van 

schadevergoeding aan de slachtoffers van het misdrijf, mits hij de redenen van die vrijstelling 

opgeeft en het door ieder persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt ? ». 

 

 

 Op 5 maart 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest van onmiddellijk 

antwoord. 

 

 Johan Blondeel, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Maus en Mr. M. Zagheden, 

advocaten bij de balie te Gent, heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bepaalde beklaagden voor de verwijzende rechter worden vervolgd voor feiten die in de vordering van het 

openbaar ministerie worden gekwalificeerd als, onder meer, overtredingen van artikel 73 van het BTW-Wetboek 

(ontduiking van de verschuldigde btw). De verwijzende rechter willigt het verzoek van een van de beklaagden in 

om het Hof prejudicieel te ondervragen en stelt vervolgens de voormelde prejudiciële vraag over de 

grondwettigheid van artikel 73sexies van het BTW-Wetboek. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies, genomen overeenkomstig artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof, waren de rechters-verslaggevers van mening dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat 

artikel 73sexies, eerste lid, van het BTW-Wetboek, rekening houdend met wat in punt 4 van die conclusies is 

uiteengezet, geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij dat Verdrag. 

 

 A.2.  In zijn memorie met verantwoording wijst een van de beklaagden voor de verwijzende rechter erop 

dat in de huidige stand van de wetgeving artikel 73sexies van het BTW-Wetboek niet toelaat de gehoudenheid 

tot de ontdoken belasting te individualiseren naar gelang van het aandeel in het fiscaal misdrijf. In zijn arresten 

nrs. 99/2009 en 105/2009 heeft het Hof weliswaar geoordeeld dat de in het geding zijnde bepaling de 

aangevoerde referentienormen niet schendt vanuit de premisse dat de hoofdelijke gehoudenheid tot de ontdoken 

belasting als een « straf » dient te worden beschouwd, maar thans wordt het Hof ondervraagd over de 

grondwettigheid van de in het geding zijnde maatregel, niet vanuit het strafrechtelijk karakter, maar vanuit het 

civielrechtelijk karakter ervan. De indiener van de memorie met verantwoording is dan ook van oordeel dat de 

gestelde prejudiciële vraag wel degelijk verantwoord is, zodat te dezen artikel 72 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 niet van toepassing is. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 73sexies van het Wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek), dat bepaalt : 

 

 « Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 73 

en 73bis werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken 

belasting.  

 

 De natuurlijke personen of de rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk 

voor de geldboeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de 

artikelen 73 tot 73quater tegen hun aangestelden of beheerders, zaakvoerders of vereffenaars 

zijn uitgesproken ».  
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 B.2.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van die bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 

Verdrag en met artikel 50 van het Strafwetboek, in de interpretatie dat de in artikel 73sexies 

van het BTW-Wetboek bedoelde hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken 

belasting een burgerlijke maatregel is. 

 

 B.2.2.  Uit de prejudiciële vraag volgt dat zij beperkt is tot het eerste lid van 

artikel 73sexies van het BTW-Wetboek. 

 

 B.2.3.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met, onder meer, artikel 50 van het Strafwetboek. Artikel 50 van het Strafwetboek behoort 

evenwel niet tot de bepalingen of de regels waaraan het Hof vermag te toetsen. 

 

 In zoverre artikel 50 van het Strafwetboek in de prejudiciële vraag wordt vermeld, niet als 

referentienorm, maar ter vergelijking met de regeling waarin de in het geding zijnde bepaling 

voorziet, vermag het Hof ermee rekening te houden. 

 

 B.2.4.  De in het geding zijnde bepaling dient te worden onderzocht in de interpretatie dat 

de strafrechter niet de bevoegdheid zou hebben om zich met volle rechtsmacht uit te spreken 

over de daarin vervatte sanctie van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de daders en de 

medeplichtigen, of ze te matigen naar gelang van het concrete aandeel van de veroordeelde in 

de bewezen verklaarde fiscale misdrijven of naar gelang van de genoten voordelen.  

 

 B.3.  Bij zijn arresten nrs. 105/2009, 117/2009 en 159/2009 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « [Het Hof van Cassatie merkt] de hoofdelijke gehoudenheid inzake belastingen [aan] als 

een ‘ civielrechtelijke sanctie [die] van rechtswege geldt ’ (Cass., 20 juni 1995, Arr. Cass., 

1995, nr. 312) of als ‘ een herstelmaatregel die […] van rechtswege werkt ’ (Cass., 21 oktober 

2008, P.08.0535.N) en die ‘ gelijkaardig is aan de hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave ten 

aanzien van alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen bepaald in artikel 50 van 

het Strafwetboek ’ (Cass. 15 oktober 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 540; 21 oktober 2008, 

P.08.0535.N), dat bepaalt : 

 

 ‘ Alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot 

teruggave en schadevergoeding. 
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 Zij zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest 

zijn veroordeeld. 

 

 Nochtans kan de rechter alle veroordeelden of enige van hen vrijstellen van de 

hoofdelijkheid, mits hij de redenen van die vrijstelling opgeeft en het door ieder persoonlijk te 

dragen aandeel in de kosten bepaalt. 

 

 Personen, door onderscheidene vonnissen of arresten veroordeeld, zijn alleen wegens 

daden van vervolging, die hun gemeen zijn, hoofdelijk gehouden tot de kosten ’.  

 

 Het Hof van Cassatie oordeelde dat de hoofdelijkheid van rechtswege werkt en niet door 

de strafrechter moet worden uitgesproken (Cass., 15 oktober 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 540). 

Nog volgens het Hof van Cassatie is de hoofdelijkheid een door de wet zelf aan de 

strafrechtelijke veroordeling verbonden burgerlijk gevolg en bestaat zij, ook al heeft de 

strafrechter niet uitdrukkelijk vastgesteld dat de veroordeelde hoofdelijk gehouden was tot 

betaling van de ontdoken belasting (Cass., 11 oktober 1996, Arr. Cass., 1996, nr. 375). 

 

 De administratie kan derhalve niet enkel tegen de belastingplichtige optreden maar ook 

een dwangbevel uitvaardigen tegen eenieder die is veroordeeld als mededader of 

medeplichtige ». 

 

 B.4.  Bij dezelfde arresten heeft het Hof geoordeeld dat de betwistingen die voortvloeien 

uit de vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting, de invordering van die belasting 

of het verhaalsrecht van de tot de hoofdelijke gehoudenheid veroordeelde mededader of 

medeplichtige jegens de andere veroordeelden, het voorwerp moeten uitmaken van een 

rechterlijke controle met volle rechtsmacht.  

 

 Wat artikel 73sexies, eerste lid, van het BTW-Wetboek betreft, heeft het Hof 

dienaangaande bij zijn arrest nr. 117/2009 als volgt geoordeeld : 

 

 « B.7.5.  Inzake de belasting over de toegevoegde waarde, en in tegenstelling tot wat het 

geval is in de inkomstenbelastingen, is de belasting verschuldigd zodra de door de wet 

gestelde voorwaarden zijn vervuld. De veroordeling houdt dan ook de vaststelling van het 

bedrag van de ontdoken belasting in. De hoofdelijk gehoudene die het bedrag van de 

ontdoken belasting betwist, kan tegen die veroordeling dezelfde rechtsmiddelen waarin is 

voorzien in het Wetboek van strafvordering instellen als de belastingplichtige.  

 

 B.7.6.  Vermits het bedrag van de ontdoken belasting over de toegevoegde waarde door 

de strafrechtelijke veroordeling vaststaat, kan, zodra die veroordeling definitief is, de 

administratie bij gebreke van voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde zich 

wenden tot hetzij de belastingplichtige, hetzij de hoofdelijk gehoudene. 

 

 B.7.7.  Wanneer de hoofdelijk gehoudene de ontdoken belasting betaalt, kan hij zich 

overeenkomstig de regels van het gemeen recht richten tot de mededaders of medeplichtigen 

om hun deel van de verschuldigde belasting terug te vorderen. De rechter kan zich met volle 
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rechtsmacht uitspreken over eventuele betwistingen die zouden ontstaan tussen de mededader 

of de medeplichtige die de ontdoken belasting heeft betaald, en zijn mededaders of 

medeplichtigen op wie hij zich verhaalt.  

 

 B.7.8.  Uit wat voorafgaat, volgt dat een rechter alle betwistingen die zouden 

voortvloeien uit de hoofdelijke gehoudenheid, met volle rechtsmacht kan beoordelen ».  

 

 Bij zijn arresten nrs. 105/2009 en 159/2009 heeft het Hof in dezelfde zin geoordeeld. 

 

 B.5.  Bij zijn voormelde arresten nrs. 105/2009, 117/2009 en 159/2009 heeft het Hof als 

volgt geantwoord op prejudiciële vragen waarin het verwijzende rechtscollege of de 

beklaagde voor het verwijzende rechtscollege ervan uitgingen dat de hoofdelijke 

gehoudenheid waarin artikel 73sexies van het BTW-Wetboek voorziet, als een strafsanctie in 

de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens diende te 

worden beschouwd : 

 

 « B.5.  Op grond van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

zou de hoofdelijke gehoudenheid kunnen worden beschouwd als een strafsanctie in de zin van 

artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, indien zij volgens de 

internrechtelijke kwalificatie een strafrechtelijk karakter heeft, of indien uit de aard van de 

inbreuk, namelijk de algemene draagwijdte en het preventieve en repressieve doel van de 

bestraffing, blijkt dat het om een strafsanctie gaat, of nog indien uit de aard en de ernst van de 

sanctie die de betrokkene ondergaat, blijkt dat zij een bestraffend en daardoor ontradend 

karakter heeft (EHRM (grote kamer), 23 november 2006, Jussila t. Finland). 

 

 B.6.1.  De plaats van artikel 73sexies, eerste lid, in het BTW-Wetboek, namelijk onder 

afdeling 2 van hoofdstuk XI, met als opschrift ‘ Strafrechtelijke sancties ’, volstaat niet om de 

maatregel internrechtelijk te kwalificeren als een strafsanctie. Net als artikel 50 van het 

Strafwetboek strekt het immers ertoe - te dezen, van rechtswege - een in wezen 

burgerrechtelijk gevolg te verbinden aan de veroordeling of schuldigverklaring wegens een 

fiscaal misdrijf. 

 

 B.6.2.  Wat het tweede en het derde in B.5 vermelde criterium betreft, dient te worden 

opgemerkt dat, ofschoon de in het geding zijnde maatregel het gevolg is van de 

veroordelingen welke krachtens de artikelen 73 tot 73quater van het BTW-Wetboek zijn 

uitgesproken, hij hoofdzakelijk ertoe strekt de Staat te verzekeren dat de inkomsten die hij 

misliep door de belastingontduiking die mogelijk was door de misdrijven waarvoor de 

mededaders en medeplichtigen worden veroordeeld, uiteindelijk aan de Schatkist zullen 

toekomen. De hoofdelijke gehoudenheid dient ter compensatie van de schade die voor de 

Schatkist is ontstaan door de fout waaraan de mededaders en medeplichtigen deelachtig zijn. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens erkend dat een onderscheid 
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moet worden gemaakt tussen, enerzijds, belastingverhogingen, die in sommige gevallen als 

een straf kunnen worden beschouwd en, anderzijds, schadevergoedingen ter compensatie van 

door de Staat geleden schade (ibid., § 38). 

 

 B.6.3.  Zoals uit de in het geding zijnde bepaling blijkt, beperkt de hoofdelijkheid 

waartoe mededaders of medeplichtigen krachtens die bepaling zijn gehouden zich tot ‘ de 

ontdoken belasting ’. Ze geldt niet voor de belastingverhogingen, administratieve boeten, 

interesten en kosten. 

 

 Bovendien is een mededader of een medeplichtige slechts hoofdelijk gehouden tot de 

betaling van de belastingen die werden ontdoken door het misdrijf waarvoor de betrokkene is 

veroordeeld, zodat het mogelijk is dat het niet om de totaliteit, maar slechts om een deel van 

de ontdoken belasting gaat. 

 

 B.6.4.  De hoofdelijkheid waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, is in wezen 

een burgerrechtelijke maatregel, waarvan de rechtsgevolgen worden geregeld door het 

Burgerlijk Wetboek. Artikel 1202 van dat Wetboek bepaalt dienaangaande : 

 

 ‘ Hoofdelijkheid wordt niet vermoed; zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn. 

 

 Deze regel lijdt alleen uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van 

rechtswege, krachtens een bepaling van de wet ’. 

 

 B.6.5.  Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat de hoofdelijke gehoudenheid waarin de in het 

geding zijnde bepaling voorziet, geen straf is in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens ». 

 

 B.6.  Het gegeven dat de verwijzende rechter in onderhavige zaak uitgaat van « de 

interpretatie dat de […] hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belastingen 

een burgerlijke maatregel is », doet geen afbreuk aan hetgeen het Hof in de voormelde 

arresten heeft geoordeeld. Overigens geeft de indiener van de memorie met verantwoording 

niet aan in welk opzicht het strafrechtelijk dan wel het burgerrechtelijk karakter van de in het 

geding zijnde maatregel van dien aard zou zijn dat anders zou moeten worden geoordeeld. 

 

 B.7.  De toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Rekening houdend met wat in B.4 is uiteengezet, schendt artikel 73sexies, eerste lid, van 

het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 mei 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5572 en 5652 

 

 

Arrest nr. 86/2014 

van 6 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 

24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld door 

het Arbeidshof te Brussel en het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij arrest van 6 februari 2013 in zake de Rijksdienst voor pensioenen tegen Suzanne 

Ngo Nlend, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 februari 2013, 

heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 27, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, alsook met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag, in 

zoverre het tot gevolg heeft dat de uitbetaling van het aan een gerechtigde van vreemde 

nationaliteit verschuldigde pensioen wordt opgeschort indien die gerechtigde in het buitenland 

verblijft, terwijl het aan een Belgische onderdaan verschuldigde rust- of overlevingspensioen 

wordt uitbetaald ongeacht het land waar hij verblijft, waardoor personen die onder 

gelijkwaardige voorwaarden hebben bijgedragen tot de financiering van het Belgische 

pensioenstelsel voor werknemers, aldus op verschillende wijze worden behandeld ? ». 

 

 b.  Bij arrest van 27 mei 2013 in zake de Rijksdienst voor Pensioenen tegen Adolphe 

Razafihelison, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 2013, heeft 

het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 

rust- en overlevingspensioen voor werknemers, vervangen bij artikel 9 van de wet van 5 juni 

1970 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor 

werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd 

inkomen voor bejaarden, en gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 415 van 

16 juli 1986 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de werknemerspensioenen, dat 

de in het eerste lid van die bepaling vastgelegde verplichting van verblijf slechts oplegt aan 

bepaalde vreemdelingen, met uitsluiting van de vreemdelingen die zich kunnen beroepen op 

een in België geldende bepaling van een internationale overeenkomst van sociale zekerheid, 

de staatlozen, de erkende vluchtelingen en sommige bevoorrechte vreemdelingen, en dat de 

Koning in staat stelt te bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke 

gevallen die verplichting niet vereist is, de artikelen 10, 11, 16 en 191 van de Grondwet ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5572 en 5652 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. M. Willemet, advocaat bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5572; 

 

 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Pijcke en 

Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5652; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en 

Mr. C. Pouppez, advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5572 en in de zaak nr. 5652. 
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 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de Ministerraad, in de zaak nr. 5572; 

 

 -  de Rijksdienst voor pensioenen, in de zaak nr. 5652. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 17 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Willemet, voor de Rijksdienst voor pensioenen, in de zaak nr. 5572; 

 

 . Mr. Nicolas Bonbled, voor de Rijksdienst voor pensioenen, in de zaak nr. 5652; 

 

 .  Mr. P. Slegers, tevens loco C. Pouppez, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 In de zaak met rolnummer 5572 heeft Suzanne Ngo Nlend, geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter, 

in maart 2005, ingevolge het overlijden van haar echtgenoot, Paul René Ndjokhe, net als zij van Kameroense 

nationaliteit, een aanvraag voor een overlevingspensioen ingediend bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), 

aangezien haar echtgenoot tussen 1972 en 1975 in België heeft gewerkt. 

 

 Aan de betrokkene wordt de uitbetaling van dat pensioen geweigerd wegens de combinatie van drie 

elementen : Suzanne Ngo Nlend, van vreemde nationaliteit, verblijft in het buitenland, in een land waarmee 

België geen enkele overeenkomst heeft ondertekend. 

 

 De geïntimeerde werd in het gelijk gesteld voor de Arbeidsrechtbank te Brussel, die heeft geoordeeld dat 

artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 

voor werknemers afbreuk deed aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. De RVP heeft echter hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. Het Arbeidshof heeft, 

enerzijds, dat vonnis tenietgedaan in zoverre daarin wordt besloten dat de geïntimeerde zich niet op de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan beroepen en, anderzijds, beslist om de hiervoor weergegeven 

prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof. 

 

 In de zaak nr. 5652 werd Adolphe Razafihelison, van Malagassische nationaliteit, nadat hij België had 

verlaten om op 6 december 2006 naar Madagaskar terug te keren, de uitbetaling van het rustpensioen ontnomen 

dat de RVP hem sedert 1 december 1999 uitkeerde. Nadat zijn beroep voor de Arbeidsrechtbank te Brussel was 

afgewezen, heeft hij hoger beroep ingesteld bij het Arbeidshof, dat het bestreden vonnis heeft tenietgedaan en 

heeft beslist om de RVP te veroordelen tot het weer uitbetalen van het pensioen, aangezien het Arbeidshof van 

oordeel was dat het te dezen artikel 27 van het voormelde koninklijk besluit nr. 50 niet kon toepassen, aangezien 

het dat artikel in strijd achtte met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag. De RVP heeft tegen dat arrest een voorziening in 

cassatie ingesteld. 
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 Het Hof van Cassatie, dat toepassing maakt van artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof, heeft, na te hebben vastgesteld dat te dezen voor het Hof van Cassatie de schending 

werd opgeworpen van een grondrecht dat op geheel of gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling 

uit titel II van de Grondwet, ambtshalve beslist om de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen aan het 

Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.1.1.  Terwijl het Arbeidshof te Brussel het Hof een vraag stelt over de grondwettigheid van het criterium 

van onderscheid dat is gegrond op de nationaliteit van de gerechtigden op een overlevingspensioen, stelt het Hof 

van Cassatie het Hof een vraag over het criterium van onderscheid dat is gegrond op de verblijfplaats van die 

gerechtigden. 

 

 Toen het in het geding zijnde artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 

het rust- en overlevingspensioen voor werknemers werd aangenomen, was de uitbetaling van het rust- of 

overlevingspensioen voor iedereen afhankelijk van de voorwaarde van verblijf in België. Pas toen artikel 27 van 

het voormelde koninklijk besluit nr. 50 is vervangen bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 « tot wijziging van 

sommige bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en 

vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden », werd het beginsel aangenomen dat geen 

pensioen wordt uitgekeerd aan vreemdelingen die niet daadwerkelijk in België verblijven. 

 

 In zijn twee memories brengt de Ministerraad de toekenningsvoorwaarden van de rust- en 

overlevingspensioenen in de privésector in herinnering en beklemtoont hij het solidaire en voornamelijk tot 

levensonderhoud strekkende karakter ervan. Hij preciseert eveneens dat die pensioenen niet enkel worden 

gefinancierd met bijdragen die door de werkgevers en de werknemers worden betaald, maar ook met een extra 

subsidie die door de Staat wordt uitgekeerd. Het pensioenstelsel kan dus niet worden geacht deel uit te maken 

van een louter op bijdragen berustend stelsel aangezien het gedeeltelijk wordt gefinancierd met overheidsgeld. 

 

 In een arrest dat op 28 februari 2005 is gewezen, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het recht op het 

rustpensioen geen vermogensrecht in de zin van artikel 1, eerste alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is. 

 

 Nu dat in herinnering is gebracht, is de Ministerraad van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend 

moeten worden beantwoord. Hij voert aan dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens thans vastligt met betrekking tot het feit dat het recht op een wettelijk pensioen binnen de werkingssfeer 

van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, 

maar dat zij daarentegen genuanceerder is met betrekking tot een aantasting van dat recht op grond van het 

criterium van de nationaliteit. Indien het Letland, dat het recht op bepaalde sociale prestaties voorbehield aan de 

eigen Letse onderdanen, heeft veroordeeld, is dat omdat het Letse recht enkel op het criterium van de 

nationaliteit was gegrond. 

 

 Met betrekking tot de in het geding zijnde bepaling zijn de criteria van onderscheid echter tweeledig : de 

nationaliteit en het verblijf. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de Belgische wetgever het 

voordeel van de overlevingspensioenen wou opschorten wanneer de gerechtigde noch een Belg, noch een 

daadwerkelijk ingezetene in België was en niet verbleef in een land waarmee België een overeenkomst had 

ondertekend. Zulks is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag nr. 102 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie uit 1952 betreffende de sociale zekerheid. 
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 Ter ondersteuning van zijn argumentatie brengt de Ministerraad eveneens het arrest nr. 69/2010 van het 

Hof van 10 juni 2010 in herinnering, in een zaak die betrekking had op het stelsel van de inkomensgarantie voor 

ouderen, dat een niet op bijdragen berustend stelsel is. De in het geding zijnde maatregel zou niet alleen niet 

onevenredig zijn, aangezien het stelsel van het (rust- en overlevings)pensioen geen kapitalisatiestelsel is, maar 

bovendien, hoewel het juist is dat bepaalde vreemdelingen, namelijk de vluchtelingen en de staatlozen, het 

kunnen genieten, en zulks zelfs indien zij in het buitenland verblijven, is dat omdat België internationale 

overeenkomsten heeft ondertekend welke die categorieën van vreemdelingen op een bijzondere wijze 

beschermen. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad, die zich buigt over de prejudiciële vraag zoals zij in de zaak nr. 5652 is gesteld, is 

van mening dat het Hof van Cassatie het Hof een vraag stelt over de relevantie van het criterium van onderscheid 

dat is gegrond op de verblijfplaats van de gerechtigden, hetgeen die vraag zou onderscheiden van de prejudiciële 

vraag die in de zaak nr. 5572 door het Arbeidshof is gesteld en die op de kwestie van de nationaliteit is 

toegespitst. 

 

 Ook in die zaak is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 

beantwoord. Het verschil in behandeling berust immers op objectieve criteria, de nationaliteit en het verblijf. Die 

criteria staan in verband met het door de wetgever geformuleerde doel, dat niet alleen erin bestaat een 

overlevingspensioen te waarborgen voor de Belgen en voor de vreemdelingen die tot bepaalde categorieën 

behoren, maar ook aan de eigen nationale onderdanen die in het buitenland pensioenrechten hebben verworven, 

te verzekeren dat zij de uitbetaling ervan zullen verkrijgen, ook al verblijven zij niet in dat land en hebben zij 

niet de nationaliteit ervan, door die derde landen ertoe aan te zetten met België wederkerigheidsakkoorden te 

sluiten. 

 

 De Ministerraad is ten slotte van mening dat de verwijzing door het verwijzende rechtscollege naar 

artikel 191 van de Grondwet onontvankelijk zou zijn in zoverre zij betrekking zou hebben op een verschil in 

behandeling tussen twee categorieën van vreemdelingen, terwijl artikel 191 van de Grondwet enkel betrekking 

heeft op verschillen tussen bepaalde vreemdelingen en de Belgen. 

 

 

 Standpunt van de Rijksdienst voor Pensioenen 

 

 In de zaak nr. 5572 

 

 A.2.  In de memorie die hij in de zaak nr. 5572 heeft ingediend, voert de Rijksdienst voor Pensioenen 

(RVP) aan dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hij brengt in herinnering waaruit het 

overlevingspensioen bestaat, dat sedert het begin een louter tot levensonderhoud strekkend karakter heeft, 

waarbij het overlevingspensioen aanvankelijk werd geconcipieerd als een mechanisme dat ertoe is bestemd de 

weduwe van een werknemer te beschermen, die zelf geen beroepsloopbaan had gekend. Pas in 1984 werd het 

overlevingspensioen ook aan weduwnaars toegekend. 

 

 In tegenstelling tot wat het verwijzende rechtscollege lijkt aan te voeren, berust het verschil in behandeling 

niet uitsluitend op een criterium met betrekking tot de nationaliteit maar ook op het criterium met betrekking tot 

het verblijf. Zelfs indien zou moeten worden aangenomen, hetgeen te dezen niet het geval is, dat het enige in 

aanmerking genomen criterium dat van de nationaliteit zou zijn, berust het op een zeer sterke overweging, 

namelijk het aanmoedigen van derde Staten om met België wederkerigheidsovereenkomsten te ondertekenen 

opdat de Belgische onderdanen die pensioenen eveneens kunnen genieten wanneer zij in het buitenland hebben 

gewerkt en er niet langer verblijven. 

 

 

 In de zaak nr. 5652 

 

 A.3.  In de twee memories die hij in de zaak nr. 5652 heeft ingediend, voert de RVP eveneens aan dat de 

prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
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 Allereerst dient, met betrekking tot de door het verwijzende rechtscollege aangevoerde schending van 

artikel 191 van de Grondwet, in herinnering te worden gebracht dat die bepaling betrekking heeft op « iedere 

vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt », terwijl de prejudiciële vraag net betrekking heeft 

op de situatie van vreemdelingen die zich niet op het grondgebied van België bevinden. Meer fundamenteel kan 

artikel 191 enkel worden geschonden door een bepaling die een verschil in behandeling invoert tussen Belgen en 

vreemdelingen en niet tussen twee categorieën van vreemdelingen, zoals te dezen. 

 

 Wat de overeenstemming met artikel 16 van de Grondwet betreft, die bepaling heeft een minder ruim 

bereik dan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

In casu kan te dezen dus, wat enkel artikel 16 van de Grondwet betreft, niet worden aangenomen dat er 

onteigening zou zijn. 

 

 Wat de overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, ligt de verantwoording voor 

het in het geding zijnde verschil in behandeling bij het bestaan van internationaalrechtelijke normen die België 

de verplichting opleggen de in de vraag beoogde vreemdelingen als zijn eigen nationale onderdanen te 

behandelen. Dat is het geval voor de internationale overeenkomsten die België heeft ondertekend en die een 

bijzonder statuut waarborgen voor de vluchtelingen en de staatlozen, maar ook voor de bilaterale 

overeenkomsten inzake sociale zekerheid waarvan het sluiten de vreemde Staten ertoe aanzet hetzelfde te doen 

teneinde aan de Belgen die er hebben gewerkt maar er niet langer verblijven, het voordeel van hun rustpensioen 

te garanderen. 

 

 Het verblijfscriterium is des te meer verantwoord en relevant daar het aan de toezichtsorganen de 

mogelijkheid biedt de situatie van de gerechtigden te toetsen aan de voorwaarden voor de toekenning van een 

pensioen, hetgeen het verblijf in het buitenland niet even gemakkelijk toelaat. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 27 van het koninklijk besluit 

nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, dat 

bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 24 worden de uitkeringen niet verstrekt 

aan gerechtigden van vreemde nationaliteit die niet werkelijk in België verblijven, behoudens 

de uitkeringen toegekend voor een tewerkstelling als mijnwerker, die alsdan slechts tot beloop 

van 80 pct. van het toegekend bedrag betaalbaar worden gesteld. 

 

 De erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 28 maart 1952 op de 

vreemdelingenpolitie worden, voor de toepassing van voorgaand lid, geacht niet van vreemde 

nationaliteit te zijn. 

 

 De Koning bepaalt wat moet verstaan worden onder werkelijk verblijf. In afwijking van 

het eerste lid kan Hij bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke 

gevallen de verplichting om in België te verblijven niet vereist is ». 
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 Artikel 24 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt : 

 

 « De bepalingen van dit besluit doen geen afbreuk aan de in België geldende bepalingen 

van de internationale overeenkomsten inzake maatschappelijke zekerheid ». 

 

 B.1.2.  Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling 

van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 

dat artikel 27, derde lid, van het voormelde koninklijk besluit nr. 50 thans ten uitvoer legt, 

bepaalt : 

 

 « De verplichting van in België te verblijven is niet vereist vanwege de Belgische 

onderdanen, de staatlozen en de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, begunstigd met de prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr. 50 of bij 

de wet van 20 juli 1990 is voorzien of bij het koninklijk besluit van 23 december 1996. 

 

 De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist vanwege de personen, als 

bedoeld in artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende het 

verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen, begunstigd met de prestaties 

waarin bij het koninklijk besluit nr. 50 of bij de wet van 20 juli 1990 of bij het koninklijk 

besluit van 23 december 1996 is voorzien. 

 

 De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist vanwege de personen als 

bedoeld door Titel II, Hoofdstuk VIII van de voormelde wet van 15 december 1980, noch 

vanwege hun langstlevende echtgenoot. 

 

 Het vorige lid voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/50/EG van de 

Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen 

van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan ». 

 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte van de prejudiciële vragen 

 

 B.2.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 27 van het 

koninklijk besluit nr. 50 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

alsook met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag (zaak nr. 5572), en met de 

artikelen 10, 11, 16 en 191 van de Grondwet (zaak nr. 5652). De prejudiciële vragen 

vergelijken, enerzijds, de Belgische gerechtigden op een overlevingspensioen met de 

buitenlandse gerechtigden op een dergelijk pensioen die niet in België verblijven (zaak 
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nr. 5572) en, anderzijds, de buitenlandse gerechtigden op een rustpensioen die dat pensioen 

verliezen wanneer zij niet in België verblijven, met de vreemdelingen die onderdanen zijn van 

landen waarmee België een internationale overeenkomst van sociale zekerheid heeft gesloten, 

de bevoorrechte vreemdelingen, de vluchtelingen en de staatlozen en de door de Koning 

bepaalde categorieën van vreemdelingen die niet in België verblijven (zaak nr. 5652).  

 

 Het Hof wordt aldus ertoe gebracht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van de in 

het geding zijnde bepaling met de voormelde referentienormen, in zoverre zij met betrekking 

tot de voorwaarden voor de uitbetaling van een overlevingspensioen en van een rustpensioen 

een verschil in behandeling invoert tussen de buitenlandse gerechtigden die in het buitenland 

verblijven, die aan de voorwaarde van verblijf in België worden onderworpen, en, enerzijds, 

de Belgische gerechtigden die in het buitenland verblijven (zaak nr. 5572) en, anderzijds, de 

andere buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven en die niet aan die 

voorwaarde zijn onderworpen (zaak nr. 5652). 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 14 van hetzelfde Verdrag en met artikel 26 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

 

 B.3.1.  In de oorspronkelijke versie van artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 was de 

uitbetaling van het rust- en overlevingspensioen voor iedereen afhankelijk van de voorwaarde 

van verblijf in België. Verschillende wijzigingen vonden plaats, die leidden tot de vervanging 

van dat artikel 27 bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 « tot wijziging van sommige 

bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, 

mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ». 

 

 B.3.2.  Die wijziging wordt in de parlementaire voorbereiding als volgt uitgelegd : 

 

 « Ofschoon de huidige tekst van artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 op zichzelf 

wel een voldoende wettelijke grondslag geeft voor het betalen van alle 

werknemerspensioenen aan Belgen overal ter wereld, is het toch wenselijk dit artikel in 

geringe mate aan te passen aan de nieuwe toestand die wordt geschapen door het van kracht 

worden van de koninklijke besluiten van 11 en 19 februari 1970. 
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 In plaats van het principe te stellen van de niet-uitbetaling in vreemde landen waarmee 

geen internationale overeenkomsten inzake maatschappelijke zekerheid zijn afgesloten, en 

een uitzondering op deze regel te maken voor Belgen, staatlozen en vluchtelingen, is het beter 

het principe dadelijk te beperken tot de vreemdelingen alleen » (Parl. St., Kamer, 1969-1970, 

nr. 670-1, pp. 4 en 5). 

 

 B.3.3.  De kwestie van de bestaanbaarheid van die bepaling met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie werd als volgt besproken : 

 

 « Een lid vraagt zich af waarom het werknemerspensioen ook in het buitenland niet aan 

de vreemdelingen zou worden uitbetaald. Hij acht de discriminatie te hunnen nadele 

ongeoorloofd. De meeste landen kennen inzake uitbetaling van pensioenen geen beperkingen 

meer, ook niet voor vreemdelingen. 

 

 De Minister wijst erop dat, zolang dit niet voor alle landen het geval is, België er belang 

bij heeft om slechts bij wege van wederkerigheid de uitbetaling van onze pensioenen toe te 

staan aan vreemdelingen. Zulke handelwijze alleen kan het buitenland ertoe aanzetten hun 

pensioenen aan de Belgen ook buiten hun territorium uit te betalen » (Parl. St., Kamer, 

1969-1970, nr. 670-4, p. 14). 

 

 B.3.4.  Het verslag aan de Koning dat voorafgaat aan de wijziging van het eerste lid van 

artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 bij artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 415 van 

16 juli 1986 « tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de werknemerspensioenen », 

vermeldt : 

 

 « Betaling van de pensioenen in het buitenland 

 

 In beginsel is het voordeel van het rust- of overlevingspensioen van de werknemers 

afhankelijk van de voorwaarde van verblijf in België.  

 

 Thans wordt deze verblijfsvoorwaarde evenwel niet vereist vanwege :  

 

 1°  de Belgen die de betaling van hun pensioen over gans de wereld kunnen bekomen; 

 

 2°  de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap en van 

de Staten waarmee België een overeenkomst heeft gesloten en waarvoor de pensioenen 

eveneens gelijk waar kunnen worden betaald; 

 

 3°  de onderdanen van landen, andere dan deze die hiervoor werden aangehaald, maar die 

het Europees Interimakkoord betreffende de sociale zekerheidsregelingen hebben ondertekend 

en bekrachtigd : dezen kunnen de betaling van hun pensioen bekomen op het grondgebied van 

een der landen die dit akkoord hebben onderschreven; 
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 4°  de gerechtigden op een pensioen dat uit hoofde van een bezigheid als mijnwerker 

werd toegekend en die de betaling ervan eveneens over gans de wereld kunnen bekomen. 

 

 Deze laatste uitzondering op de voorwaarde van verblijf in België is de enige die haar 

oorsprong niet vindt in een verplichting van supranationale aard. Zij is derhalve uitsluitend 

afhankelijk van de wil van de nationale Regering. 

 

 Deze laatste is de mening toegedaan dat de Belgische Staat, bij ontstentenis van bilaterale 

of supranationale verplichtingen, niet moet tussenkomen in het bedrag van deze pensioenen. 

Om deze redenen zal de bedoelde Staatstussenkomst, die forfaitair op 20 pct. van het totaal 

bedrag van het voordeel wordt geraamd, niet meer in het buitenland kunnen worden uitbetaald 

aan een onderdaan van een Staat waarmee België niet verbonden is door een overeenkomst of 

door een bilateraal of multinationaal akkoord » (Belgisch Staatsblad, 30 juli 1986, p. 10682). 

 

 B.4.1.  Het bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie wordt eveneens gewaarborgd bij artikel 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.4.2.  Wat het recht op een wettelijk pensioen betreft, is het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens van oordeel dat het binnen de werkingssfeer van artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft met name het volgende geoordeeld :  

 

 « […] wanneer de Staat ervoor kiest een pensioenstelsel in te voeren, vallen de rechten en 

de individuele belangen die daaruit voortvloeien, voortaan onder de gelding van [artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol], los van het betalen van bijdragen en los van de wijze waarop 

het pensioenfonds van middelen wordt voorzien » (EHRM, grote kamer, 18 februari 2009, 

Andrejeva t. Letland, § 76, met verwijzing naar EHRM, grote kamer, 6 juli 2005, Stec en 

anderen t. Verenigd Koninkrijk, §§ 47-53). 

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens preciseert evenwel : 

 

 « [Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol] waarborgt dus als dusdanig geen recht 

op een pensioen van een bepaald bedrag (zie, bijvoorbeeld, Kjartan Ásmundsson t. IJsland, 

nr. 60669/00, § 39, EHRM 2004-IX, Domalewski t. Polen (beslissing), nr. 34610/97, EHRM 

1999-V, en Janković t. Kroatië (beslissing), nr. 43440/98, EHRM 2000-X). Evenzo wordt het 

recht op het krijgen van een pensioen wegens activiteiten die in een andere Staat dan in de 

verwerende Staat hebben plaatsgevonden, evenmin gewaarborgd (L.B. t. Oostenrijk 

(beslissing), nr. 39802/98, 18 april 2002) » (ibid., § 77). 
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 Bovendien is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel dat de lidstaten 

over een grote appreciatiemarge beschikken : 

 

 « Op dezelfde wijze wordt gewoonlijk een ruime beoordelingsvrijheid gelaten aan de 

Staat om algemene maatregelen in economische of sociale aangelegenheden te nemen. 

Dankzij rechtstreekse kennis van hun samenleving en van de behoeften ervan, bevinden de 

nationale instanties zich in beginsel in een betere positie dan de internationale rechter om te 

bepalen wat in economische of in sociale aangelegenheden van openbaar nut is. In beginsel 

eerbiedigt het Hof de wijze waarop de Staat vorm geeft aan de vereisten van het openbaar nut, 

tenzij het oordeel van die laatste ‘ manifest zonder redelijke grondslag ’ blijkt te zijn […]. 

Algemener heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van het Verdrag de verdragsluitende 

Staten niet verhinderen algemene beleidsprogramma’s in te voeren door middel van wettelijke 

maatregelen krachtens welke een bepaalde categorie of een bepaalde groep van individuen 

anders wordt behandeld dan de anderen, onder voorbehoud dat de inmenging in de 

uitoefening van de in de wet omschreven rechten van het geheel van die categorie of van die 

groep ten aanzien van het Verdrag kan worden verantwoord » (ibid., § 83). 

 

 B.5.1.  Krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 wordt het rust- of 

overlevingspensioen enkel uitbetaald aan een vreemdeling indien hij daadwerkelijk in België 

verblijft, tenzij hij de nationaliteit heeft van een land waarmee België een 

wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten, tenzij hij een erkende vluchteling is of tenzij hij 

deel uitmaakt van de categorieën van vreemdelingen voor wie de Koning heeft bepaald dat zij 

niet aan de voorwaarde van verblijf in België zijn onderworpen. 

 

 B.5.2.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding vloeit voort dat de wetgever, door 

de vreemdeling die geen enkele band met België meer had, uit te sluiten van het voordeel van 

de uitbetaling van een rust- of overlevingspensioen, alle Staten ertoe wou aanzetten met 

België wederkerigheidsakkoorden te sluiten en hun pensioen uit te betalen aan Belgen, zelfs 

buiten hun grondgebied. 

 

 B.6.  In een dergelijke schorsing van rechten voor vreemdelingen die niet op het 

grondgebied verblijven, is voorzien in artikel 68 van het Verdrag nr. 102 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie van 1952 betreffende de sociale zekerheid, dat bepaalt :  

 

 « 1.  De verblijvende personen die geen onderdanen zijn moeten dezelfde rechten hebben 

als de verblijvende personen die onderdanen zijn. Wat de uitkeringen of de gedeelten van 

uitkeringen aangaat welke uitsluitend of overwegend door openbare fondsen worden 

gefinancierd en wat de overgangsstelsels aangaat, mogen er evenwel bijzondere bepalingen 

ten opzichte van de niet-onderdanen en ten opzichte van de onderdanen die buiten het 

grondgebied van het Lid geboren zijn, voorgeschreven worden. 
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 2.  In de stelsels van sociale zekerheid waarvoor er bijdragen moeten betaald worden en 

waarvan de bescherming op de loonarbeiders van toepassing is, moeten de beschermde 

personen die onderdanen zijn van een ander Lid dat de verplichtingen aanvaard heeft welke 

voortvloeien uit het overeenstemmend Deel van het Verdrag, ten opzichte van dit Deel, 

dezelfde rechten hebben als de onderdanen van het betrokken Lid. De toepassing van deze 

paragraaf zal evenwel kunnen afhangen van het bestaan van een bilateraal of multilateraal 

akkoord waarbij een wederkerigheid voorzien wordt ». 

 

 Artikel 69 van hetzelfde Verdrag bepaalt bovendien : 

 

 « Een verstrekking waarop een beschermde persoon zou recht hebben gehad in 

toepassing van om het even welke der Delen II tot X van dit Verdrag, kan geschorst worden 

in een mate welke kan voorgeschreven worden : 

 

 a)  zolang de betrokkene zich niet op het grondgebied van het Lid bevindt; 

 

 […] ». 

 

 B.7.1.  Bij haar arrest Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk van 16 maart 2010 heeft 

de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de 

ontstentenis van het recht op verhoging van de pensioenen voor de gepensioneerden die 

verblijven in landen die geen wederkerigheidsakkoorden met het Verenigd Koninkrijk hebben 

gesloten, artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 14 van dat Verdrag, niet schendt : 

 

 « 88.  Het internationaal recht maakt het de Staten ontegenzeglijk mogelijk bilaterale 

akkoorden inzake sociale zekerheid te sluiten. Zulks is trouwens de techniek die het vaakst 

door de lidstaten van de Raad van Europa wordt gehanteerd om de wederkerigheid van de 

sociale prestaties te waarborgen […]. De beslissing van een land om met een ander land een 

wederkerigheidsakkoord inzake sociale zekerheid te sluiten, hangt af van de beoordeling die 

het maakt over diverse elementen, zoals het aantal betrokken migranten en de prestaties 

waarin is voorzien in de socialezekerheidsregeling van het derde land, alsook de vraag tot 

hoever wederkerigheid mogelijk is en in welke mate de verwachte voordelen van het sluiten 

van een dergelijk akkoord de meerkosten overtreffen die de onderhandelingen erover en de 

toepassing ervan voor elk van de betrokken partijen met zich mee kunnen brengen […]. De 

omvang van de financiële transfers met betrekking tot een wederkerigheidsakkoord varieert 

volgens het niveau van de door elk van beide ondertekenende Staten uitgekeerde prestaties en 

volgens de grootte van de migratiestromen tussen hun respectieve grondgebied. Onder die 

voorwaarden is het onvermijdelijk dat de situatie van land tot land verschilt naargelang een 

akkoord al dan niet werd gesloten en volgens de clausules die daarin, in voorkomend geval, 

worden bedongen. 
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 89.  Het Hof onderschrijft het standpunt van Lord Hoffmann dat het buitengewoon zou 

zijn dat het sluiten van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid tot gevolg heeft 

dat de ondertekenende Staten ertoe worden verplicht het genot van de overeengekomen 

voordelen uit te breiden tot alle personen die in derde landen verblijven. In werkelijkheid 

zouden het recht en het belang voor de Staten om wederkerigheidsakkoorden te sluiten dan 

worden aangetast. 

 

 90.  Samenvattend is het Hof dus van oordeel dat de verzoekende partijen, die zijn 

geëmigreerd naar landen die niet aan het Verenigd Koninkrijk zijn gebonden door 

wederkerigheidsakkoorden inzake sociale zekerheid die voorzien in de herziening van de 

pensioenen, zich niet in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de 

gepensioneerden die op het Britse grondgebied verblijven of in landen die dergelijke 

akkoorden hebben ondertekend. Bijgevolg besluit het tot de ontstentenis van een discriminatie 

te dezen, en dus tot de niet-schending van artikel 14, in samenhang gelezen met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol ». 

 

 B.7.2.  Ofschoon dat arrest betrekking heeft op de verhoging van een pensioen, en niet op 

de schorsing van het recht op pensioen, blijkt eruit dat de lidstaten te dezen over een grote 

appreciatiemarge beschikken en dat het belang voor de Staten om in deze aangelegenheid 

wederkerigheidsakkoorden te sluiten, wordt erkend (ibid., § 89). 

 

 B.8.1.  Bij zijn arrest Pichkur t. Oekraïne van 7 november 2013 heeft het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de schorsing van het recht op het pensioen zelf, 

wegens de verblijfplaats van de gerechtigde, door relevante redenen moet worden 

verantwoord : 

 

 « 50.  Het Hof herhaalt zijn redenering uit het arrest-Carson, volgens welke het betalen 

van sociale bijdragen op zich personen die in verschillende landen wonen, niet in een 

soortgelijke situatie zou kunnen plaatsen aangezien elk socialezekerheidsstelsel, met inbegrip 

van de pensioenstelsels, hoofdzakelijk bestemd is om een bepaalde minimale levensstandaard 

te waarborgen voor de ingezetenen van het betrokken land en om in hun behoeften te 

voorzien. Bovendien is het, door het grote aantal economische en sociale variabelen die van 

land tot land gelden, moeilijk om een echte vergelijking te maken tussen de gepensioneerden 

in het land en die welke elders wonen (zie Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk (GK), 

reeds aangehaald, §§ 85 en 86). Daarenboven stelde het Hof vast dat de Staten het recht 

hadden wederkerigheidsakkoorden inzake sociale zekerheid te sluiten en dat het feit dat een 

Staat een dergelijk akkoord met een land had gesloten, voor die Staat geen verplichting in het 

leven kon roepen om dezelfde voordelen inzake sociale zekerheid toe te kennen aan personen 

die in andere landen wonen (ibid., §§ 88 en 89). 
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 51.  Het Hof is van oordeel dat de voorliggende zaak moet worden onderscheiden van het 

hiervoor vermelde arrest-Carson, waarin het in het geding zijnde verschil in behandeling 

betrekking had op het niet indexeren van bestaande pensioenen voor diegenen die in bepaalde 

vreemde landen verblijven, terwijl niemand het recht van de verzoekers op het pensioen als 

dusdanig ter discussie stelde. In de voorliggende zaak was het recht op het pensioen zelf 

evenwel afhankelijk gesteld van de verblijfplaats van de verzoeker, wat leidde tot een situatie 

waarin het pensioen volledig werd ontzegd aan de verzoeker, die vele jaren in zijn land had 

gewerkt en aan het pensioenstelsel had bijgedragen, enkel op grond van het feit dat hij niet 

langer in Oekraïne woonde. De verzoeker, die van 1956 tot 1996 economisch actief was 

geweest in Oekraïne, had immers recht op een pensioen nadat hij was gepensioneerd en hij 

zou zijn pensioen opnieuw verkrijgen bij zijn terugkeer naar Oekraïne, zoals de nationale 

wetgeving destijds erin voorzag. Het Hof besluit bijgevolg dat de verzoeker zich, met 

betrekking tot het recht op het pensioen zelf, in een soortgelijke situatie bevond als de 

gepensioneerden die in Oekraïne verbleven. 

 

 52.  Het blijft de vraag of het in het geding zijnde verschil in behandeling kan worden 

verantwoord. In dat opzicht wijst het Hof erop dat de overheid nooit enige verantwoording 

had aangevoerd om de verzoeker zijn pensioen te ontnemen, enkel omdat hij in het buitenland 

woonde. In de beslissing van het Grondwettelijk Hof van 7 oktober 2009 wordt immers niet 

aangegeven dat de nationale overheid revelante redenen aanvoerde om het aangeklaagde 

verschil in behandeling te verantwoorden, en een dergelijke verantwoording werd door de 

Regering evenmin verstrekt in de rechtspleging voor dat Hof. 

 

 53.  In die context merkt het Hof op dat de Regering niet heeft gesteund op overwegingen 

van internationale samenwerking om te verantwoorden dat gepensioneerden die in Oekraïne 

wonen, anders worden behandeld dan diegenen die in het buitenland wonen. In elk geval 

wordt het Hof niet verhinderd op grond van het Verdrag hogere maatstaven vast te stellen dan 

die welke in andere internationale wettelijke instrumenten zijn vervat. Het Hof heeft 

herhaalde malen gesteld dat het Verdrag een levend instrument is dat moet worden 

geïnterpreteerd ‘ in het licht van de huidige omstandigheden ’ (zie Tyrer t. Verenigd 

Koninkrijk, 25 april 1978, § 31, reeks A, nr. 26). De toenemende mobiliteit van de bevolking, 

de hogere mate van internationale samenwerking en integratie, alsook ontwikkelingen op het 

gebied van bankdiensten en informatietechnologieën rechtvaardigen niet langer grotendeels 

technisch verantwoorde beperkingen met betrekking tot begunstigden van 

socialezekerheidsuitkeringen die in het buitenland wonen, beperkingen die redelijk konden 

worden geacht in het begin van de jaren vijftig toen het in paragraaf 26 vermelde Verdrag van 

de IAO van 1952 is opgesteld ». 

 

 B.8.2.  De zaak die aanleiding heeft gegeven tot dat arrest betrof evenwel een eigen 

onderdaan van het land in kwestie, en niet een vreemdeling. De wetgeving van dat land 

voorzag immers ook ten aanzien van eigen onderdanen dat hun pensioen niet zou worden 

toegekend wanneer ze permanent in het buitenland verblijven. Bijgevolg was er geen sprake 

van een onderscheid op grond van de nationaliteit, maar enkel van een onderscheid op grond 

van verblijfplaats. 
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 Overigens was het belang voor Staten om wederkerigheidsakkoorden te sluiten niet in het 

geding. Met die wederkerigheidsakkoorden beogen Staten immers te bewerkstelligen dat hun 

eigen onderdanen die in een ander land pensioenrechten hebben opgebouwd, dat pensioen 

kunnen blijven genieten, ook al verblijven ze niet langer in het land in kwestie. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens merkt op dat « de Regering niet heeft gesteund op 

overwegingen van internationale samenwerking om te verantwoorden dat gepensioneerden 

die in Oekraïne wonen, anders worden behandeld dan diegenen die in het buitenland wonen » 

(ibid., § 53). 

 

 B.9.1.  Het verschil in behandeling houdt verband met het door de wetgever nagestreefde 

doel dat niet alleen erin bestaat een pensioen te waarborgen voor de Belgen en de 

vreemdelingen ten aanzien van wie België internationale verplichtingen heeft, maar ook zijn 

eigen onderdanen die pensioenrechten in het buitenland hebben verworven, te waarborgen dat 

zij de uitbetaling ervan zullen verkrijgen, ook al verblijven zij niet in dat land en hebben zij 

niet de nationaliteit ervan, waarbij die Staten ertoe worden aangezet met België 

wederkerigheidsakkoorden te sluiten. 

 

 B.9.2.  De in het geding zijnde maatregel is niet onevenredig. Hoewel het juist is dat de 

personen die een pensioen kunnen krijgen, bijdragen hebben betaald, is het stelsel van het 

rust- en overlevingspensioen geen kapitalisatiestelsel maar maakt het deel uit van een systeem 

van solidariteit.  

 

 Bovendien zouden andere Staten niet ertoe kunnen worden aangezet 

wederkerigheidsakkoorden met België te sluiten wanneer de onderdanen van die Staten ook 

zonder dergelijke akkoorden hun pensioenrechten zouden behouden zonder in België te 

verblijven.  

 

 B.10.  Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de bevoorrechte vreemdelingen, de 

vluchtelingen en de staatlozen, die het voordeel van hun pensioen behouden, zelfs indien zij 

in het buitenland verblijven, en, anderzijds, de andere vreemdelingen, die het voordeel van 

hun pensioen verliezen indien zij België verlaten, is gebaseerd op internationaalrechtelijke 

normen die de verplichting opleggen om aan de eerstvermelde categorie van vreemdelingen 

dezelfde rechten als aan de eigen onderdanen toe te kennen. 
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 Dit geldt, wat de vluchtelingen betreft, voor het Internationaal Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, wat de staatlozen betreft, 

voor het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New York op 

28 september 1954 en, ten slotte, wat de bevoorrechte vreemdelingen betreft, voor de 

internationale overeenkomsten die België binden en die voorzien in een 

wederkerigheidsakkoord inzake sociale zekerheid, zoals zij in artikel 27 van het koninklijk 

besluit nr. 50 worden beoogd. 

 

 B.11.  Ten slotte is de in artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 

24 oktober 1967 vervatte machtiging aan de Koning niet onbestaanbaar met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. Het gaat te dezen immers niet om een door de Grondwet aan 

de wetgever voorbehouden aangelegenheid. Voor het overige dient, wanneer een wetgever 

een machtiging aan de Koning verleent, - behoudens aanwijzingen in de tegenovergestelde 

zin - te worden aangenomen dat hij de Koning enkel de bevoegdheid verleent om die 

machtiging aan te wenden in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Het staat aan de administratieve en aan de justitiële rechter na te gaan in welke mate de 

Koning de Hem verleende machtiging te buiten zou zijn gegaan. 

 

 B.12.  In zoverre daarin de schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van hetzelfde Verdrag 

en met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

dienen de prejudiciële vragen ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 16 van de Grondwet 

 

 B.13.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan worden 

ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen een 

billijke en voorafgaande schadeloosstelling. 

 

 De onteigening biedt de overheid de mogelijkheid om wegens redenen van algemeen nut 

de beschikking te krijgen over in beginsel onroerende goederen die niet middels de gewone 

wijzen van eigendomsoverdracht kunnen worden verworven. 
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 De in het geding zijnde maatregel, in zoverre hij bepaalde categorieën van vreemdelingen 

weert van het voordeel van het rust- en overlevingspensioen wanneer zij niet in België 

verblijven, heeft niets te maken met de eigendomsberoving bedoeld in artikel 16 van de 

Grondwet.  

 

 B.14.  Bovendien vloeit uit B.12 voort dat de in het geding zijnde bepaling niet 

onbestaanbaar is met artikel 16 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zodat de 

prejudiciële vraag in de zaak nr. 5652 in dat opzicht ontkennend dient te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 191 van de Grondwet 

 

 B.15.1.  Artikel 191 van de Grondwet kan enkel zijn geschonden in zoverre de in het 

geding zijnde bepaling een verschil in behandeling tussen bepaalde vreemdelingen en de 

Belgen instelt. Aangezien de in het geding zijnde bepaling een verschil in behandeling instelt 

tussen twee categorieën van vreemdelingen, naargelang hun al dan niet hun recht op het 

krijgen van een rust- en overlevingspensioen wordt ontzegd naar gelang van hun 

verblijfplaats, kan enkel de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden 

aangevoerd. 

 

 B.15.2.  De prejudiciële vraag in de zaak nr. 5652 dient in dat opzicht ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen voor werknemers, vervangen bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 

« tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, 

arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen 

voor bejaarden » en gewijzigd bij artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 415 van 16 juli 1986 

« tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de werknemerspensioenen », schendt 

noch de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag, noch artikel 191 van de Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5647 en 5648 

 

 

Arrest nr. 87/2014 

van 6 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 10, § 1, vierde lid, van het Vlaamse decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arresten van 30 mei 2013 betreffende de OCMW-raadsverkiezingen van 2 januari 

2013 respectievelijk in de gemeente Kruibeke (arrest nr. 223.653) en de stad Sint-Niklaas 

(arrest nr. 223.652), respectievelijk in zake Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke, met 

belanghebbende partijen de gemeente Kruibeke en anderen, en in zake Frans Wymeersch en 

Guido Vergult, met belanghebbende partijen Johan Uytdenhouwen en anderen, waarvan de 

expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 6 juni 2013, heeft de Raad van State de 

volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 10, § 1, vierde lid, van het [Vlaamse] decreet van 19 december 2008 

‘ betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ’ het recht 

om verkozen te worden, zoals gewaarborgd door artikel 8 van de Grondwet, gelezen in 

samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het in geval van een 

voordrachtsakte van kandidaat-werkende leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn die 

niet voor elke kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers vermeldt, in de sanctie 

van de onontvankelijkheid van de voordrachtsakte voorziet, 

 

 -  terwijl die sanctie, gelet op artikel 10, § 1, vijfde lid, niet van toepassing is wanneer 

voor de kandidaat-werkende leden weliswaar een kandidaat-opvolger wordt vermeld, maar 

die kandidaat-opvolger insgelijks als kandidaat-werkend lid wordt voorgedragen en ook 

effectief wordt verkozen; en 

 

 -  terwijl de sanctie van de onontvankelijkheid van de voordrachtsakte op dezelfde wijze 

de voorgedragen kandidaat-werkende leden treft voor wie wél een kandidaat-opvolger is 

vermeld, als de voorgedragen kandidaat-werkende leden voor wie geen kandidaat-opvolger is 

vermeld ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5647 en 5648 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

  

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. K. Marien, advocaat bij de balie te Dendermonde (in de zaak nr. 5647); 

 

 -  de gemeente Kruibeke, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Coolsaet, advocaat bij de balie te 

Antwerpen (in de zaak nr. 5647); 

 

 -  de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Judo, advocaat bij de balie te Brussel 

(in de zaak nr. 5648); 

 

 -  Johan Uytdenhouwen en Jens Vrebos (in de zaak nr. 5648); 

 

 -  Frans Wymeersch en Guido Vergult, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. P. De Roo, advocaat bij de balie te Antwerpen (in de zaak nr. 5648); 
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 -  de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel, advocaat bij 

de balie te Brussel (in de zaken nrs. 5647 en 5648). 

 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de gemeente Kruibeke (in de zaak nr. 5847); 

 

 -  de stad Sint-Niklaas (in de zaak nr. 5848); 

 

 -  Johan Uytdenhouwen en Jens Vrebos (in de zaak nr. 5648). 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Marien, voor Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke; 

 

 .  Mr. A. Coolsaet, voor de gemeente Kruibeke; 

 

 .  Mr. F. Judo, voor de stad Sint-Niklaas; 

 

 .  Johan Uytdenhouwen, in eigen persoon; 

 

 .  Mr. P. De Roo, voor Frans Wymeersch en Guido Vergult; 

 

 .  Mr. K. Caluwaert, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Martel, voor de 

Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter stellen beroep in tegen de beslissingen van de Raad 

voor verkiezingsbetwistingen in de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de verkiezingen van de Raad voor 

maatschappelijk welzijn van respectievelijk de gemeente Kruibeke (zaak nr. 5647) en van de stad Sint-Niklaas 

(zaak nr. 5648) op 2 januari 2013 door de respectieve gemeenteraden geldig werden verklaard. 

 

 In de gemeente Kruibeke werden drie voordrachtsakten ingediend. De voordrachtsakten van twee lijsten 

vermeldden, behoudens wat één persoon betreft, geen kandidaat-opvolgers. In de stad Sint-Niklaas werden voor 

vijf van de twaalf kandidaat-werkende leden op de gemeenschappelijke voordrachtsakte geen kandidaat-

opvolgers vermeld. 
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 De verzoekende partijen in de beide bodemgeschillen dienden bezwaar in tegen de verkiezing bij de Raad 

voor verkiezingsbetwistingen. Zij voerden aan dat de voormelde voordrachtsakten in strijd zijn met artikel 10, 

§ 1, vierde lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de voordrachtsakte alleen ontvankelijk is als voor elk kandidaat-werkend 

lid een of meer kandidaat-opvolgers worden vermeld. De bezwaren werden door de Raad voor 

verkiezingsbetwistingen verworpen. Tegen die beslissingen stelden de verzoekende partijen beroep in voor de 

verwijzende rechter.  

 

 In dat kader stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de partijen in de zaak nr. 5647 

 

 A.1.  Volgens Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke, verzoekende partijen voor de verwijzende rechter, 

dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 Van enige ongelijke behandeling is geen sprake, wanneer voor een kandidaat-werkend lid een kandidaat-

opvolger wordt vermeld, maar die kandidaat-opvolger tevens als kandidaat-werkend lid wordt voorgedragen en 

effectief wordt verkozen. De in het geding zijnde regeling wordt door het vereiste van een democratische 

legitimatie verantwoord : wanneer geen kandidaat-opvolgers worden aangeduid zijn de gemeenteraadsleden niet 

in de gelegenheid gesteld om hun controletaak uit te oefenen. De regelgeving wat de opvolgers betreft, is 

noodzakelijk om de continuïteit van het beleid te waarborgen. Die continuïteit wordt geschaad, wanneer niet van 

tevoren is geweten wie voor een eventuele opvolging in aanmerking komt. Wanneer alle kandidaten gekend zijn, 

rijst dat probleem niet.  

 

 Er bestaat evenmin een discriminerend verschil in behandeling tussen, enerzijds, een kandidaat-werkend 

lid, voor wie wel een kandidaat-opvolger is vermeld en, anderzijds, een kandidaat-werkend lid, voor wie geen 

kandidaat-opvolger is vermeld, aangezien het om twee verschillende situaties gaat. In voorkomend geval dient 

de gehele voordrachtsakte onontvankelijk te worden verklaard. De voordrachtsakte wordt ingediend door een 

partij of een lijst, waartoe de kandidaat behoort en dient door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst te worden ondertekend. De sanctie van de onontvankelijkheid treft dan ook terecht de gehele 

voordrachtsakte. De individuele kandidaat verbindt zijn lot aan de lijst waarop hij zich verkiesbaar stelt. 

 

 A.2.  De gemeente Kruibeke is van oordeel dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 

beantwoord. 

 

 Artikel 10, § 1, vijfde lid, van het decreet van 19 december 2008 laat uitdrukkelijk toe dat dezelfde persoon 

zowel kandidaat-werkend lid als kandidaat-opvolger kan zijn. In dat geval is het resultaat na de verkiezing van 

die persoon identiek aan de situatie waarin geen kandidaat-opvolgers zijn vermeld : in beide gevallen zijn er 

werkende leden verkozen, maar zijn er geen kandidaat-opvolgers (meer). In het eerste geval blijft zulks zonder 

sanctie, terwijl in het tweede geval de gehele voordrachtsakte onontvankelijk is. Dat verschil in behandeling van 

vergelijkbare situaties kan niet redelijk worden verantwoord en is onevenredig in het licht van het grondwettelijk 

gewaarborgde recht om te worden verkozen.  

 

 De sanctie van de onontvankelijkheid treft de gehele voordrachtsakte zonder enig onderscheid : niet alleen 

het kandidaat-werkend lid voor wie geen kandidaat-opvolger werd voorgedragen ondergaat de sanctie, maar 

eveneens het kandidaat-werkend lid voor wie wel een kandidaat-opvolger werd voorgedragen. In hoofde van de 

laatstvermelde kandidaat is zulks een onverantwoorde en onredelijke beperking van zijn recht om te worden 

verkozen, aangezien hij door dezelfde zware sanctie wordt getroffen, hoewel hij de decretale voorschriften heeft 

nageleefd, als het kandidaat-werkend lid dat zulks niet heeft gedaan. Die gelijke behandeling van fundamenteel 

verschillende situaties schendt het gelijkheidsbeginsel. 
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 De zienswijze van de Vlaamse Regering dat de decreetgever vooral opportunistisch gedrag wenste te 

beteugelen door te vermijden dat kandidaten naar andere partijen overstappen is niet relevant, omdat te dezen 

ongelijke behandelingen van kandidaat-werkende leden aan de orde zijn, zonder dat er sprake is van overstappen 

naar een andere partij. 

 

 

 Standpunt van de partijen in de zaak nr. 5648 

 

 A.3.  Volgens Frans Wymeersch en Guido Vergult, verzoekende partijen voor de verwijzende rechter, dient 

de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 Aangenomen mag worden dat in de voordrachtsakte bekwame kandidaat-werkende leden worden 

voorgesteld. Politieke formaties die de voordrachtsakte opstellen en indienen vermogen zulke kandidaten die niet 

zouden zijn verkozen aan te duiden als plaatsvervangers, zodat zij later in voorkomend geval een opengevallen 

mandaat kunnen opnemen. Van enige schending van een grondwettelijk gewaarborgd recht is geen sprake. 

 

 De voordrachtsakte wordt niet door de kandidaat-werkende leden of de kandidaat-opvolgers ingediend, 

maar door de verkozen gemeenteraadsleden. Op de voordragende gemeenteraadsleden rust de verplichting om de 

decretale voorschriften na te leven. De sanctie waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, treft niet de 

individuele kandidaten, doch de voordrachtsakte op zich. De kandidaten ondergaan dan ook niet de sanctie : zij 

konden niet worden verkozen, omdat zij niet rechtsgeldig door de gemeenteraadsleden waren voorgedragen. 

 

 A.4.  Johan Uytdenhouwen en Jens Vrebos, belanghebbende partijen voor de verwijzende rechter, zijn van 

oordeel dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 

 

 Door de sanctie van de onontvankelijkheid te verbinden aan alle kandidaturen op de voordrachtsakte in haar 

geheel en die sanctie niet te beperken tot de onontvankelijkheid van de kandidaturen op de voordrachtsakte die 

werd opgesteld met miskenning van de verplichting om voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-

opvolgers te vermelden, schendt de in het geding zijnde bepaling hun grondwettelijk gewaarborgd grondrecht 

om te worden verkozen. 

 

 Kandidaat-werkende leden voor wie wel kandidaat-opvolgers werden voorgedragen bevinden zich in een 

wezenlijk verschillende situatie ten opzichte van de kandidaat-werkende leden voor wie geen kandidaat-

opvolgers werden voorgedragen. De onontvankelijkheid van rechtsgeldig ingediende kandidaturen op grond van 

de onwettigheid van andere in de akte voorgedragen kandidaturen is een maatregel die kennelijk onevenredig en 

niet pertinent is om het door de decreetgever nagestreefde doel te bereiken dat erin bestaat de continuïteit van het 

beleid te bevorderen. Om dat doel te bereiken volstaat het om enkel in een sanctie te voorzien voor die 

voordrachten waarin geen kandidaat-opvolgers worden vermeld. Enkel voor die voordrachten bestaat immers het 

risico dat bij ontslag een discussie omtrent de opvolging aanleiding geeft tot discontinuïteit binnen de OCMW-

raad. 

 

 Het decreet van 19 juli 2013 houdende wijziging van artikel 15, § 9, van het decreet van 19 december 2008, 

waarnaar de stad Sint-Niklaas verwijst, is te dezen niet relevant, aangezien de wijziging van dat artikel 15, § 9, 

geen enkele invloed heeft op de rechtsvraag die thans aan de orde is. 

 

 A.5.   Vooraf verwijst de stad Sint-Niklaas naar, enerzijds, het decreet van 19 juli 2013 waarbij de sanctie 

van de onontvankelijkheid waarin artikel 15, § 9, van het decreet van 19 december 2008 voorzag, werd geschrapt 

en, anderzijds, het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van artikel 15, § 7, van het decreet van 

19 december 2008. 

 

 Volgens de stad Sint-Niklaas dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 Door de sanctie van de onontvankelijkheid uitsluitend van toepassing te maken op het geval waarin de 

voordrachtsakte geen kandidaat-opvolgers vermeldt, maar niet op het geval - de 

« kruiselingse opvolgers » - waarin de iure een kandidaat-opvolger wordt vermeld, doch waarbij ingevolge de 

verkiezing van de beide kandidaat-werkende leden er de facto geen opvolger is, heeft de decreetgever een 

verschil in behandeling tussen twee volkomen vergelijkbare categorieën ingevoerd. Dat verschil in behandeling 

is niet pertinent ten aanzien van het door de decreetgever nagestreefde doel dat erin bestaat « politieke 

spelletjes » te vermijden en de continuïteit en de stabiliteit in de werking van de raad voor maatschappelijk 

welzijn te bevorderen.  
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 De in het geding zijnde maatregel houdt tevens een schending van het evenredigheidsbeginsel in. Het door 

de decreetgever nagestreefde doel zou op een minder verregaande wijze kunnen worden bereikt door zowel in 

het geval van de « kruiselingse opvolgers » als in het geval waarin voor een kandidaat-werkend lid geen 

kandidaat-opvolger is aangeduid, te voorzien in een opvolging door bijvoorbeeld de eerstvolgende kandidaat-

opvolger op de voordrachtsakte die tot dezelfde partij als de opgevolgde kandidaat behoort. Aldus wordt de 

continuïteit van het beleid gewaarborgd, zonder dat tot nieuwe verkiezingen dient te worden overgegaan.  

 

 Als antwoord op de verwijzing, door de Vlaamse Regering, naar de discretionaire bevoegdheid waarover de 

decreetgever beschikt, benadrukt de stad Sint-Niklaas dat zich ter zake net een meer stringente controle van het 

Hof opdringt, nu de in het geding zijnde maatregel niet louter een weerslag op de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

(passief kiesrecht) heeft, doch ook op de rechtmatige verwachtingen van de burger dat de samenstelling van de 

politieke organen in overeenstemming met het verkiezingsresultaat is (als component van het actief kiesrecht). 

De noodzaak van een stringente toetsing van beperkingen aan het actief en het passief kiesrecht wordt 

verantwoord door het fundamentele belang van het kiesrecht voor de representatieve democratie.  

 

 De Vlaamse Regering slaagt niet erin een verantwoording te geven voor het feit dat de sanctie van de 

onontvankelijkheid de ganse voordrachtsakte treft en niet enkel de voordrachten van de kandidaat-werkende 

leden voor wie geen kandidaat-opvolger werd aangeduid. De decreetgever kan zijn discretionaire bevoegdheid 

niet inroepen om de gevolgen van « politieke spelletjes » bij personen te leggen die daarvoor niet 

verantwoordelijk zijn. 

 

 

 Standpunt van de Vlaamse Regering in de zaken nrs. 5647 en 5648 

 

 A.6.  De Vlaamse Regering benadrukt dat inzake (de organisatie van) de (lokale) verkiezingen de wetgever 

over een grote discretionaire bevoegdheid beschikt, zodat de toetsing van het Hof marginaal dient te zijn, wat 

impliceert dat het optreden van de decreetgever enkel kan worden gesanctioneerd als het kennelijk onredelijk is. 

 

 De verplichting dat elke kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers dient te hebben werd door 

de decreetgever ingevoerd, omdat zulks de continuïteit van het beleid ten goede komt, waarmee onmiskenbaar 

een wettige doelstelling wordt nagestreefd. De decreetgever achtte het noodzakelijk die verplichting op straffe 

van onontvankelijkheid voor te schrijven. Dat past binnen de ruime beleidskeuze van de decreetgever om een 

grotere responsabilisering van de kandidaat-raadsleden bij de samenstelling en de verkiezing van de OCMW-

raad te bewerkstelligen en zulks om te vermijden dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Een en ander kan 

worden verklaard door de wijze waarop de leden van de OCMW-raad worden gekozen. Vertegenwoordigers in 

de OCMW-raad worden niet rechtstreeks door de burgers gekozen maar door de verkozenen voor de 

gemeenteraad voorgedragen, wat in een verminderde (directe) democratische controle resulteert. De 

decreetgever vond het daarom noodzakelijk - teneinde de kiezer niet te misleiden in het kader van de 

responsabilisering van de lokale besturen - om een aantal verplichtingen op straffe van onontvankelijkheid voor 

te schrijven. 

 

 De sanctie, waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, moet worden gezien tegen de achtergrond van 

een destijds wel eens toegepaste praktijk waarbij personen nu eens tot de ene partij of lijst dan weer tot een 

andere partij of lijst behoorden. Het is niet onredelijk dat de decreetgever niet de bedoeling had om dergelijke 

« overstappen » meteen ook te laten weerspiegelen in de samenstelling van de (rechtstreeks of onrechtstreeks) 

verkozen vergaderingen. De in het geding zijnde maatregel strekt ertoe een dergelijk opportunistisch gedrag te 

beteugelen, zoals dat onder de gelding van de voorheen bestaande regeling nog mogelijk was, niet zozeer bij de 

eigenlijke voordracht van kandidaten, maar bij de eventuele latere vervanging van een initieel verkozen lid van 

de OCMW-raad. Indien op de voordrachtsakte niet alleen de kandidaat-werkende leden, maar meteen ook de 

kandidaat-opvolgers moeten worden voorgedragen, verkleint het risico aanzienlijk dat de eventuele vervanging 

van een verkozen werkend lid naderhand toch op een andere manier zou verlopen dan op de voordrachtsakte was 

voorzien, wat de opvolging betreft. Immers, indien ook de kandidaat-opvolger op de voordrachtsakte moet 

worden vermeld, wordt het onmogelijk of minstens veel moeilijker om als vervanger van een initieel verkozen 

lid dat vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de OCMW-raad, een vooraf 

onbepaalde opvolger terug op te vissen, a fortiori wanneer die kandidaat-opvolger niet tot dezelfde lijst als het te 

vervangen verkozen lid behoorde. 
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 De verplichting om een behoorlijke voordrachtsakte in te dienen - en dus ook kandidaat-opvolgers voor te 

dragen - rust niet zozeer op de kandidaat-werkende leden, maar in de eerste plaats op de indiener van de 

voordracht, zijnde ten minste de meerderheid van de verkozenen van eenzelfde lijst die aan de verkiezingen 

hebben deelgenomen. Logischerwijze heeft de sanctie van de onontvankelijkheid dan ook implicaties voor de 

voordrachtsakte in haar geheel. Er valt niet in te zien hoe de decreetgever het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie zou hebben geschonden. De decreetgever mag ervoor opteren om, aan de hand van een 

objectieve regel die op gelijke en voorspelbare wijze op een onbepaald aantal gevallen van toepassing is, een 

sanctie in te voeren die erop is gericht de betrokkenen te responsabiliseren. De verplichting om voor elk 

kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers te vermelden brengt geen onevenredige last voor de 

betrokkenen mee. 

 

 De omstandigheid dat de voordrachtsakte van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad niet 

onontvankelijk is, wanneer kandidaat-opvolgers worden voorgedragen die tevens zijn voorgedragen als 

kandidaat-werkend lid en die kandidaten achteraf van de eerste keer blijken te zijn verkozen, is evenmin 

disproportioneel. De mogelijkheid om tegelijk kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolger te zijn, vloeit 

rechtstreeks voort uit artikel 10, § 1, vijfde lid, van het OCMW-decreet. Overigens staat het nooit bij voorbaat 

vast dat een voorgedragen kandidaat werkend-lid effectief wordt verkozen, zodat het niet kennelijk onredelijk is 

dat het tevens als kandidaat-opvolger wordt vermeld, ook al bestaat daardoor de kans dat het later niet meer voor 

opvolging in aanmerking komt. De in het geding zijnde maatregel komt de continuïteit van het beleid ten goede. 

Uit het gegeven dat nog andere mogelijkheden of constructies denkbaar zijn volgt niet dat de in het geding zijnde 

maatregel kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 10, § 1, vierde lid, van het 

Vlaamse decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (hierna : decreet van 19 december 2008), dat bepaalt : 

 

 « De voordrachtsakte is alleen ontvankelijk als de voordracht betrekking heeft op 

kandidaat-werkende leden van verschillend geslacht en als voor elk kandidaat-werkend lid 

een of meer kandidaat-opvolgers worden vermeld ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van die bepaling met het recht 

om te worden verkozen, gewaarborgd bij artikel 8, in samenhang gelezen met de artikelen 10 

en 11, van de Grondwet, doordat het in geval van een voordrachtsakte van 

kandidaat-werkende leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn die niet voor elk 

kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers vermeldt, de voordrachtsakte 

onontvankelijk beschouwt, 

 

 -  terwijl die sanctie, gelet op artikel 10, § 1, vijfde lid, niet van toepassing is wanneer 

voor de kandidaat-werkende leden een kandidaat-opvolger wordt vermeld, maar die 

kandidaat-opvolger insgelijks als kandidaat-werkend lid wordt voorgedragen en ook effectief 

wordt verkozen; en 
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 -  terwijl de sanctie van de onontvankelijkheid van de voordrachtsakte op dezelfde wijze 

de voorgedragen kandidaat-werkende leden treft voor wie wél een kandidaat-opvolger is 

vermeld, als de voorgedragen kandidaat-werkende leden voor wie geen kandidaat-opvolger is 

vermeld. 

 

 B.3.1.  Artikel 8 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De staat van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de 

burgerlijke wet gesteld. 

 

 De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten 

zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen 

uitoefenen. 

 

 In afwijking van het tweede lid kan de wet het stemrecht regelen van de burgers van de 

Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, overeenkomstig de internationale en 

supranationale verplichtingen van België. 

 

 Het stemrecht bedoeld in het vorige lid kan door de wet worden uitgebreid tot de in 

België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen, onder de voorwaarden en op de wijze 

door haar bepaald. 

 

 […] ». 

 

 De in die grondwetsbepaling bedoelde politieke rechten vinden hun grondslag in het recht 

van de burger op deelneming aan de uitoefening van de soevereiniteit. Zij betreffen het recht 

om, als kiezer of als kandidaat, deel te nemen aan de verkiezingen voor de beraadslagende 

vergaderingen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de 

gemeenten.  

 

 B.3.2.  Het kiesrecht en het verkiesbaarheidsrecht zijn fundamentele politieke rechten in 

een rechtsstaat, die, krachtens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder discriminatie 

moeten worden gewaarborgd. Die rechten zijn evenwel niet absoluut. Zij kunnen worden 

beperkt op voorwaarde dat die beperkingen een wettig doel nastreven en evenredig zijn met 

dat doel. 

 

 B.3.3.  De voormelde waarborgen, waarin de artikelen 8, 10 en 11 van de Grondwet 

voorzien, gelden niet alleen voor de rechtstreekse verkiezingen van de hiervoor genoemde 
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beraadslagende vergaderingen, maar evenzeer, zoals te dezen, voor onrechtstreekse 

verkiezingen, waarbij de kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers voor de raad 

voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikel 10, § 1, van het decreet van 

19 december 2008, eerst door de verkozenen voor de gemeenteraad worden voorgedragen en 

vervolgens de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikel 10, 

§ 3, van hetzelfde decreet, door de gemeenteraad worden verkozen, nadat de gemeenteraad 

heeft nagegaan of de voordrachtsakte ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, 

vermeld in artikel 10, § 1 (artikel 10, § 2, van hetzelfde decreet). 

 

 B.4.1.  Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet dat tot het decreet 

van 19 december 2008 heeft geleid, is het « wenselijk » dat een (kandidaat-)werkend lid een 

of meer opvolgers heeft, « omdat het de continuïteit van het beleid ten goede komt. Een 

werkend lid dat ontslag neemt kan hierdoor op een eenvoudige manier opgevolgd worden 

door zijn opvolger. Om het voldoen aan dit vereiste te waarborgen wordt voorgesteld om dit 

voor te schrijven op straffe van onontvankelijkheid » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2007-2008, nr. 1701/1, p. 41). 

 

 B.4.2.  Op grond van de in het geding zijnde bepaling dient, op straffe van 

onontvankelijkheid, in de voordrachtsakte voor elk kandidaat-werkend lid een of meer 

kandidaat-opvolgers te worden vermeld.  

 

 Die sanctie is niet van toepassing wanneer voor een kandidaat-werkend lid een 

kandidaat-opvolger wordt vermeld, maar die kandidaat-opvolger eveneens als 

kandidaat-werkend lid wordt voorgedragen en effectief wordt verkozen.  

 

 Artikel 10, § 1, vijfde lid, van het decreet van 19 december 2008 laat uitdrukkelijk toe dat 

dezelfde persoon opvolger kan zijn van twee of meer werkende leden die op dezelfde akte 

worden voorgedragen en dat dezelfde persoon tegelijk kandidaat-werkend lid en 

kandidaat-opvolger kan zijn. Aldus kunnen twee kandidaat-werkende leden als elkaars 

opvolger worden voorgedragen, met als gevolg dat wanneer zij beiden worden verkozen geen 

van hen een opvolger heeft. In dat geval is de voordracht niet onontvankelijk in tegenstelling 

tot het geval waarin de voordrachtsakte geen kandidaat-opvolgers vermeldt. 
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 Aldus heeft de decreetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat berust op een 

criterium dat niet pertinent is ten aanzien van het door hem nagestreefde doel dat erin bestaat, 

zoals in B.4.1 is vermeld, de continuïteit van het beleid in de raad voor maatschappelijk 

welzijn te benaarstigen. 

 

 B.4.3.  De onontvankelijkheid treft de voordrachtsakte in haar geheel en geldt dus ten 

aanzien van de voordracht van elk kandidaat-werkend lid op de voordrachtsakte, ongeacht het 

feit of voor die kandidaat al dan niet een of meer kandidaat-opvolgers zijn vermeld. Bijgevolg 

ondergaat de voordracht van kandidaat-werkende leden voor wie, met naleving van het 

decretale voorschrift, wel een opvolger wordt vermeld, dezelfde sanctie als de voordracht van 

diegenen voor wie zulks niet het geval was.  

 

 Die gelijke behandeling van categorieën van kandidaat-werkende leden die zich in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden, is niet redelijk verantwoord.   

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen,  

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 10, § 1, vierde lid, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, schendt artikel 8, in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, in zoverre het in geval van 

een voordrachtsakte van kandidaat-werkende leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn 

die niet voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers vermeldt, in de 

sanctie van de onontvankelijkheid van de voordrachtsakte voorziet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5653 

 

 

Arrest nr. 88/2014 

van 6 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 10 mei 2013 in zake de bvba « DVB Racing » tegen de Belgische Staat, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 2013, heeft de Rechtbank 

van eerste aanleg te Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de 

artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 6.1 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, doordat wanneer aan de wettelijke voorwaarden van artikel 219, eerste lid, WIB 92 

voldaan is en de belastingplichtige niet aantoont dat het bedrag van de kosten, vermeld in 

artikel 57 WIB 92, of van de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, 

tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, WIB 92 begrepen is in een door de genieter 

overeenkomstig artikel 305 WIB 92 ingediende aangifte, de rechter de aanslag niet kan 

milderen terwijl deze aanslag een strafrechtelijk karakter heeft en het gemeen strafrecht de 

mogelijkheid voorziet voor de rechter om de straf aan te passen aan de individuele toestand 

van de beklaagde en terwijl krachtens het evenredigheidsbeginsel de zwaarte van de straf niet 

onevenredig mag zijn aan het strafbare feit ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de bvba « DVB Racing », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Lefebvre, 

advocaat bij de balie te Leuven; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Declercq, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 De bvba « DVB Racing » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Niesten, advocaat bij de balie te Leuven, loco Mr. A. Lefebvre, voor de 

bvba « DVB Racing »; 

 

 .  Mr. E. Derudder, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Declercq, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter, « DVB Racing bvba », heeft voor het aanslagjaar 2009 een 

aangifte gedaan in de vennootschapsbelasting. Op 16 juni 2010 heeft de belastingadministratie aan de eisende 

partij voor de verwijzende rechter een bericht van wijziging verzonden, waarbij 33 718,56 euro aan de belastbare 

reserves zou worden toegevoegd en 1 325,14 euro aan de verworpen uitgaven. Tevens zou een afzonderlijke 

aanslag niet-verantwoorde kosten worden gevestigd op 5 338,40 euro en zou een belastingverhoging van 20 pct. 

worden toegepast wegens een « onvolledige of onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken, 

tweede overtreding ». 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter deelde de belastingadministratie mee niet volledig akkoord te 

kunnen gaan met de wijziging, waarop op 19 juli 2010 de belastingadministratie een kennisgeving van beslissing 

tot taxatie aan de eisende partij voor de verwijzende rechter heeft verzonden. Op 17 augustus 2010 werd een 

aanslag uitvoerbaar verklaard, waardoor de eisende partij voor de verwijzende rechter nog 36 604 euro diende te 

betalen. Het bij de gewestelijke directeur ingestelde bezwaar werd slechts in zeer beperkte mate gegrond 

verklaard. 

 

 De door de eisende partij voor de verwijzende rechter ingestelde vordering strekt ertoe de aanslag in de 

vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2009, te vernietigen en de terugbetaling te bevelen van alle sommen die ten 

onrechte zouden zijn geïnd, vermeerderd met de moratoriuminterest. 

 

 Bij de beoordeling door de rechter ten gronde wordt door de eisende partij opgeworpen dat een taxatie van 

309 pct. volkomen onredelijk is, dat de aanslag ook een strafrechtelijk karakter heeft en dat die aanslag derhalve 

dient gemilderd te worden. 

 

 De rechter ten gronde stelt vast dat aan de wettelijke voorwaarden om een afzonderlijke aanslag te vestigen 

met toepassing van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) is 

voldaan. Overeenkomstig artikel 219 WIB 1992 wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd waarbij een belasting 

verschuldigd is met een aanslagtarief van 300 pct.; er wordt geen fiscale boete opgelegd, noch een 

belastingverhoging. De belastingadministratie heeft niet het recht om deze belasting te milderen of kwijt te 

schelden, aangezien die belasting niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 9 van het organiek besluit van 

de Regent van 18 maart 1831 « van het bestuer van ’s lands middelen ». Daarnaast bepaalt artikel 172 van de 

Grondwet dat geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet. 

 

 Aangezien de wet niet erin voorziet dat de aanslag kan worden gemilderd, mag de rechtbank deze aanslag 

ook niet milderen. Het feit dat een aanslag een strafrechtelijk karakter heeft, verandert hier, volgens de 

verwijzende rechter, niets aan. In beginsel moet de rechter de door de wet voorziene straf toepassen; het betreft 

hier immers een aanslag die krachtens de wet moet gevestigd worden en geen administratieve boete die door de 

administratie, en dus ook door de rechter, kan worden gemilderd. 

 

 Volgens de verwijzende rechter stelt zich aldus de vraag of artikel 219 WIB 1992 niet het 

gelijkheidsbeginsel schendt doordat de rechter de afzonderlijke aanslag niet kan aanpassen aan de individuele 

toestand van de belastingplichtige. Derhalve stelt de verwijzende rechter de bovenvermelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter meent dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel er zich 

blijkt tegen te verzetten dat een belastingplichtige geen beroep kan doen op een rechter met volle rechtsmacht die 

de afzonderlijke aanslag kan matigen of zelfs kwijtschelden, rekening houdend met de individuele toestand van 

de belastingplichtige, de ernst van de begane inbreuk en de gevolgen ervan voor de Schatkist. 

 

 Vennootschappen worden verschillend behandeld afhankelijk van het feit dat zij onderworpen zijn aan de 

afzonderlijke aanslag voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 219 van het WIB 1992, dan 

wel aan een strafrechtelijke sanctie volgens het gemeen strafrecht. 
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 A.2.1.  Aangaande het strafrechtelijk karakter en de bevoegdheid tot milderen van de afzonderlijke aanslag 

merkt de eisende partij voor de verwijzende rechter op dat artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 

1831 bepaalt dat wanneer een belastingplichtige geldboetes wil betwisten, hij zich moet richten tot de directeur 

van de administratie die de geldboete heeft opgelegd. De toepassing van dit artikel laat de rechter ten gronde 

evenwel slechts toe de wettelijkheid van de afzonderlijke aanslag te beoordelen, en belemmert de controle van de 

opportuniteit en de proportionaliteit. 

 

 In principe is artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet van toepassing op louter 

fiscale heffingen, maar desalniettemin kunnen de waarborgen wel uitwerking krijgen voor zover de fiscale 

heffing een strafrechtelijk karakter heeft, waarbij het strafrechtelijk karakter dient beoordeeld te worden aan de 

hand van de drie « Engel-criteria ». 

 

 Voor wat het eerste « Engel-criterium » betreft, voert de eisende partij voor de verwijzende rechter aan dat 

er omtrent de kwalificatie van de afzonderlijke aanslag onenigheid bestaat in de rechtspraak. Evenwel erkennen 

het Hof van Cassatie, de Hoven van Beroep te Antwerpen, Gent en Brussel en sommige rechtbanken minstens 

ten dele het strafrechtelijk karakter van de afzonderlijke aanslag, waarbij het Hof van Cassatie in zijn arrest van 

10 september 2010 (AR F09.0121.N) een genuanceerd standpunt inneemt. Ook het Grondwettelijk Hof heeft 

reeds indirect bevestigd dat de afzonderlijke aanslag kenmerken vertoont van een strafsanctie in de zin van 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (zie de arresten nrs. 28/2003 en 72/2004). 

 

 Voor wat het tweede « Engel-criterium » betreft, stelt de eisende partij voor de verwijzende rechter vast dat 

de afzonderlijke aanslag 300 pct. van de kosten, voordelen van alle aard en verdoken meerwinsten betreft, zodat 

die aanslag ruimschoots het louter vergoedende karakter te boven gaat. Derhalve is de afzonderlijke aanslag 

onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel en beoogt hij in werkelijkheid ontrading en bestraffing. 

Bovendien had de wetgever tot doel de openbare orde te beschermen, waaronder de belangen van de Schatkist en 

de sociale zekerheid. 

 

 Voor wat het derde « Engel-criterium » betreft, verwijst de eisende partij voor de verwijzende rechter naar 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgens welke een heffing als sanctie moet 

worden beschouwd wanneer de verhoging niet langer een vergoedend karakter heeft, maar een fraudebestraffend 

karakter. 

 

 Een bijkomend element om te oordelen dat de afzonderlijke aanslag een strafrechtelijk karakter heeft, volgt, 

volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, uit de wet tot instelling van het « una via »-principe van 

20 september 2012. Ingevolge de artikelen 444 en 445 van het WIB 1992 moet de opeisbaarheid van belastingen 

plaatsmaken voor de strafvordering en de aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank, waardoor de fiscale 

geldboeten definitief niet opeisbaar worden. De strafrechter beschikt echter wel over de bevoegdheid om de 

sanctie te matigen. 

 

 A.2.2.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt tevens op dat, hoewel artikel 219 van het 

WIB 1992 niet bepaalt dat de administratie de aanslag kan milderen, zij in de praktijk rekening houdt met 

individuele omstandigheden zoals de goede trouw, de afwezigheid van kwaad opzet, het feit dat de genieter van 

het voordeel binnen de normale aanslagtermijnen kan worden belast, enz. Ook het beleid van de administratie 

om over te gaan tot minnelijke regelingen sluit hierbij aan. In onderliggend bodemgeschil werd een akkoord 

gesloten waarbij een belastingverhoging van 10 pct. werd afgesproken; dit akkoord werd evenwel niet 

ondertekend door de eisende partij voor de verwijzende rechter. 

 

 Het voorgaande toont, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, de wispelturigheid aan 

waarmee de administratie de afzonderlijke aanslag van 300 pct. hanteert, en dit in strijd met de bepalingen van 

artikel 219 van het WIB 1992. Niettegenstaande de administratie dus toch rekening houdt met de individuele 

omstandigheden van het dossier, beschikt de bodemrechter niet over enige marginale toetsingsbevoegdheid. 

 

 A.2.3.  Als laatste element verwijst de eisende partij voor de verwijzende rechter naar de wetswijziging van 

17 juni 2013 die de problematiek en de rechtsonzekerheid omtrent het oude artikel 219 van het WIB 1992 

aantoont. Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de toepassing onduidelijk is, meer bepaald 

inzake de aanwezigheid van goede trouw en de eventuele taxatie van de genieter van het voordeel. 

 

 A.3.1.  In de eerste plaats werpt de Ministerraad op dat de te vergelijken categorieën niet vergelijkbaar zijn. 
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 Volgens de Ministerraad is de prejudiciële vraag op een verkeerd uitgangspunt gebaseerd, namelijk dat de 

afzonderlijke aanslag een strafrechtelijk karakter heeft. Het Hof van Cassatie heeft evenwel geoordeeld dat, in 

zoverre de afzonderlijke aanslag ertoe strekt het verlies van belastingen en van sociale bijdragen te vergoeden, 

deze aanslag geen strafrechtelijk karakter heeft en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens niet van toepassing is. In de vennootschapsbelasting worden de gevolgen van de afzonderlijke aanslag 

verzacht, aangezien het verschuldigde bedrag ervan aftrekbaar is als beroepskosten, waardoor de wetgever heeft 

voldaan aan de vereiste van een redelijk verband tussen het aangewende middel en het beoogde doel. De 

regeling van de afzonderlijke aanslag is ingevoerd met als doel de naleving van de fiscale wetgeving door iedere 

belastingplichtige te verzekeren, zonder een specifiek opzet te eisen. Hoewel het algemene doel van de beide 

sancties vergelijkbaar is, namelijk de niet-naleving van de wet bestraffen, verschilt het specifieke doel van de 

afzonderlijke aanslag van dat van de strafrechtelijke sancties; een strafrechtelijke sanctie beoogt een misdrijf te 

bestraffen dat met een specifiek moreel bestanddeel is gepleegd, namelijk het bedrieglijk opzet of het oogmerk te 

schaden. 

 

 De vaststelling dat het stelsel van de afzonderlijke aanslag werd versoepeld vanaf het aanslagjaar 2014 

doet, volgens de Ministerraad, geen afbreuk aan het niet-discriminerende karakter van het oude stelsel. Die 

versoepeling houdt enkel het bewijs in van het feit dat het stelsel van de afzonderlijke aanslag is ingevoerd met 

het oogmerk het verlies van de belasting te compenseren dat het gevolg is van de ontduiking door de verkrijgers 

van de inkomsten. 

 

 Volgens de Ministerraad omvat de afzonderlijke aanslag een niet-compenserend gedeelte, maar dit gedeelte 

is te klein om te spreken van een strafrechtelijk karakter. De afzonderlijke aanslag heeft een essentieel 

vergoedend karakter, en de mate waarin de afzonderlijke aanslag ertoe strekt te ontraden is eerder beperkt. Men 

kan dit kleine deeltje niet beschouwen als een zware bestraffing die uit hoofde van artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens zou gelijkstaan met een strafbepaling. Ook de richtlijnen die werden 

gegeven naar aanleiding van de wijziging aangebracht bij de wet van 17 juni 2013 « houdende fiscale en 

financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling » streven naar een effectieve 

definitieve belasting in de personenbelasting ten aanzien van de verkrijger. Daarnaast leidt de toepassing van de 

drie « Engel-criteria », volgens de Ministerraad, niet tot een andere conclusie. 

 

 Ten slotte moet nog worden gewezen op het ondeelbare karakter van de afzonderlijke aanslag. Het 

Grondwettelijk Hof heeft reeds geoordeeld dat noch de goede trouw, noch de afwezigheid van frauduleuze 

intentie, noch het feit dat de genieter van de inkomsten werd belast of kon worden belast, ertoe doen inzake de 

toepassing van de afzonderlijke aanslag. Daaruit moet worden afgeleid dat de rechter ter zake geen 

beoordelingsbevoegdheid heeft. Het matigingsrecht van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens kan niet spelen aangezien de voormelde elementen niet relevant zijn; de sanctie kan dus hoe dan ook 

niet worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel in zoverre het precies die elementen zijn die dienaangaande 

relevant zijn. 

 

 A.3.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de verschillende fiscale behandeling, namelijk 

dat het gemeen strafrecht wel in de mogelijkheid voorziet voor de rechter om de straf aan te passen aan de 

individuele toestand van de beklaagde en dat krachtens het evenredigheidsbeginsel de zwaarte van de straf niet 

onevenredig mag zijn aan het strafbare feit, een geoorloofd doel heeft, en objectief, relevant en evenredig is. 

 

 Voor wat het doel van de maatregel betreft, toont de Ministerraad aan dat het belastingstelsel van 

artikel 219 van het WIB 1992, dat geldt voor de zogenaamde « geheime commissielonen », een lange 

wetsgeschiedenis kent, waaruit telkens kan worden afgeleid dat de wetgever principieel een vergoedend karakter 

beoogde. Uiteindelijk werd de afzonderlijke aanslag op de « geheime commissielonen » in de 

vennootschapsbelasting ingevoerd om bepaalde vormen van misbruik tegen te gaan en heeft hij in dat opzicht 

een ontradend karakter met de bedoeling de belastingplichtigen ertoe aan te zetten aan de belastingadministratie 

alle inlichtingen te verstrekken nodig voor de belastbaarheid van de toegekende bedragen ten aanzien van de 

verkrijgers ervan. De wetgever beoogde de aanslag op een zodanig niveau te brengen dat geen enkele 

vennootschap belang erbij zou hebben dergelijke bedragen niet meer te rechtvaardigen volgens de wettelijke 

vormvereisten. 

 

 Het Grondwettelijk Hof heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat de afzonderlijke aanslag, zelfs wanneer 

die als een sanctie zou worden beschouwd, geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

(arresten nrs. 28/2003, 72/2004 en 3/2007). Het Grondwettelijk Hof stelt dat de maatregel van afzonderlijke 

aanslag pertinent is ten opzichte van de doelstellingen van de wetgever, aangezien hij het mogelijk maakt de 
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fiscale fraude te bestrijden door de praktijk van de geheime commissielonen te ontmoedigen. De afzonderlijke 

aanslag doorstaat aldus de evenredigheidstoets. 

 

 Het niet-opmaken van individuele fiches en samenvattende opgaven is, volgens de wet, een voldoende 

aanleiding om de afzonderlijke aanslag te vestigen, en een frauduleuze intentie is daarbij niet vereist. Bovendien 

is het bijzonder moeilijk, zo niet nagenoeg onmogelijk, om na te gaan of de nalatige belastingplichtige te goeder 

trouw heeft gehandeld en mag de belastingplichtige ertoe worden aangezet om zijn medewerking aan de fiscus te 

verlenen. Noch het feit dat de realiteit en het beroepskarakter van de betaalde vergoeding nooit ernstig werden 

betwist door de belastingadministratie, noch het feit dat er geen fiscale inkomsten werden gederfd, noch het feit 

dat de identiteit van de genieter niet verborgen werd gehouden, kunnen derhalve in aanmerking worden genomen 

als elementen die relevant zijn om de afzonderlijke aanslag te matigen. 

 

 A.3.3.  Daaruit moet, volgens de Ministerraad, worden afgeleid dat de rechter geen 

beoordelingsbevoegdheid heeft; het matigingsrecht van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens kan niet spelen, zodat de sanctie hoe dan ook niet kan worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. 

Het vermeende aangeklaagde verschil in behandeling is bijgevolg onbestaande zodat de prejudiciële vraag 

ongegrond is. 

 

 A.4.1.  Aangaande de mogelijke « verzachting » van de afzonderlijke aanslag, waarbij de Ministerraad 

opmerkt dat uit de aftrekbaarheid van de afzonderlijke aanslag als beroepskost moet worden afgeleid dat die 

afzonderlijke aanslag niet als geldboete of als straf kan worden gekwalificeerd (anders oordelen zou betekenen 

dat artikel 53, 6°, van het WIB 1992 die aftrekbaarheid zou uitsluiten), voert de eisende partij voor de 

verwijzende rechter aan dat die stelling dient te worden genuanceerd. Immers, niet alle geldboeten en straffen, 

zoals bepaald in artikel 53, 6°, van het WIB 1992, worden als aftrekbare beroepskosten uitgesloten. Met 

geldboeten wordt immers bedoeld de geldelijke sancties op basis van de strafwetgeving, maar in geen geval de 

administratieve geldboeten. De strafrechtelijke kwalificatie in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens is niet relevant voor de toepassing van artikel 53, 6°, van het WIB 1992. 

 

 A.4.2.  De eisende partij herhaalt dat het repressieve karakter van de sanctie overheerst. Bovendien, vanaf 

het ogenblik dat een maatregel een dubbele aard kent, namelijk, enerzijds vergoedend, en anderzijds bestraffend, 

primeert het repressieve karakter van de sanctie. 

 

 A.4.3.  De opmerking van de Ministerraad als zou de afzonderlijke aanslag geen strafrechtelijk karakter 

hebben omdat de vennootschap steeds mag kiezen of zij al dan niet het bewijs levert van de lasten of bedragen 

waarop de afzonderlijke aanslag van artikel 219 van het WIB 1992 wordt gevestigd, kan, volgens de eisende 

partij voor de verwijzende rechter, niet worden gevolgd. De keuzevrijheid van de vennootschap is niet relevant, 

aangezien zij ook een keuzevrijheid heeft om al dan niet een gemeenrechtelijk misdrijf te plegen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de afzonderlijke aanslag in de 

vennootschapsbelasting op de zogenaamde « geheime commissielonen ». De in het geding 

zijnde bepaling is artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(WIB 1992), zoals die bepaling van toepassing was voor het aanslagjaar 2009. 

 

 Artikel 219 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten bedoeld in artikel 57 en op 

voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, 

die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede 
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op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de 

vennootschap worden teruggevonden, en op de in artikel 53, 24°, bedoelde financiële 

voordelen of voordelen van alle aard. 

 

 Die aanslag is gelijk aan 300 pct. van die kosten, voordelen van alle aard en verdoken 

meerwinsten. 

 

 Als verdoken meerwinsten worden niet aangemerkt, de reserves als bedoeld in artikel 24, 

eerste lid, 2° tot 4°. 

 

 Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag 

van de kosten, vermeld in artikel 57 of van de voordelen van alle aard als bedoeld in de 

artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, begrepen is in een door de genieter 

overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte ». 

 

 Die bepaling vormt, samen met artikel 219bis van hetzelfde Wetboek, afdeling II 

(« Afzonderlijke aanslagen ») van hoofdstuk III (« Berekening van de belasting ») van titel III 

(« Vennootschapsbelasting ») van het WIB 1992. 

 

 B.1.2.  Artikel 57 van het WIB 1992, zoals het op het aanslagjaar 2009 van toepassing 

was, bepaalde : 

 

 « De volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden 

verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in 

de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt : 

 

 1°  commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-

toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die 

voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in 

artikel 30, 3°, bedoelde bezoldigingen; 

 

 2°  bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan 

personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met 

uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; 

 

 3°  vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van 

werkelijke eigen kosten van de werkgever ». 

 

 B.1.3.  Artikel 305 van het WIB 1992, zoals het op het aanslagjaar 2009 van toepassing 

was, bepaalde : 

 

 « Belastingplichtigen die aan de personenbelasting, aan de vennootschapsbelasting of aan 

de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, zomede belastingplichtigen die ingevolge de 

artikelen 232 tot 234 en 248, § 2, aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen, zijn 
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gehouden ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte over te leggen in 

de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311. 

 

 Indien de belastingplichtige overleden of wettelijk onbekwaam is, rust de verplichting tot 

aangifte in het eerste geval op de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden, in het 

tweede geval op de wettelijke vertegenwoordiger. 

 

 Bij de zonder vereffening ontbonden vennootschappen in het kader van een fusie, een aan 

een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing als bedoeld in de artikelen 671 tot en met 

677 van het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke 

verrichting onder buitenlands recht, rust de verplichting tot aangifte naargelang het geval op 

de overnemende vennootschap of op de verkrijgende vennootschappen. Bij de andere 

ontbonden vennootschappen rust deze verplichting op de vereffenaars. 

 

 Belastingplichtigen die niet kunnen lezen, noch ondertekenen, mogen hun aangifte laten 

invullen door de personeelsleden van de aanslagdienst waaronder zij ressorteren, mits zij de 

vereiste inlichtingen verstrekken. In dat geval wordt van deze omstandigheid melding 

gemaakt in de aangifte en wordt deze ondertekend door het personeelslid die ze ingevuld 

heeft. 

 

 De aangiften mogen ook worden overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de 

algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt moet doen blijken ». 

 

 B.2.  Uit de feiten van de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, de motieven van 

de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de prejudiciële vraag kan worden afgeleid 

dat de verwijzende rechter van het Hof beoogt te vernemen of de in het geding zijnde 

bepaling, voor het aanslagjaar 2009, bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 13 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre zij een verschil in behandeling invoert tussen belastingplichtigen ten 

aanzien van wie de afzonderlijke aanslag door de rechter niet kan worden gemilderd, « terwijl 

deze aanslag een strafrechtelijk karakter heeft », en de beklaagden in het gemeen strafrecht 

waarbij de strafrechter wel over de mogelijkheid beschikt om de straf aan te passen aan de 

individuele toestand van de beklaagde « en terwijl krachtens het evenredigheidsbeginsel de 

zwaarte van de straf niet onevenredig mag zijn aan het strafbare feit ». 

 

 B.3.1.  De Ministerraad werpt op dat de prejudiciële vraag geen vergelijkbare situaties 

betreft, omdat de verwijzende rechter uitgaat van een verkeerd uitgangspunt; de afzonderlijke 

aanslag, zoals bepaald in artikel 219 van het WIB 1992, zou niet als een strafrechtelijke 

sanctie kunnen worden beschouwd. 
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 B.3.2.  De door de Ministerraad opgeworpen exceptie van niet-vergelijkbaarheid komt in 

feite erop neer de interpretatie te betwisten van de bepaling die in de prejudiciële vraag aan 

het Hof ter toetsing wordt voorgelegd wat de kwalificatie van de door haar ingestelde 

maatregel betreft. Er is evenwel geen reden om die kwalificatie in het geding te brengen. 

 

 B.3.3.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt dat de verwijzende rechter 

van oordeel is dat de afzonderlijke aanslag van artikel 219 van het WIB 1992 een 

strafrechtelijk karakter heeft. De motivering van het verwijzingsvonnis preciseert in welk 

opzicht de afzonderlijke aanslag, volgens de verwijzende rechter, als een maatregel met een 

strafrechtelijk karakter dient te worden beschouwd in de zin van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. Het Hof gaat na of dit het geval is. 

 

 B.3.4.  De afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting strekt ertoe de 

belastingplichtigen te dwingen hun verplichting na te komen om in de wettelijke vorm en 

binnen de wettelijke termijn de fiscale administratie de inlichtingen te bezorgen die het haar 

mogelijk maken tot de aanslag van de verkrijgers over te gaan. 

 

 Sedert de wetswijziging van 30 maart 1994 blijkt dat naast die wettige doelstelling de 

wetgever tevens de bedoeling had de fraude te ontraden, waarbij de afzonderlijke aanslag 

zonder onderscheid aan eenieder die belastingplichtig is, wordt opgelegd, en onder meer ertoe 

strekt het niet-nakomen door de belastingplichtige van zijn verplichtingen te bestraffen 

teneinde herhaling van de inbreuken te voorkomen (Parl. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1290/6, 

pp. 45-46 en p. 86). 

 

 Derhalve kan worden aangenomen dat de verwijzende rechter van oordeel is dat de 

afzonderlijke aanslag waarin artikel 219 van het WIB 1992 voorziet, minstens ten dele, een 

repressief karakter vertoont en een sanctie van strafrechtelijke aard is in de zin van artikel 6.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens heeft overigens beslist dat het algemene karakter van wetsbepalingen 

betreffende belastingverhogingen en het doel van de straffen, zowel ontradend als repressief, 

kunnen volstaan om aan te tonen dat de belastingplichtige het voorwerp is van een 

strafvervolging in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag (EHRM, 23 juli 2002, Janosevic 

t. Zweden, § 68). 
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 B.3.5.  Daar de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen in de in 

B.3.4 aangegeven mate vergelijkbaar zijn, wordt de exceptie van de Ministerraad verworpen. 

 

 B.4.  Het belastingstelsel dat geldt voor geheime commissielonen, is het resultaat van 

meerdere opeenvolgende wetswijzigingen. De parlementaire voorbereiding van die 

verschillende aanpassingen toont aan dat de wetgever bepaalde vormen van misbruik heeft 

willen bestrijden. Hij heeft dan ook een « correlatie [gelegd] tussen, eensdeels, de 

aftrekbaarheid van de bedragen in hoofde van diegene die ze betaalt en, anderdeels, de 

belastbaarheid van die bedragen ten name van de verkrijgers » (Parl. St., Kamer, 1972-1973, 

nr. 521/7, p. 38). 

 

 Het is gewettigd dat de wetgever ernaar streeft de fiscale fraude te voorkomen en de 

belangen van de Schatkist te vrijwaren, vanuit de zorg voor gerechtigheid en om de taken van 

algemeen belang waarmee hij is belast zo goed mogelijk te vervullen. 

 

 B.5.1.  Aangezien in B.3.4 is aangenomen dat de afzonderlijke aanslag een repressief 

karakter kan vertonen, houdt het Hof, bij de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, rekening met de waarborgen vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en, met name, de waarborg dat een onafhankelijke en onpartijdige 

rechter een controle met volle rechtsmacht kan uitoefenen op de door de bevoegde 

administratieve overheid gevestigde afzonderlijke aanslag. 

 

 B.5.2.  De waarborgen vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens vereisen niet dat op iedere persoon ten aanzien van wie een afzonderlijke aanslag 

wordt gevestigd die als een strafrechtelijke sanctie in de zin van die bepaling wordt 

gekwalificeerd, dezelfde maatregelen tot verzachting van de straf kunnen worden toegepast 

als die welke de persoon geniet ten aanzien van wie een sanctie wordt opgelegd die als een 

strafrechtelijke sanctie in de zin van het interne recht wordt gekwalificeerd. 

 

 B.6.  Wanneer de wetgever oordeelt dat sommige inbreuken op wettelijke bepalingen 

moeten worden bestraft, behoort het tot zijn beoordelingsbevoegdheid te beslissen of het 

opportuun is om voor strafsancties sensu stricto of voor een afzonderlijke aanslag te opteren. 

De keuze voor een specifieke maatregel kan op zich niet worden geacht discriminerend te 

zijn. 
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 Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling dat uit die 

keuze voortvloeit, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.7.  De vaststelling van de ernst van een tekortkoming en de zwaarwichtigheid waarmee 

die tekortkoming kan worden bestraft, behoren tot de beoordelingsbevoegdheid van de 

wetgever. Hij mag bijzonder zware straffen opleggen in aangelegenheden waar de aard van de 

inbreuken de grondrechten van de burgers en de belangen van de gemeenschap ernstig kunnen 

aantasten. 

 

 Het staat derhalve aan de wetgever om de perken en de bedragen vast te stellen 

waarbinnen de beoordelingsbevoegdheid van de administratie, en bijgevolg die van de 

rechtbank, moet worden uitgeoefend. Het Hof zou een dergelijk systeem alleen kunnen 

afkeuren indien het op onevenredige wijze afbreuk zou doen aan het algemene beginsel 

volgens hetwelk inzake sancties niets wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de 

administratie valt, ontsnapt aan de toetsing van de rechter (arrest nr. 138/2006 van 

14 september 2006, B.7.2). 

 

 B.8.1.  Artikel 219 van het WIB 1992 is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 13 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de rechter niet toestaat 

met volle rechtsmacht toezicht uit te oefenen op de afzonderlijke aanslag. 

 

 Dat toezicht moet het de rechter immers mogelijk maken na te gaan of die beslissing in 

feite en in rechte verantwoord is en of zij alle wetsbepalingen en algemene beginselen naleeft 

die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel. 

 

 B.8.2.  Wanneer bij de rechter aldus een beroep wordt ingesteld tegen een afzonderlijke 

aanslag (artikel 219 van het WIB 1992), moet die rechter een dergelijke controle kunnen 

uitoefenen. 

 

 B.9.  In de in B.8.1 vermelde interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te 

worden beantwoord. 
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 B.10.  Artikel 219 van het WIB 1992 kan evenwel anders worden geïnterpreteerd, 

waarbij die bepaling zich niet ertegen verzet dat de rechter, bij wie een beroep is ingesteld 

tegen een afzonderlijke aanslag, een bevoegdheid met volle rechtsmacht uitoefent in de zin 

van hetgeen is vermeld in B.8.1. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de rechter verbiedt een toezicht met volle rechtsmacht 

uit te oefenen op de afzonderlijke aanslag, schendt artikel 219 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 -  In die zin geïnterpreteerd dat het de rechter niet verbiedt een toezicht met volle 

rechtsmacht uit te oefenen op de afzonderlijke aanslag, schendt artikel 219 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5636 

 

 

Arrest nr. 89/2014 

van 12 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, gesteld 

door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter 

A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 30 april 2013 in zake het openbaar ministerie tegen D.T.W. M., met als 

burgerlijke partijen Y. D.L. en A.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 13 mei 2013, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van 

Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 324ter, § 1, Strafwetboek het gelijkheidsbeginsel verankerd in artikel 10 

en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat iedere persoon die wetens en willens 

betrokken is bij een criminele organisatie, wanneer deze criminele organisatie gebruikmaakt 

van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of 

andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen of te 

vergemakkelijken, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met een 

geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, ook al 

heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan 

deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 Strafwetboek bedoelde wijzen, terwijl 

dergelijke vorm van betrokkenheid niet strafbaar wordt gesteld in de artikelen 139 tot 141ter 

Strafwetboek, noch in de artikelen 322 tot 324 Strafwetboek ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  D.T.W. M., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Arnou, advocaat bij de balie te 

Brugge; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij 

de balie te Brussel. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Arnou, voor D.T.W. M.; 

 

 .  Mr. A. Poppe, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. E. Jacubowitz, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Een in verdenking gestelde persoon heeft bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep 

te Gent beroep ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij wordt verwezen naar de 

correctionele rechtbank wegens zijn eventuele betrokkenheid bij een criminele organisatie. 

 

 De inverdenkinggestelde voert aan dat de terminologie « betrokken [zijn] bij een criminele organisatie » in 

artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, gewijzigd bij wet van 10 augustus 2005, onduidelijk is en derhalve in 

strijd is met het wettigheidsbeginsel in strafzaken vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Volgens hem 

zou daarover minstens een prejudiciële vraag moeten worden gesteld aan het Hof. 

 

 De kamer van inbeschuldigingstelling wijst erop dat het Hof reeds bij zijn arresten nrs. 92/2005 van 11 mei 

2005 en 116/2005 van 30 juni 2005 over de vroegere terminologie « deel uitmaken van een criminele 

organisatie » heeft geoordeeld dat die notie het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel niet schendt. Volgens de 

kamer van inbeschuldigingstelling dekt het begrip « betrokken zijn » dezelfde lading als de notie « deel 

uitmaken ». De kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve van oordeel dat er geen aanleiding is tot het stellen 

van een prejudiciële vraag daarover. 

 

 De inverdenkinggestelde voert nog aan dat artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek in strijd is met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie gewaarborgd bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat 

een persoon die wordt veroordeeld wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie, ook al had hij niet de 

intentie in het raam van die organisatie een misdrijf te plegen of eraan deel te nemen, kan worden bestraft, terwijl 

de betrokkenheid bij een terroristische groep bedoeld in de artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek of bij 

een misdrijf van bendevorming bedoeld in de artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek, niet strafbaar wordt 

gesteld. 

 

 De kamer van inbeschuldigingstelling is van oordeel dat er ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid 

van artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en beslist de hiervoor 

geciteerde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

– A – 

 

 A.1.1.  De inverdenkinggestelde merkt op dat het louter wetens en willens deel uitmaken van een criminele 

organisatie, zonder dat iemand de bedoeling heeft een misdrijf te plegen in het raam van die organisatie of deel 

te nemen aan een dergelijk misdrijf, volstaat om strafbaar te zijn krachtens artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek. 

 

 Leden van een terroristische organisatie die niet de bedoeling hebben een misdrijf te plegen in het raam van 

die organisatie of deel te nemen aan een dergelijk misdrijf, zijn daarentegen niet strafbaar, ook al heeft de 

wetgever strenger willen optreden tegen terroristische organisaties en heeft hij daarvoor in zwaardere straffen 

voorzien. 

 

 Volgens de inverdenkinggestelde bestaat voor dat verschil in behandeling geen redelijke verantwoording en 

is het ook maatschappelijk niet te verantwoorden, wat wordt bevestigd in de rechtsliteratuur. 

 

 A.1.2.  De inverdenkinggestelde merkt op dat ook bij het misdrijf van bendevorming de passieve 

deelneming niet strafbaar is. Het is precies de mogelijkheid van een bestraffing van een passieve deelneming aan 

een criminele organisatie die het onderscheid maakt met het misdrijf van bendevorming. 

 

 Dat toont volgens die partij de schending van het gelijkheidsbeginsel des te meer aan, nu zowel bij een 

zwaardere als bij een lichtere vorm van groepscriminaliteit de passieve deelneming niet strafbaar is. 
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 A.2.1.  De Ministerraad merkt op dat de strafbepalingen met betrekking tot criminele organisaties zijn 

ingevoerd bij de wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties, ten einde gevolg te geven aan het 

Gemeenschappelijk optreden van 21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een 

criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie (PB L 351 van 29 december 1998). 

 

 Het doel van de wetgever bestond erin criminele structuren te ontmantelen door zich meer te concentreren 

op de organisatie ervan dan op de individuele misdrijven die door de organisatie werden gepleegd. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad wijst ook op de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 januari 1999 en 

maakt daaruit op dat de wetgever van oordeel was dat een criminele organisatie bestaat uit leden die misdrijven 

plegen en uit leden die enkel zorgen voor de omkadering van de criminele structuur. De wetgever heeft ook 

geoordeeld dat het deel uitmaken van een criminele organisatie niet aan een strenge bewijslast moest worden 

onderworpen, aangezien op het bestaan van een criminele organisatie reeds een zware bewijslast rustte. 

 

 A.2.3.  Volgens de Ministerraad werd artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek ingevoerd vanwege de eigen 

aard van de criminele organisatie die verweven zit in de maatschappij en waarvan de structuren moeten worden 

lamgelegd om die organisatie te kunnen uitschakelen. 

 

 Dat een dergelijke regel niet werd ingevoerd inzake bendevorming, kan worden verklaard door het feit dat 

de bende niet bestendig, noch gestructureerd is en dat die niet zo in de samenleving is vertakt als een criminele 

organisatie. De strengere bestraffing wordt verantwoord doordat een criminele organisatie een groter gevaar 

vormt voor de maatschappij. 

 

 A.2.4.  Volgens de Ministerraad heeft ook een terroristische organisatie, in tegenstelling tot een criminele 

organisatie, geen maatschappelijke verankering en berust het verschil in behandeling dan ook op een objectief 

criterium. 

 

 A.2.5.  De Ministerraad betoogt voorts dat het verschil in behandeling geen kennelijk onredelijke gevolgen 

met zich meebrengt. Een persoon zal immers slechts kunnen worden bestraft indien hij wetens en willen is 

betrokken bij een criminele organisatie. 

 

 A.3.1.  De inverdenkinggestelde betwist dat de strafbaarstelling van het lidmaatschap waarin bij wet van 

10 januari 1999 is voorzien, zou zijn voortgevloeid uit het Gemeenschappelijk optreden van 21 december 1998 

inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie. 

De wet steunde op een wetsontwerp van 12 maart 1997 en toen al was het de bedoeling iedereen die deel 

uitmaakte van een criminele organisatie strafbaar te stellen.  

 

 De wijziging van de in het geding zijnde bepaling bij de wet van 10 augustus 2005 is daarentegen wel 

ingegeven door een internationaalrechtelijke bepaling, namelijk artikel 5 van het Verdrag van Palermo van 

15 november 2000 van de Verenigde Naties tegen transnationaal georganiseerde misdaad, dat door België is 

geratificeerd op 24 juni 2004. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt evenwel dat de wetgever verder wilde gaan dan dat 

artikel 5, dat enkel betrekking heeft op de actieve deelneming aan de criminele activiteiten van een 

georganiseerde criminele groep (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/004, p. 8). Volgens de 

inverdenkinggestelde beoogde de wetgever de georganiseerde criminaliteit op zich te bestrijden, doelstelling die 

niet aanwezig is bij de bendevorming, noch bij de terroristische organisatie. Precies daarvoor is er volgens de 

inverdenkinggestelde geen redelijke en objectieve verantwoording. 

 

 A.3.2.  De inverdenkinggestelde betwist ook de stelling van de Ministerraad dat een criminele organisatie 

meer bestendig van aard is dan een bende. Daarentegen kunnen de misdrijven van een bende zowel naar 

intensiteit en aantasting van de openbare veiligheid als naar frequentie van die misdrijven even groot of zelfs 

groter zijn. 

 

 Volgens de inverdenkinggestelde ligt het enige verschil in de meer uitgewerkte structuur van de criminele 

organisatie, die daardoor ook beter en minder zichtbaar kan infiltreren in de maatschappij. Op dat punt is een 

criminele organisatie inderdaad sociaal gevaarlijker en vormt zij een grotere bedreiging voor de openbare 

veiligheid. 
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 Maar dat verschil in structuur is op zich geen redelijke en objectieve verantwoording om louter passieve 

leden, die zelf niet de bedoeling hebben enig misdrijf te plegen, te bestraffen, terwijl dat niet mogelijk is voor 

leden van een bende. Uiteindelijk heeft de wetgever de kring van strafbare personen uitgebreid, zonder dat die 

uitbreiding het met resultaat bestrijden van de criminele organisatie op zich kan bereiken of tot gevolg kan 

hebben. 

 

 Volgens de inverdenkinggestelde is zodoende aangetoond dat er geen objectieve en redelijke grondslag 

bestaat om die strafbaarstelling in te voeren bij de criminele organisatie, terwijl dat niet het geval is bij de 

bendevorming. 

 

 A.3.3.  De inverdenkinggestelde betwist ook de stelling van de Ministerraad dat een strengere straf 

verantwoord is omdat een criminele organisatie een groter gevaar vormt voor de samenleving. 

 

 Allereerst houdt artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek geen strengere bestraffing in, maar een 

uitbreiding van de strafbaarstelling tot personen die noch bij bendevorming, noch bij terroristische organisaties 

strafbaar zijn. Voorts zijn het niet die personen die een groter gevaar vormen voor de samenleving. Bovendien 

zijn die personen niet constitutief voor die organisatie, die ook zonder hen kan bestaan. 

 

 A.3.4.  Wat de vergelijking met terroristische organisaties betreft, is de inverdenkinggestelde van mening 

dat zijn stelling geenszins wordt weerlegd door de argumentatie van de Ministerraad dat terroristische 

organisaties geen maatschappelijke verankering hebben en dat een persoon slechts kan worden vervolgd 

vanwege zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie als hij wetens en willens daarbij betrokken is. 

 

 Voor de inverdenkinggestelde is er een vaststaand verband tussen de bestrijding van de terroristische 

organisaties en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Dat blijkt onder meer uit randnummer 5 van 

de voorafgaande beschouwingen bij het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding 

(PB L 164, 22 juni 2002). Dat besluit is geïmplementeerd bij de wet van 19 december 2003 betreffende 

terroristische misdrijven, waarmee de artikelen 139 en volgende in het Strafwetboek zijn ingevoerd. 

 

 De inverdenkinggestelde wijst vervolgens op de gelijkenissen tussen terroristische organisaties en criminele 

organisaties : beide zijn gestructureerde verenigingen die een tijd bestaan of duren, met meer dan twee personen 

die in onderling overleg te werk gaan. Er is één verschilpunt, namelijk dat een terroristische organisatie de 

misdaden pleegt die zijn bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek terwijl een criminele organisatie bepaalde 

zware misdrijven pleegt om een vermogensvoordeel te verkrijgen. 

 

 De inverdenkinggestelde is het dan ook oneens met de stelling van de Ministerraad dat een strafbaarstelling 

van de passieve leden van een criminele organisatie verantwoord is omdat de structuur van de criminele 

organisatie een groter maatschappelijk gevaar zou vormen. 

 

 Misdrijven gepleegd door een terroristische groep zijn even gevaarlijk, zo niet nog gevaarlijker, en er zijn 

krachtens artikel 138 van het Strafwetboek zwaardere straffen gesteld op dezelfde feiten. De wetgever heeft 

duidelijk strenger willen optreden tegen de terroristische organisaties. 

 

 Volgens de inverdenkinggestelde is het dan ook niet objectief en redelijk te verantwoorden dat bij de 

misdrijven die worden gepleegd door een terroristische organisatie de kring van strafbare personen kleiner is dan 

bij een criminele organisatie, hoewel het gevaar van een terroristische organisatie voor de maatschappij minstens 

even groot is. 

 

 Ook het argument van de « maatschappelijke verankering » van de criminele organisatie gaat volgens de 

inverdenkinggestelde niet op. Ten eerste blijkt dat niet uit de parlementaire voorbereiding en, ten tweede, gaat 

het feitelijk niet op. 

 

 A.3.5.  De inverdenkinggestelde betwist ten slotte ook de stelling van de Ministerraad dat het verschil in 

behandeling geen kennelijk onevenredige gevolgen met zich zou meebrengen. 
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 Ook bij de strafbaarstelling van de deelneming aan terroristische activiteiten is het doorslaggevend dat de 

betrokkene weet dat hij door zijn handelen een bijdrage levert tot de misdrijven van een terroristische groep.  

 

 Het verschil in behandeling brengt wel degelijk onevenredige gevolgen teweeg. De deelnemer aan een 

terroristisch misdrijf is enkel strafbaar als hij wetens en willens actief deelneemt aan de feiten. Een deelnemer 

aan een misdrijf begaan door een criminele organisatie is strafbaar als hij wetens en willens is betrokken bij die 

organisatie, ook al is het louter passief. 

 

 De inverdenkinggestelde merkt op dat het verschil in behandeling kan leiden tot gevangenisstraffen van een 

tot drie jaar, een geldboete van honderd tot vijfduizend euro, een eventuele verbeurdverklaring, de 

gerechtskosten, en een vermelding in het strafregister. 

 

 De inverdenkinggestelde besluit dat de wetgever niet kon voorzien in de strafbaarstelling van 

artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek nu hij daarin niet voorziet bij het misdrijf van bendevorming noch bij de 

misdrijven van een terroristische organisatie. 

 

 Het antwoord op de prejudiciële vraag moet voor die partij dan ook positief zijn. 

 

 A.4.  De Ministerraad repliceert dat artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek op zich genomen geen 

schending uitmaakt van de Grondwet en dat het Hof al vaker oordeelde dat ook het ontbreken van een wettelijke 

regeling een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan inhouden (bv. arrest nr. 25/98 van 

10 maart 1998, nr. 140/2001 van 6 november 2001 en nr. 115/2004 van 30 juni 2004). 

 

 Volgens de Ministerraad kan een eventueel vermeend verschil in behandeling slechts worden afgeleid uit 

het ontbreken van een strafbaarstelling in de zin van artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek bij de deelneming 

aan een terroristische organisatie. 

 

 Het verschil in behandeling vloeit dan ook niet voort uit artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek. 

 

 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het bepaalt dat iedere persoon die 

wetens en willens is betrokken bij een criminele organisatie wordt gestraft met correctionele 

straffen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te 

plegen of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek 

bedoelde wijzen, terwijl een dergelijke vorm van betrokkenheid niet strafbaar wordt gesteld in 

de artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek (terroristische organisaties), noch in de 

artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek (bendevorming). 

 

 B.2.1.  Artikel 324ter, § 1, dat bij de wet van 10 januari 1999 is opgenomen in 

hoofdstuk I (« Vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen en criminele organisatie ») van titel VI (« Misdaden en wanbedrijven tegen de 
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openbare veiligheid ») van Boek II (« De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder ») 

van het Strafwetboek, vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, bepaalt : 

 

 « Wanneer de criminele organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, 

listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen 

van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, wordt iedere persoon die wetens en 

willens daarbij betrokken is, gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met 

geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, ook al 

heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan 

deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen ». 

 

 B.2.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat aan het Hof een vraag 

wordt gesteld over artikel 324ter, § 1, zoals gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2005.  

 

 B.2.3.  Over het oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek heeft het Hof 

bij zijn arresten nrs. 92/2005 van 11 mei 2005 en 116/2005 van 30 juni 2005 geoordeeld « dat 

het misdrijf van ‘ deel uitmaken ’ van een criminele organisatie voldoende precies is om 

eenieder in staat te stellen het materiële en het morele bestanddeel ervan te kennen » en dat 

die bepaling derhalve het wettigheidsbeginsel in strafzaken gewaarborgd bij de artikelen 12 

en 14 van de Grondwet niet schond. 

 

 Bij zijn verwijzingsarrest oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat de notie 

« betrokken zijn » in het huidige artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek « dezelfde lading 

dekt » als de notie « deel uitmaken » van een criminele organisatie in het oorspronkelijke 

artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek. 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof antwoordt op de prejudiciële vraag. 

 

 B.3.1.  Het Hof wordt gevraagd de strafbaarstelling van artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek te vergelijken met de ontstentenis van een soortgelijke strafbaarstelling in, 

enerzijds, de artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek, en, anderzijds, de artikelen 322 tot 

324 van het Strafwetboek.  
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 B.3.2.  De artikelen 139 en volgende van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 

19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, bepaalden op het ogenblik van de 

feiten waarvoor de betrokkene in verdenking is gesteld, en derhalve abstractie makend van de 

wijzigingen bij de wet van 18 februari 2013 : 

 

 « Art. 139.  Met terroristische groep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van 

meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om 

terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137. 

 

 Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, 

menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig 

oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een terroristische groep in de 

zin van het eerste lid. 

 

 Art. 140.  § 1.  Iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische 

groep, zij het ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een 

terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een 

terroristische groep, terwijl hij weet dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een 

misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar 

tot tien jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 

 

 § 2.  Iedere leidende persoon van een terroristische groep wordt gestraft met opsluiting 

van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend euro tot tweehonderdduizend 

euro. 

 

 Art. 141.  Iedere persoon die, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 140, materiële 

middelen verstrekt, daaronder begrepen financiële hulp, met het oog op het plegen van een 

terroristisch misdrijf bedoeld in artikel 137, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien 

jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 

 

 Art. 141bis.  Deze titel is niet van toepassing op handelingen van strijdkrachten tijdens 

een gewapend conflict als gedefinieerd in en onderworpen aan het internationaal humanitair 

recht, noch op de handelingen van de strijdkrachten van een Staat in het kader van de 

uitoefening van hun officiële taken, voor zover die handelingen onderworpen zijn aan andere 

bepalingen van internationaal recht 

 

 Art. 141ter.  Geen enkele bepaling uit deze titel kan worden gelezen in die zin dat zij een 

beperking of een belemmering beoogt van rechten of fundamentele vrijheden, zoals het 

stakingsrecht, de vrijheid van vergadering, vereniging of meningsuiting, waaronder het recht 

om, voor de verdediging van de eigen belangen, samen met anderen vakbonden op te richten 

dan wel zich daarbij aan te sluiten, evenals het daarmee samenhangende recht van betoging, 

en zoals onder meer verankerd in de artikelen 8 tot 11 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ».  
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 B.3.3.  De artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek, die betrekking hebben op 

bendevorming, bepalen : 

 

 « Art. 322.  Elke vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen, is een misdaad of een wanbedrijf, bestaande door het enkel feit van het 

inrichten der bende. 

 

 Art. 323.  Indien de vereniging tot doel heeft gehad misdaden te plegen waarop 

levenslange opsluiting staat of opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn, 

worden de aanstokers tot die vereniging, de hoofden van die bende en degenen die daarin enig 

bevel hebben gevoerd, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. 

 

 Zij worden gestraft met gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar, indien de vereniging is 

opgericht om andere misdaden te plegen, en met gevangenisstraf van zes maanden tot drie 

jaar, indien de vereniging is opgericht om wanbedrijven te plegen. 

 

 Art. 324.  Alle andere personen die van de vereniging deel uitmaken en zij die wetens en 

willens aan de bende of aan haar afdelingen wapens, munitie, werktuigen tot het plegen van 

misdaden, een onderdak, een schuilplaats of een vergaderplaats verschaffen, worden gestraft : 

 

 In het eerste geval van het vorige artikel, met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf 

jaar; 

 

 In het tweede geval, met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar; 

 

 En in het derde, met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar ». 

 

 B.3.4.  Het Hof wordt in het bijzonder gevraagd de in het geding zijnde bepaling te 

toetsen in zoverre zij een persoon strafbaar stelt die wetens en willens « betrokken » is bij een 

criminele organisatie, die wordt gestraft met correctionele straffen, ook al heeft hij niet de 

bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op 

één van de wijzen bedoeld in de artikelen 66 tot 69 Strafwetboek, die bepalen : 

 

 « Art. 66.  Als daders van een misdaad of wanbedrijf worden gestraft : 

 

 Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks 

hebben meegewerkt; 

 

 Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad 

of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; 

 

 Zij die, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks hebben uitgelokt; 
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Zij die, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door 

enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te 

koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben 

uitgelokt, onverminderd de straffen die bij de wet bepaald zijn tegen daders van aanzetting tot 

misdaden of wanbedrijven, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven. 

 

 Art. 67.  Als medeplichtigen aan een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft : 

 

 Zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen; 

 

 Zij die wapens, werktuigen of enig ander middel hebben verschaft, die tot de misdaad of 

het wanbedrijf hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen; 

 

 Zij die, buiten het geval van artikel 66, § 3, met hun weten de dader of de daders hebben 

geholpen of bijgestaan in daden die de misdaad of het wanbedrijf hebben voorbereid, 

vergemakkelijkt of voltooid. 

 

 Art 68.  Zij die, bekend met het misdadig gedrag van boosdoeners die roverijen plegen of 

gewelddaden tegen de veiligheid van de Staat, tegen de openbare rust, tegen personen of 

eigendommen, er een gewoonte van maken hun een onderdak, een schuilplaats of een 

vergaderplaats te verschaffen, worden als hun medeplichtigen gestraft. 

 

 Art. 69.  Medeplichtigen aan een misdaad worden gestraft met de straf die, 

overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van dit wetboek, onmiddellijk lager is dan die waarmee 

zij als daders van die misdaad zouden worden gestraft. 

 

 De straf tegen medeplichtigen aan een wanbedrijf zal niet hoger zijn dan twee derden van 

die welke op hen zou worden toegepast, indien zij de daders van dat wanbedrijf waren ». 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek wordt met « criminele 

organisatie […] bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die 

duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en 

wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om 

direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen ». 

 

 B.4.2.  Het oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, is in het Strafwetboek ingevoegd bij het 

artikel 3 van de wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties. 

 

 Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp beoogde de wetgever twee 

doelstellingen: ten eerste « wordt een stevig juridisch houvast geboden voor de aanpak van de 

georganiseerde criminaliteit » door het begrip « criminele organisatie » nader te omschrijven 

en  
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 « het tweede objectief is de deelneming aan de aldus gedefinieerde criminele organisaties 

strafbaar te stellen. Het komt erop aan personen te bestraffen, niet omwille van hun 

persoonlijke deelname aan misdrijven of hun persoonlijke bedoeling misdrijven te plegen, 

maar omwille van hun lidmaatschap zelf van de criminele organisaties, zoals omschreven 

door de wet, of omwille van hun deelname aan geoorloofde activiteiten van deze criminele 

organisaties, of nog omwille van hun deelname aan de besluitvorming binnen deze 

organisaties. Hierdoor wordt het mogelijk personen te bestraffen die thans meestal buiten 

schot blijven, ondanks het feit dat hun bijdrage tot de criminele organisaties essentieel kan 

zijn voor de ontwikkeling van de al dan niet geoorloofde activiteiten van deze laatste. Het 

beslissend criterium voor de strafbaarheid ligt in de kennis die de persoon heeft van de 

criminele aard van de organisatie waartoe hij behoort of aan wiens activiteiten hij deelneemt » 

(Parl. St., Kamer, 1996–1997, nr. 954/1, pp. 1–2; ibid., nr. 954/17, p. 3 en analoog, Parl. St., 

Senaat, 1997–1998, nr. 1-662/4, p. 3). 

 

 B.4.3.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is, als antwoord op het advies van de Raad 

van State, gepreciseerd dat het begrip « deel uitmaken » van een criminele organisatie, zoals 

vermeld in artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, moet worden onderscheiden van de 

verschillende vormen van « deelneming » die strafbaar worden gesteld in de andere 

bepalingen die zijn ingevoerd bij de wet betreffende de criminele organisaties (Parl. St., 

Kamer, 1996-1997, nr. 954/1, pp. 6-7 en 15-17). Uit de tekst zelf van de wet kan worden 

afgeleid dat het « deel uitmaken » niet het plegen van misdrijven of het, als mededader of 

medeplichtige, aan die misdrijven deelnemen in het raam van de criminele organisatie 

impliceert, aangezien die gedragingen het voorwerp uitmaken van onderscheiden misdrijven. 

De wetgever heeft gewild dat ook de leden van een criminele organisatie kunnen worden 

vervolgd, bijvoorbeeld de chauffeur, het huispersoneel en het veiligheidspersoneel van de 

leider van een criminele organisatie, en de personen die in een of andere vorm worden 

vergoed door de criminele organisatie om een netwerk van sociale relaties uit te bouwen ten 

behoeve van de organisatie, met het oog op haar schijnbaar legitieme inbedding en sociale 

inplanting in de gemeenschap (ibid., p. 16, en Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-662/4, p. 5). 

Er zijn voorbeelden gegeven van omstandigheden waaruit de rechter in een concreet geval de 

aansluiting bij de criminele organisatie zou kunnen afleiden : het geregeld aanwezig zijn op 

vergaderingen van de criminele organisatie of het aandeelhouderschap van een 

vennootschapsrechtelijke structuur die door een criminele organisatie als dekmantel wordt 

gebruikt (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 954/6, p. 18). 

 

 Er dient echter nog te worden opgemerkt dat, voor de toepassing van artikel 324ter, § 1, 

de woorden « wetens en willens » die de woorden « deel uitmaakt » voorafgaan, impliceren 

dat de vervolgende partij moet aantonen dat de vervolgde persoon « een positieve instelling 
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[…] met kennis van zaken » moet hebben (Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-662/3, p. 6). De 

wetgever heeft evenwel gepreciseerd dat de persoonlijke bedoeling om misdrijven te plegen 

binnen de organisatie of eraan deel te nemen, niet vereist is (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 954/1, p. 2, en nr. 954/6, p. 6), noch de wil om bij te dragen tot de doelstellingen van de 

criminele organisatie (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 954/6, p. 18). 

 

 De minister onderstreepte nog dat « het deel uitmaken van de [criminele] organisatie […] 

het bestaan van een nauwe en duurzame band [impliceert] » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 954/6, p. 10). 

 

 B.4.4.  Tijdens de debatten in de Kamercommissie preciseerde de minister voorts : 

 

 « [De] criminele organisatie [kent] een of meerdere structuren waarvan sommige legaal 

zijn, maar die wel bijdragen tot de finaliteit van de organisatie. Een criminele organisatie kent 

leden die niet de bedoeling hebben zelf misdrijven te plegen - wat hen medeplichtig zou 

maken - maar die wel meewerken aan de organisatie. 

 

 Tegenover die realiteit moet een onbetwistbare keuze worden gemaakt : ofwel verkiest 

men enkel degenen die de strafbare feiten begaan te vervolgen ofwel wordt de criminele 

organisatie in haar geheel geviseerd met inbegrip van de legale onderdelen waarvan geweten 

is dat zij de illegale doelstellingen ondersteunen. […] » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 954/17, pp. 29-30). 

 

 Tijdens de debatten in de Senaatscommissie onderstreepte de minister eveneens in dat 

verband : 

 

 « Met het begrip criminele organisatie daarentegen wordt de gestructureerde, permanente 

vereniging geviseerd met alle in het voorgestelde artikel 324bis opgesomde kenmerken. 

Aangezien deze vorm van samenwerking zwaarwichtiger is, worden allerlei vormen van 

betrokkenheid zoals het louter lidmaatschap, de ‘ sleepers ’, de buitenstaanders, enzovoort, 

strafbaar gesteld (zie in dat verband het eerste tussentijds verslag van de 

onderzoekscommissie, Stuk Senaat, nr. 1-326/7, blz. 53-60 —bijlage I) » (Parl. St., Senaat, 

1997-1998, nr. 1-662/4, p. 39). 

 

 « Criminele organisaties zijn beter gestructureerd en hebben nationale en internationale 

vertakkingen. Hun samenstelling is uiteraard geheim, maar ze gaan veel beter op in de 

maatschappij. In feite gaat het om ‘ maffia-achtige ’ organisaties, zoals die ook opereren in 

Italië, Rusland en Japan. Onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit heeft aangetoond dat 

al deze organisaties hun activiteiten ook op het Belgische grondgebied ontplooien » (ibid., 

pp. 47 en 48). 
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 B.4.5.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt derhalve dat artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek een incriminatie behelst van het wetens en willens deel uitmaken van een 

criminele organisatie zoals die is gedefinieerd in B.4.1, wanneer die gebruik maakt van 

bepaalde methodes om haar doelen te bereiken, ook ten aanzien van personen die zelf geen 

misdrijf hebben gepleegd of die niet de intentie hebben enig misdrijf te plegen in het kader 

van die criminele organisatie, noch de intentie hebben gehad daaraan deel te nemen als 

medeplichtige of mededader. 

 

 Bij zijn arrest van 25 oktober 2005 oordeelde het Hof van Cassatie « dat [het oude] 

artikel 324ter, § 1, Strafwetboek de bestraffing beoogt van een persoon, niet om reden van 

zijn persoonlijke deelname aan misdrijven of zijn persoonlijke bedoeling misdrijven te 

plegen, maar enkel om reden van zijn lidmaatschap van de in artikel 324bis Strafwetboek 

omschreven criminele organisatie, en mits hij kennis heeft van de criminele aard van de 

organisatie waartoe hij behoort » (Cass., 25 oktober 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 537). 

 

 De persoon die wetens en willens hechte en duurzame banden onderhoudt met de leden 

van een criminele organisatie, die gebruik maakt van een zekere modus operandi, terwijl hij 

niet betrokken is bij de geoorloofde of ongeoorloofde activiteiten van de criminele organisatie 

waartoe hij behoort wegens de banden die hij, met kennis van zaken, met de leden ervan 

onderhoudt, kan dus correctioneel worden bestraft. Die incriminatie veronderstelt dus niet dat, 

ten aanzien van de geïncrimineerde persoon, de bestanddelen van de criminele organisatie 

moeten worden aangetoond (Cass., 5 juni 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 307). 

 

 B.4.6.  De bij de wet van 10 augustus 2005 in de artikelen 324bis en 324ter van het 

Strafwetboek aangebrachte wijzigingen, zijn als volgt verantwoord : 

 

 « Aangezien de regering besloten heeft [het] Verdrag [van de Verenigde Naties tegen 

transnationale georganiseerde misdaad] te bekrachtigen, moet het Belgisch recht in 

overeenstemming worden gebracht met de normatieve bepalingen ervan. De aanpassing van 

het Belgisch recht vormt de tenuitvoerlegging van de nieuwe internationale verplichtingen 

van België. 

 

 Derhalve moeten de artikelen 324bis en 324ter van het Strafwetboek worden gewijzigd. 

 

 […] 
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 Krachtens dit artikel worden in artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek de 

woorden ‘ waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige 

kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om 

het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken ’ geschrapt. Er moet niet 

langer worden gerefereerd aan een van de modi operandi die op limitatieve wijze zijn 

opgesomd in het bestaande artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek opdat een 

criminele groep overeenkomstig het Belgisch recht als een criminele organisatie wordt 

beschouwd. 

 

 De Raad van State heeft in het advies d.d. 19 december 2002 immers erop gewezen dat 

een vereniging, opdat zij kan worden beschouwd als een criminele organisatie, krachtens 

artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek gebruik moet maken van ‘ intimidatie, 

bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie ’, dan wel ‘ commerciële of andere 

structuren moet aanwenden om het plegen van misdrijven te kunnen verbergen of te 

vergemakkelijken’ , hoewel deze verwijzing naar een bijzondere modus operandi niet 

voorkomt in artikel 2 a) van het Verdrag. 

 

 […] 

 

 Teneinde de nieuwe internationale verplichtingen in acht te nemen en de doeltreffendheid 

van de internationale strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op te voeren, moet België 

artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek aanpassen aan de vereisten van het Verdrag 

van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad en de verwijzing naar 

de modi operandi schrappen. 

 

 […] 

 

 De schrapping in artikel 324bis van de verwijzing naar demodi operandi leidt ertoe dat de 

draagwijdte van de strafbaarstelling passieve deelneming aan een criminele organisatie de 

wens van de wetgever in 1999 te boven gaat. 

 

 Destijds onderstelde de strafbaarstelling passieve deelneming aan een criminele 

organisatie dat een persoon wetens en willens deel uitmaakte van een criminele organisatie, 

de doelstellingen en oogmerken ervan kende, alsmede de modus operandi. Strafbaar is het 

gegeven met kennis van zaken deel uit te maken van een organisatie die niet aarzelt 

buitengewoon laakbare middelen aan te wenden zoals het gebruik van intimidatie, bedreiging, 

geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om 

het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 Teneinde deze strafbaarstelling te handhaven ondanks de wijziging van artikel 324bis, is 

het noodzakelijk in artikel 324ter, § 1, te refereren aan die modi operandi. 

 

 Er moet worden onderstreept dat artikel 324ter conform het Verdrag van Palermo is en de 

vereisten van het internationaal recht zelfs te boven gaat, zowel in de oude versie als in de 

thans voorgestelde nieuwe versie. 

 

 In artikel 5, § 1, eerste lid, a), ii), van het Verdrag van Palermo is inderdaad voorzien in 

de strafbaarstelling van ‘ de actieve deelname van een persoon die kennis heeft van het 

oogmerk en van de algemene criminele activiteit van een georganiseerde criminele groep of 

van het voornemen van die groep om de betreffende delicten te plegen : a) aan de criminele 
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activiteiten van een georganiseerde criminele groep; b) aan andere activiteiten van de 

georganiseerde criminele groep waarbij die persoon kennis ervan heeft dat zijn deelname 

bijdraagt tot de verwezenlijking van voornoemd crimineel oogmerk ’. 

 

 Artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek betreft de deelname van een persoon aan een 

criminele organisatie ‘ ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die 

organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op een van die wijzen bedoeld in de 

artikelen 66 en volgende ’. Het gaat om de strafbaarstelling van de deelname aan een 

criminele organisatie die wetens en willens geschiedt. Deze paragraaf is ruimer dan artikel 5, 

§ 1, a) ii) a) van het Verdrag van Palermo dat enkel betrekking heeft op de actieve deelname 

aan de criminele activiteiten van een georganiseerde criminele groep. Het bepaalde in de 

artikelen 66 en volgende van het Strafwetboek is toereikend opdat België zijn internationale 

opdrachten terzake vervult » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/004, pp. 4-8). 

 

 B.4.7.  Bovendien doet artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek geen afbreuk aan de 

mogelijke toepassing van de verschoningsgrond bedoeld in artikel 326 van hetzelfde 

Wetboek. 

 

 B.5.  Wanneer de wetgever van oordeel is dat bepaalde gedragingen dienen te worden 

bestraft, behoort het in beginsel tot zijn beoordelingsbevoegdheid vast te stellen welk gedrag 

een strafrechtelijke sanctie verdient. De door hem gemaakte keuzes moeten evenwel 

redelijkerwijze worden verantwoord. 

 

 B.6.1.  Wat de vergelijking betreft met de misdrijven inzake bendevorming bedoeld in de 

artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek, is in de parlementaire voorbereiding gesteld dat 

criminele organisaties « uitgebreider, beter gestructureerd en permanenter van aard » zijn en 

« op meer systematische wijze » misdrijven plegen en dat « bij bendevorming alle leden 

persoonlijk de bedoeling hebben om misdrijven te plegen of lid te zijn van de bende » (Parl. 

St., Senaat, 1997–1998, nr. 1-662/4, p. 48, en Kamer, 1996–1997, nr. 954/17, p. 29). « In 

tegenstelling tot de bendevorming waar alle leden persoonlijk de bedoeling hebben lid te zijn 

of deel te nemen aan het plegen van de misdrijven, kent de criminele organisatie een of 

meerdere structuren waarvan sommige legaal zijn, maar die wel bijdragen tot de finaliteit van 

de organisatie. Een criminele organisatie kent leden die niet de bedoeling hebben zelf 

misdrijven te plegen - wat hen medeplichtig zou maken - maar die wel meewerken aan de 

organisatie. […] Bij bendevorming is het hoofddoel de persoonlijke verrijking van het 

bendelid terwijl criminele organisaties een hiërarchie kennen die ertoe leidt dat de verrijking  
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meestal gaat naar de leiding waarbij de gewone leden eerder een vorm van (soms legaal) loon 

krijgen » (ibid., nr. 954/17, p. 29). 

 

 B.6.2.  Rekening houdend met de doelstelling van de in het geding zijnde bepaling, die 

erin bestaat vaak zeer kapitaalkrachtige en vrijwel onzichtbaar in de samenleving verweven 

criminele organisaties te bestrijden, kunnen de voormelde elementen redelijkerwijze 

verantwoorden dat, in tegenstelling tot de loutere betrokkenheid bij bendevorming, de enkele 

betrokkenheid, wetens en willens, bij een criminele organisatie strafbaar wordt gesteld 

wanneer die organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige 

kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de 

misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 De wetgever heeft daarbij in redelijkheid kunnen oordelen dat de regels van toepassing 

op bendevorming, en met inbegrip van deze inzake deelneming bedoeld in de artikelen 66 tot 

en met 69 van het Strafwetboek, niet afdoende zijn gebleken in de strijd tegen de criminele 

organisaties. 

 

 B.7.1.  Wat de vergelijking betreft tussen een criminele organisatie en een « terroristische 

groep » bedoeld in de artikelen 139 en volgende van het Strafwetboek, bestaat er een objectief 

verschil in de aard van de misdrijven van de organisatie : in het tweede geval zijn dat de 

terroristische misdrijven omschreven in artikel 137 van het Strafwetboek; in het geval van een 

criminele organisatie zijn dat misdrijven « die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar 

of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen ». 

 

 Weliswaar is bij beide strafbaarstellingen sprake van een gestructureerde vereniging met 

een zekere bestendigheid, met het oog op het in onderling overleg plegen of beramen van 

bepaalde misdrijven. Overigens kunnen de misdrijven in sommige gevallen van soortgelijke 

aard zijn. Het impact van terroristische misdrijven op de samenleving kan zelfs zwaarder zijn 

dan de impact van misdrijven van criminele organisaties. 

 

 Hoewel de enkele betrokkenheid bij een terroristische groep niet strafbaar is gesteld zoals 

dat het geval is voor een criminele organisatie, stelt artikel 140 van het Strafwetboek de 

deelneming aan enige activiteit van de terroristische groep strafbaar met correctionele straffen 
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indien de persoon die deelneemt, weet dat hij daarmee bijdraagt tot het plegen van een 

misdaad of een wanbedrijf voor de terroristische groep.  

 

 B.7.2.   De wetgever heeft redelijkerwijze kunnen oordelen dat het nodig was te voorzien 

in de strafbaarstelling van personen die, ongeacht of zij de bedoeling hebben bepaalde 

misdrijven in het raam van een criminele organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op 

één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek bedoelde wijzen, wetens en willens 

zijn betrokken bij die organisatie, wanneer die gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, 

geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om 

het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 Een dergelijke legitieme maatregel verliest zijn verantwoording niet doordat de wetgever 

de betrokkenheid van personen bij andere strafbare feiten of organisaties, en meer bepaald de 

betrokkenheid bij een terroristische groep, niet op soortgelijke wijze strafbaar heeft gesteld. 

De wetgever vermocht rekening ermee te houden dat criminele organisaties met het oog op 

hun lucratieve doelstelling doorgaans zowel legale als illegale activiteiten ontplooien, terwijl 

de terroristische organisaties terroristische misdrijven plegen als bedoeld in de artikel 137 van 

het Strafwetboek. 

 

 B.8.  Ook al kan de in het geding zijnde bepaling leiden tot correctionele straffen, het 

blijkt niet dat de betwiste maatregel onevenredige gevolgen teweegbrengt in het licht van de 

doelstelling van de wetgever. 

 

 De hardnekkigheid waarmee criminele organisaties niettegenstaande het voorheen 

beschikbare strafrechtsarsenaal, met inbegrip van de bepalingen inzake strafbare deelneming, 

blijken voort te bestaan of ontstaan en de moeilijkheidsgraad – zo niet soms de 

onmogelijkheid om – te bepalen welke personen binnen de criminele organisatie de intentie 

hebben om de misdrijven van de organisatie te plegen of eraan deel te nemen en welke 

personen enkel zorgen voor faciliteiten of diensten, nu eens legale dan weer illegale, die de 

organisatie van pas kunnen komen, kunnen in redelijkheid verantwoorden dat de wetgever de 

in het geding zijnde maatregel heeft genomen, voor zover het gaat om personen die wetens en 

willens zijn betrokken bij een criminele organisatie, wanneer die in artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek bedoelde activiteiten ontwikkelt en zich schuldig maakt aan misdaden en 

wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf. 
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 B.9.  De woorden « wetens en willens » houden bovendien in dat de persoon die zich 

ertoe beperkt deel uit te maken van de criminele organisatie, niet kan worden vervolgd indien 

hij niet weet dat die organisatie gebruik maakt van de in artikel 324ter van het Strafwetboek 

beoogde methodes.  

 

 B.10.  Onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie, is de in het geding zijnde 

bepaling niet zonder redelijke verantwoording. 

 

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

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie, schendt artikel 324ter, § 1, van 

het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5637 

 

 

Arrest nr. 90/2014 

van 12 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012 

houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (in 

zoverre het een paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen), ingesteld door Christiane 

Devos en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 mei 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (in zoverre het een 

paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen), bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 21 december 2012, derde editie, door Christiane Devos, Theo Michaux, Paul 

Bouwens en de cvba « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij », bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat bij de balie te Turnhout. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. D’Hooghe en 

Mr. A. Carton, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Putman, advocaat bij de balie te Turnhout, loco Mr. L. Vermeulen, voor de 

verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. J. Vranckx, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. D’Hooghe, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 A.1.1.  De eerste, de tweede en de derde verzoekende partijen zijn vastbenoemde personeelsleden van de 

vierde verzoekende partij. Zij worden door de bestreden bepalingen ongunstig geraakt, vermits zij pas 

respectievelijk twee maanden, twee jaar en één jaar later met pensioen zullen kunnen gaan.  

 

 De vierde verzoekende partij, de cvba « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij », is een 

intercommunale maatschappij, opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Zij waarborgt aan haar vast benoemd personeel een statutair rustpensioen dat « naar rata van 
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1/50 per dienstjaar » wordt berekend. Zij staat zelf in voor de financiering van haar pensioenstelsel. Zij wordt 

rechtstreeks en ongunstig door de bestreden bepalingen geraakt, vermits die bepalingen rechtstreeks ingrijpen in 

het pensioenstelsel dat in haar personeelsstatuut is vastgesteld. Ingevolge de bestreden bepalingen zal een aantal 

van haar personeelsleden pas op latere leeftijd met vervroegd pensioen kunnen gaan, wat voor haar tot hogere 

personeelskosten zal leiden.  

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad doen de verzoekende partijen niet van het vereiste belang blijken. 

 

 De eerste, de tweede en de derde verzoekende partij vallen niet onder het toepassingsgebied van de 

bestreden bepalingen, dat is beperkt tot ambten waarvoor de wet in een gunstiger tantième dan 1/60 voorziet. 

Overigens tonen die verzoekende partijen niet aan dat zij ingevolge het personeelsstatuut van de cvba 

« Provinciale Brabantse Energiemaatschappij » aan een gunstiger reglementair tantième van 1/50 zijn 

onderworpen. 

 

 De vierde verzoekende partij kan als rechtspersoon niet door de bestreden bepalingen in haar situatie 

worden geraakt, vermits zij geen natuurlijke persoon is die zelf aanspraak op een pensioen kan maken. 

Overigens toont de cvba « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij » niet aan dat haar eigen personeelsstatuut 

in een preferentieel reglementair tantième van 1/50 per dienstjaar voorziet.  

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 A.2.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat 

de bestreden bepalingen een discriminatie invoeren tussen ambtenaren naargelang dat zij een preferentieel 

wettelijk tantième dan wel een preferentieel reglementair tantième genieten. Voor het verschil in behandeling 

tussen de categorie van ambtenaren voor wie de wet, wat de pensioenberekening betreft, in een gunstiger 

tantième dan 1/60 voorziet, en de categorie van ambtenaren voor wie niet de wet, maar het eigen 

personeelsstatuut in een gunstiger tantième dan 1/60 voorziet, bestaat geen redelijke verantwoording. 

 

 Met de bestreden bepalingen beoogt de wetgever te vermijden dat lokale besturen de minimale 

pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden verlagen door hun preferentiële tantièmes toe te kennen. 

Die doelstelling kan evenwel niet verantwoorden dat een overgangsmaatregel wordt ontzegd aan de ambtenaren 

die hun ganse loopbaan onder een personeelsstatuut hebben gewerkt op grond waarvan zij een gunstiger tantième 

bij vervroegde pensionering - en bijgevolg een gunstigere regeling inzake de loopbaanduur - genieten, terwijl de 

wetgever een dergelijke maatregel ten aanzien van andere ambtenaren wel noodzakelijk en billijk heeft geacht. 

Om het beoogde doel te bereiken had de wetgever minder verregaande maatregelen kunnen nemen die wel met 

de belangen van de betrokken ambtenaren van de lokale besturen te verzoenen waren.  

 

 A.2.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het bestreden verschil in behandeling op een objectief criterium 

berust en redelijk is verantwoord. De situatie van personen die aan een wettelijk dan wel aan een reglementair 

tantième zijn onderworpen, is fundamenteel verschillend. In het eerste geval betreft het een keuze van de 

wetgever die op specifieke beleidsdoelstellingen is gegrond, terwijl het in het tweede geval om een louter 

financieel voordeel gaat : reglementaire tantièmes vormen een « reglementair bonussysteem », waarbij een 

financieel voordeel op algemene wijze wordt toegekend zonder dat daaraan een democratische besluitvorming is 

voorafgegaan. Bovendien is de bestreden maatregel redelijk verantwoord in het licht van de doelstelling van de 

wetgever om manipulaties van de pensioenleeftijd door lokale entiteiten te vermijden. Ten slotte is het bepalen 

van de leeftijdsgrenzen voor vervroegde oppensioenstelling een federale bevoegdheid die niet aan de lokale 

overheden kan worden gedelegeerd. Immers, indien de vermenigvuldigingscoëfficiënten eveneens zouden 

worden toegepast in het geval van reglementaire tantièmes lager dan 1/60, zou zulks erop neerkomen dat de 

wetgever het aan de lokale overheden overlaat om de minimale pensioengerechtigde leeftijd zelf te kunnen 

bepalen. Het vaststellen van de pensioenleeftijd en van de mogelijkheden van vervroegde oppensioenstelling is 

een essentiële overheidsbevoegdheid. Het komt niet aan private entiteiten toe om voor zichzelf eigen regels vast 

te stellen die de leeftijd van oppensioenstelling van hun personeelsleden bepalen. 

 

 De bestreden maatregel is evenredig met het door de wetgever nagestreefde doel. De personen die een 

reglementair tantième genieten, zullen nog steeds op 62 jaar op pensioen kunnen gaan. Bovendien heeft de 

wetgever de gevolgen van de verhoging van de leeftijdsgrens verzacht door in een aantal overgangsmaatregelen 

te voorzien. Overigens wordt door de bestreden maatregel niet geraakt aan de vrijheid van de cvba « Provinciale 

Brabantse Energiemaatschappij » om een preferentieel tantième dat lager is dan 1/60 in haar personeelsstatuut te 

behouden en op haar personeelsleden toe te passen. 
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 A.3.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het beginsel van behoorlijke regelgeving en met het vertrouwensbeginsel, doordat de 

bestreden maatregel de verzoekende partijen in een nadeliger positie brengt dan de overheden en de ambtenaren 

« waarvan voor de pensioenberekening de pensioennoemer lager dan 60 bij wet is bepaald », terwijl zij mochten 

verwachten, zoals alle andere rechtsonderhorigen, dat in adequate overgangsmaatregelen zou worden voorzien 

die op gelijke wijze zouden gelden voor ieder die zich in dezelfde situatie bevindt. 

 

 A.3.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van oordeel dat het tweede middel wegens obscuri libelli niet 

ontvankelijk is. 

 

 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het middel niet ontvankelijk is, vermits de verzoekende 

partijen niet aangeven ten aanzien van welke categorieën van personen de bestreden maatregel een discriminatie 

zou invoeren. Zij zetten evenmin concreet uiteen op welke wijze de wetgever het beginsel van behoorlijke 

wetgeving en het vertrouwensbeginsel zou hebben geschonden.  

 

 A.4.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het beginsel van behoorlijke regelgeving, doordat aan het aannemen van de bestreden 

bepalingen geen zorgvuldige voorbereiding is voorafgegaan. Bij het invoeren van de bestreden maatregel heeft 

de wetgever in het geheel geen belangenafweging gedaan en heeft hij geen rekening gehouden met de belangen 

van de ambtenaren van de lokale besturen. 

 

 A.4.2.  In hoofdorde is de Ministerraad van oordeel dat het derde middel wegens obscuri libelli niet 

ontvankelijk is. 

 

 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het middel niet ontvankelijk is, vermits de verzoekende 

partijen niet aangeven op welke wijze de bestreden maatregel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou 

schenden. Zij zetten evenmin uiteen op welke wijze de wetgever het beginsel van behoorlijke wetgeving zou 

hebben geschonden. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De bestreden bepalingen maken deel uit van hoofdstuk 2 (« Verhoging van de 

leeftijd van het onmiddellijk of uitgesteld pensioen ») van de wet van 13 december 2012 

houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

 

 Een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar werd reeds ingevoerd bij de wet 

van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 85 tot 92). De thans bestreden 

bepalingen beogen de uitwerking daarvan te verduidelijken en te verfijnen. 

 

 B.1.2.  Vóór de voormelde wet van 28 december 2011 konden de statutaire ambtenaren op 

pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar en « op voorwaarde dat zij ten minste vijf 

pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen » (artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen). Het betrof in wezen een 
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vervroegd pensioen, dat afweek van de wettelijke pensioenleeftijd die voor de statutaire 

ambtenaren, zoals voor de werknemers en de zelfstandigen, in beginsel op 65 jaar was 

vastgesteld (artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen). 

 

 De wet van 28 december 2011 heeft dat vervroegd pensioen voor de statutaire ambtenaren 

veralgemeend (artikel 88), maar heeft tegelijkertijd voorzien, niet alleen in een verhoging van de 

leeftijd waarop dat pensioen kan ingaan, maar ook in een verhoging van het aantal dienstjaren 

dat moet zijn bereikt en dat in beginsel 40 jaar bedraagt (artikel 85). 

 

 B.1.3.  Het pensioen van de statutaire ambtenaren wordt berekend overeenkomstig de 

volgende formule : tantième x referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. De 

referentiewedde is in beginsel de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren. Het 

tantième vormt de noemer van de zogenaamde loopbaanbreuk, met als teller het aantal 

dienstjaren. Hoe kleiner die noemer is, hoe gunstiger de loopbaanbreuk en hoe hoger het 

pensioenbedrag (of hoe sneller het maximumpensioen wordt bereikt).  

 

 Het rustpensioen wordt in beginsel berekend « op de grondslag van, voor elk jaar dienst, 

1/60 van de referentiewedde » (artikel 8, § 1, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de 

burgerlijke en kerkelijke pensioenen). Een aantal categorieën van ambtenaren geniet evenwel, bij 

wijze van uitzondering, een tantième van 1/50 (artikel 8, § 3, 3°, van dezelfde wet). 

 

 Artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012 voorziet in bijzondere voorwaarden inzake 

het vereiste aantal dienstjaren voor de ambtenaren die een gunstiger tantième dan 1/60 genieten. 

Het voegt meer bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen de volgende twee paragrafen in : 

 

 « § 3/1.  Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende 

dienstjaren bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, en derde lid, § 2 en § 3, tweede tot vierde lid, wordt 

bereikt, wordt de duur van de in het tweede lid bedoelde diensten verstrekt in een ambt waaraan 

de wet, voor de pensioenberekening, een gunstiger tantième dan 1/60e verbindt, 
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vermenigvuldigd met de in het vijfde lid vastgestelde coëfficiënt die overeenstemt met het aan 

die diensten verbonden tantième, de ingangsdatum van het pensioen en het minimumaantal 

vereiste dienstjaren. 

 

 De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de werkelijk gepresteerde 

pensioenaanspraakverlenende diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en de situaties 

vermeld in de lijst bedoeld bij artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende 

diverse bepalingen, die aanneembaar zijn voor de opening van het recht op pensioen, evenals de 

in § 1, tweede lid, 2 °, bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman. Ook indien, voor 

de berekening van het pensioen, het voordeliger tantième niet behouden blijft tijdens de situaties 

opgesomd in de hierboven bedoelde lijst, moet de in het vijfde lid bedoelde coëfficiënt toegepast 

worden op deze periode op basis van het tantième dat aan deze periode zou verbonden geweest 

zijn indien de betrokkene werkelijke diensten was blijven presteren in de functie die hij vóór die 

situatie uitoefende. 

 

 Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in het tweede lid bedoelde diensten 

gepresteerd bij de NMBS-Holding. 

 

 Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen waarvan het 

pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 

 De coëfficiënt of coëfficiënten bedoeld in het eerste lid worden als volgt vastgesteld : 
 

Jaar waarin het pensioen 
ingaat 

Tantième 1/55 
Tantième 1/50 en andere gunstigere 

tantièmes 

 Minimumaantal vereiste dienstjaren Minimumaantal vereiste dienstjaren 

 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 

2013 1,0910 - 1,0908 - - 1,1999 - 1,2001 - - 

2014 1,0910 1,0909 1,0908 - - 1,1999 1,2000 1,2001 - - 

2015 - 1,0909 1,0908 1,0910 - - 1,2000 1,2001 1,1999 - 

2016 - - 1,0908 1,0910 1,0909 - - 1,2001 1,1999 1,2000 

2017 - - 1,0644 1,0649 1,0654 - - 1,1706 1,1714 1,1722 

2018 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1429 1,1443 1,1454 

2019 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1164 1,1181 1,1200 

2020 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0908 1,0933 1,0957 

2021 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0667 1,0697 1,0722 

Vanaf 2022  - 1,0390 1,0401 1,0500  - 1,0436 1,0467 1,0500 

 
 Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende periode, desgevallend onderverdeeld in 

afzonderlijke perioden naargelang het aan de diensten verbonden tantième, wordt geteld van de 

begin- tot en met de einddatum. De dagen die deel uitmaken van een onvolledige kalendermaand 

worden in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in 

verhouding tot het aantal dagen dat werkelijk begrepen is in die volledige kalendermaand. Het 

resultaat van deze telling wordt, voor elke afzonderlijke periode, uitgedrukt in maanden met vier 

decimalen waarbij naar boven wordt afgerond indien de vijfde decimaal gelijk of groter is dan 

vijf. Dezelfde afronding wordt toegepast op het product dat wordt verkregen nadat de som van 
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deze, per tantième samengetelde, afzonderlijke perioden werd vermenigvuldigd met de 

coëfficiënt bedoeld in het vijfde lid. De som van deze producten wordt uitgedrukt in maanden 

met vier decimalen. 

 

 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen om de 

coëfficiënt 1,1200 vastgesteld in de laatste kolom van de tabel in het vijfde lid, voor de in die 

kolom bedoelde gevallen, te behouden voor de jaren na 2019. 

 

 § 3/2.  De toepassing van § 1, tweede lid, 1°, kan niet meebrengen dat voor een bepaald 

kalenderjaar meer dan 12 maanden in aanmerking genomen worden voor de opening van het 

recht op het pensioen ». 

 

 B.1.4.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van het voormelde artikel 2, 4°, 

in zoverre het een paragraaf 3/1, eerste lid, invoegt in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.  

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen bij de 

vernietiging van de bestreden bepalingen.  

 

 B.2.2.  De eerste, de tweede en de derde verzoekende partij zijn vastbenoemde 

personeelsleden van de vierde verzoekende partij. Zij kunnen door de bestreden bepalingen 

ongunstig in hun situatie worden geraakt, vermits zij pas respectievelijk twee maanden, twee 

jaar en één jaar later met pensioen zouden kunnen gaan.  

 

 Wat de vierde verzoekende partij, de cvba « Provinciale Brabantse 

Energiemaatschappij », betreft, zou ingevolge de bestreden bepalingen een aantal van haar 

personeelsleden pas op latere leeftijd met vervroegd pensioen kunnen gaan, wat voor haar tot 

hogere personeelskosten zou leiden.  

 

 B.2.3.  Wanneer wetsbepalingen de situatie van een categorie van personen regelen, 

kunnen degenen die ten aanzien van die categorie van het voordeel van die bepalingen 

verstoken blijven, daarin een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om de bepalingen 

aan te vechten. Opdat de verzoekende partijen van het vereiste belang doen blijken, is 

overigens niet vereist dat een eventuele vernietiging hun een onmiddellijk voordeel zou 
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opleveren. De omstandigheid dat de verzoekende partijen, als gevolg van de vernietiging van 

de bestreden bepalingen, opnieuw een kans zouden krijgen dat hun situatie in gunstigere zin 

wordt geregeld, volstaat om hun belang bij het bestrijden van die bepalingen te 

verantwoorden. 

 

 B.2.4.  Aangezien het belang van de verzoekende partijen afhankelijk is van de 

draagwijdte van de bestreden bepalingen, valt het onderzoek ervan samen met dat van de 

grond van de zaak. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

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

Grondwet, doordat de bestreden bepalingen een discriminatie zouden invoeren tussen 

ambtenaren naargelang het preferentiële tantième dat zij genieten van wettelijke dan wel van 

reglementaire aard is. Voor het verschil in behandeling tussen de categorie van ambtenaren 

voor wie de wet, wat de pensioenberekening betreft, in een gunstiger tantième dan 1/60 

voorziet, en de categorie van ambtenaren voor wie niet de wet, maar het eigen 

personeelsstatuut in een gunstiger tantième dan 1/60 voorziet, zou geen redelijke 

verantwoording bestaan. 

 

 B.4.  De bestreden bepalingen maken deel uit van een structurele hervorming van de 

pensioenen van het overheidspersoneel, die erop gericht is om op lange termijn de budgettaire 

kosten van de vergrijzing te beheersen. De hervorming strekt in de eerste plaats ertoe de mensen 

langer te doen werken. 

 

 B.5. Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te 

nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. Aangezien die 

pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, 

kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of het tekort in de 

sociale zekerheid zulks vereisen. 
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 Bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt de wetgever derhalve over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de betrokken regeling het 

voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg. 

 

 B.6.  Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde categorieën van personen 

beoogt en andere categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt op 

categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient het Hof 

te onderzoeken of de bestreden bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij 

geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie van de ene of de andere van die 

categorieën van personen. Van discriminatie zou derhalve slechts sprake zijn indien het verschil 

in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van de pensioenregels een onevenredige 

beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.7.1.  De leeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar voorheen met pensioen kon gaan, 

wordt vanaf 2013 op geleidelijke wijze verhoogd, meer bepaald jaarlijks met 6 maanden, om 

vanaf 2016 op 62 jaar te blijven. Ook het vereiste aantal dienstjaren wordt slechts geleidelijk 

verhoogd : het bedraagt 38 jaar vanaf 2013, 39 jaar vanaf 2014 en 40 jaar vanaf 2015. 

 

 De ambtenaren die een gunstiger tantième dan 1/60 genieten - vanwege de zwaarte van hun 

beroep of ter compensatie van een laattijdige indiensttreding (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2405/004, p. 8) - kunnen op kortere tijd het maximumpensioen bereiken. Om die reden 

heeft de wetgever het coherent geacht dat die categorie van ambtenaren ook op kortere tijd het 

vereiste aantal dienstjaren verwerft : 

 

 « Het basisidee dat artikel 2, 4° ondersteunt, vertrekt van de vaststelling dat in de op het 

tantième van 1/60 gebaseerde pensioenstelsels, een volledig pensioen (relatief 

maximum - 3/4 van de referentiewedde) wordt bekomen na 45 dienstjaren. Daarentegen, 

wanneer het stelsel bijvoorbeeld een tantième van 1/55 (met name het geval van de 

onderwijzers) of 1/50 (onder andere de diensten als brandweerman) voorziet, wordt het 

maximumpensioen bereikt met 41 jaar en 3 maanden dienst of met 37 jaar en 6 maanden dienst. 

 

 Daar de personen die genieten van een gunstiger tantième dan 1/60ste dus vlugger het 

maximumpensioen kunnen bereiken, leek het logisch en billijk dat hen, wat betreft de leeftijd 

van de vervroegde oppensioenstelling, een versoepeling van de voorwaarden van de 
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minimumduur van de loopbaan kan worden toegekend » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-

2405/001, pp. 9-10). 

 

 B.7.2.  Artikel 46, §§ 3/1 en 3/2, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen, zoals ingevoegd bij het gedeeltelijk bestreden artikel 2, 

4°, van de wet van 13 december 2012, voorziet bijgevolg in een bijzondere overgangsregeling, 

die erop neerkomt dat de pensioenaanspraakverlenende dienstjaren met een bepaalde coëfficiënt 

worden vermenigvuldigd, volgens de in het vijfde lid van paragraaf 3/1 opgenomen tabel : 

 

 « De voorwaarden inzake de minimumduur van de diensten worden met andere woorden 

niet verminderd of verlaagd maar het is het aantal door de ambtenaar gepresteerde dienstjaren dat 

wordt verhoogd, wat hem in staat stelt om, ten opzichte van het basisstelsel van 1/60, vlugger 

deze minimumduur te bereiken » (ibid., p. 10). 

 

 Voor de ambtenaren met een tantième van 1/50 komt de toepassing van de voormelde 

vermenigvuldigingscoëfficiënt er samengevat op neer dat de duur van de loopbaan in 2013 

31 jaar, 8 maanden en 1 dag moet bedragen, waarna zij geleidelijk toeneemt om in 2016 33 jaar, 

3 maanden en 30 dagen te bedragen en vanaf 2022 38 jaar, 3 maanden en 30 dagen. 

 

 B.8.1.  Het doel dat de wetgever met de bestreden bepalingen beoogt, wordt in de 

parlementaire voorbereiding als volgt toegelicht : 

 

 « Tenslotte dient opgemerkt te worden dat, onder voorbehoud van één uitzondering, de 

vermenigvuldigingscoëfficiënten enkel van toepassing zijn voor zover het gaat om 

preferentiële tantièmes die vastgesteld werden bij een wet (in de formele zin van het woord). 

De door een gemeentelijk reglement vastgestelde tantièmes zijn dus uitgesloten van dit 

mechanisme. Aldus wordt vermeden dat lokale besturen de minimale pensioengerechtigde 

leeftijd van hun personeelsleden (in administratieve of technische functies) zouden kunnen 

verlagen door hen preferentiële tantièmes toe te kennen. Voor de lokale besturen wordt de 

toepassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt dus beperkt tot de diensten die verstrekt 

werden bij de politie of de brandweer zoals bedoeld in artikel 156 van de Nieuwe 

gemeentewet (gecoördineerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de 

gemeentewet onder het opschrift ‘ Nieuwe gemeentewet ’) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2405/001, p. 14). 

 

 Het nieuwe artikel 46, § 3/1, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 sluit dus 

reglementaire preferentiële tantièmes van zijn toepassingsgebied uit en heeft enkel betrekking 

op de wettelijke preferentiële tantièmes. De wetgever beoogt aldus te vermijden dat lokale 

besturen de minimale pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden zouden kunnen 

verlagen door hun preferentiële tantièmes toe te kennen.  



 11 

 

 B.8.2.  In het geval van reglementair toegekende preferentiële tantièmes wordt, in 

tegenstelling tot de wettelijk toegekende preferentiële tantièmes, een voordeel toegekend 

zonder dat daaraan een beraadslaging door een democratisch verkozen wetgevende 

vergadering is voorafgegaan. Het is precies ingevolge zulk een beraadslaging dat de 

doelstellingen die de wetgever bij het voeren van een pensioenbeleid in aanmerking wenst te 

nemen, daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Mede gelet op de ruime 

beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever bij het bepalen van zijn pensioenbeleid 

beschikt, is de bestreden maatregel die beoogt het risico te vermijden dat lokale besturen de 

minimale pensioengerechtigde leeftijd van hun personeelsleden zouden kunnen verlagen door 

hun preferentiële reglementaire tantièmes toe te kennen, niet zonder redelijke verantwoording.  

 

 B.8.3.  Zelfs in de hypothese dat de verzoekende partijen onder het toepassingsgebied van 

de bestreden bepalingen zouden vallen, heeft de bijzondere overgangsregeling, zoals in B.7 

omschreven, tot gevolg dat de eerste drie verzoekende partijen, die vastbenoemde 

personeelsleden van de vierde verzoekende partij zijn en een reglementair tantième van 1/50 

genieten, te allen tijde aan een soepeler vereiste van dienstjaren zijn onderworpen dan de 

ambtenaren met het normale tantième van 1/60. De grief van die  verzoekende partijen dat de 

betrokken regeling voor hen ongunstiger zou uitvallen dan voor de ambtenaren met het normale 

tantième, steunt derhalve op een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen. 

 

 B.8.4.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede en het derde middel 

 

 B.9.1.  Het tweede en het derde middel zijn afgeleid uit een schending van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van behoorlijke wetgeving en 

met het vertrouwensbeginsel, doordat de bestreden maatregel de verzoekende partijen in een 

nadeliger positie zou brengen dan de overheden en de ambtenaren « waarvan voor de 

pensioenberekening de pensioennoemer lager dan 60 bij wet is bepaald », doordat aan het 

aannemen van de bestreden bepalingen geen zorgvuldige voorbereiding zou zijn 

voorafgegaan en doordat de wetgever geen rekening zou hebben gehouden met de belangen 

van de ambtenaren van de lokale besturen. 
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 B.9.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het tweede en het derde middel wegens obscuri 

libelli niet ontvankelijk zouden zijn en dat die middelen hoe dan ook onontvankelijk zouden 

zijn vermits de verzoekende partijen niet zouden aangeven ten aanzien van welke categorieën 

van personen de bestreden maatregel een discriminatie zou invoeren en evenmin concreet 

zouden uiteenzetten op welke wijze de aangehaalde beginselen zouden zijn geschonden.  

 

 B.9.3.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof moeten de middelen van het verzoekschrift aangeven welke 

regels waarvan de naleving door het Hof wordt gewaarborgd, zouden zijn geschonden, alsook 

welke bepalingen die regels zouden schenden, en uiteenzetten hoe die regels door die 

bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 In zoverre het tweede en het derde middel een schending aanvoeren van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de in die middelen aangevoerde 

beginselen, zijn zij niet ontvankelijk, vermits de verzoekende partijen niet aangeven op welke 

wijze die beginselen door de bestreden maatregel zouden zijn geschonden. 

 

 B.9.4.  Het tweede en het derde middel zijn niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5674 en 5676 

 

 

Arrest nr. 91/2014 

van 12 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 13 van het decreet van het Waalse 

Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2013, ingesteld door de beroepsvereniging « Belgian Gaming 

Association » en anderen en door de nv « Circus Belgium » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 21 en 20 juni 2013 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 24 juni 2013, zijn beroepen tot 

vernietiging ingesteld van artikel 13 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 

2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het 

begrotingsjaar 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, derde 

editie) respectievelijk door de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association », de 

nv « Golden Palace Waterloo », de nv « European Amusement » en de nv « Center Jeux 

Automatiques », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Afschrift, advocaat bij de balie 

te Brussel, en door de nv « Circus Belgium », de nv « Unibox Games » en de vzw « Union 

Professionnelle Belgian National Gaming Organisation », bijgestaan en vertegenwoordigd 

door Mr. P. Vlaemminck en Mr. L. Falco, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5674 en 5676 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Waalse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Bourtembourg en 

Mr. C. Molitor, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft 

ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Falco, tevens loco Mr. P. Vlaemminck, voor de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 5676; 

 

 .  Mr. G. Werquin, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bourtembourg en 

Mr. C. Molitor, voor de Waalse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5674 is een beroepsvereniging waarvan de leden hun 

beroep uitoefenen in de sector van de amusementsspelen die in België kunnen worden uitgebaat. Zij zet uiteen 

dat haar leden in hun situatie rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden norm, doordat hun 

winstcapaciteit wordt aangetast. De andere verzoekende partijen in dezelfde zaak zijn ondernemingen die 

speelzalen uitbaten. 

 

 A.1.2.  De eerste twee verzoekende partijen in de zaak nr. 5676 zijn vennootschappen die actief zijn in de 

sector van de ontspanningsspelen en eigenaar zijn van toestellen van categorie A. Zij zijn derhalve onderworpen 

aan de door hen bestreden bepaling. De derde verzoekende partij in dezelfde zaak is een beroepsvereniging 

waarvan de leden houder zijn van vergunningen die door de Kansspelcommissie worden verleend.  

 

 A.1.3.  De Waalse Regering heeft vragen bij de ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot vernietiging dat 

is ingediend in de zaak nr. 5676 in zoverre de beslissingen niet worden voorgelegd die de bevoegde organen van 

de verzoekende partijen hebben genomen om in rechte op te treden. 

 

 A.1.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5676 hebben bij hun memorie van antwoord de beslissing 

gevoegd die het krachtens de respectieve statuten van elk van hen bevoegde orgaan heeft genomen om in rechte 

op te treden.  

 

 

 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5674 leiden een eerste middel af uit artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en uit artikel 16 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Zij zijn van mening dat 

artikel 13 van het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2013, dat artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen wijzigt en dat tot gevolg heeft de belasting op de ontspanningstoestellen van 

categorie A te verdubbelen, elke redelijke grondslag mist daar het op overdreven of verregaande wijze een 

aanzienlijk onevenwicht tot stand brengt dat op het belang van particulieren weegt. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat een belasting van 3 000 euro voor de toestellen van categorie A 

neerkomt op een verbeurdverklaring voor de eigenaars ervan. Zij zijn van mening dat rekening ermee moet 

worden gehouden dat de sector volledig en strikt gereglementeerd is, zodat de verzwaring van de fiscale last als 

gevolg van de bestreden bepaling niet kan worden gecompenseerd door verschillende organisatorische of 

beheersmaatregelen te nemen. De tweede tot de vierde verzoekende partij voert aan dat, concreet gezien, de 

verhoging van de belasting in 2013 op zich tot gevolg heeft dat elk batig resultaat voor hen verdwijnt, zij 

verliezen lijden of hun verliezen toenemen.  

 

 A.2.2.  De Waalse Regering zet uiteen dat het decreet van 19 december 2012 de volgende doelstellingen 

nastreeft : de ontvangsten van het Gewest doen toenemen teneinde het begrotingsevenwicht vanaf 2015 te 

bereiken, het tarief van de Waalse belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A af te 

stemmen op de tarieven die in beide andere gewesten worden gehanteerd en de plaatsing van een dergelijk type 

van toestellen te ontraden teneinde de spelers te beschermen. Zij meent dat dergelijke doelen van algemeen 

belang een inmenging in het eigendomsrecht redelijk verantwoorden. 

 

 Zij voert aan dat het bedrag van de belasting niet onevenredig blijkt, noch in verhouding tot de 

bijdragecapaciteit van de personen die daaraan zijn onderworpen, noch in verhouding tot de door de 

decreetgever nagestreefde doelstellingen. Zij onderstreept in dat opzicht dat de beoordeling van een eventuele 

onevenredigheid moet gebeuren rekening houdend met alle resultaten van de activiteiten van de 

belastingschuldigen en van alle aan de belasting onderworpen personen, en dat het door de Kansspelcommissie 

voor het jaar 2012 gepubliceerde jaarverslag aangeeft dat de gemiddelde solvabiliteit van de houders van een 

vergunning B gunstig is geëvolueerd tussen 2010 en 2011. Zij merkt eveneens op dat die belasting aftrekbaar is 
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in de vennootschapsbelasting. Zij wijst voorts erop dat het bedrag van de belasting varieert volgens objectieve 

elementen, zoals het aantal geplaatste toestellen en, bijgevolg, de omvang van de inrichting, het omzetcijfer 

ervan en het aantal klanten ervan. 

 

 Ten slotte geeft zij aan dat het door het Waalse Gewest vastgestelde bedrag nog lager ligt dan de bedragen 

die beide andere gewesten hanteren.  

 

 A.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele 

verantwoording wordt gegeven voor het zogenaamde begrotingsevenwicht en dat geenszins is aangetoond dat de 

verhoging van de bestreden belasting ertoe zou bijdragen dat evenwicht te bereiken. Zij voeren vervolgens aan 

dat de fiscale autonomie van de gewesten uitsluit dat het redelijke karakter van een fiscale maatregel van een 

gewest kan worden beoordeeld door te verwijzen naar de vergelijkbare maatregelen die de andere gewesten 

hebben genomen. Zij voegen eraan toe dat het Waalse Gewest zich tegenspreekt wanneer het beweert dat, 

enerzijds, de verhoging van de belasting een doel van ontrading nastreeft teneinde de spelers te beschermen en, 

anderzijds, de maatregel in werkelijkheid een zeer beperkte en dus niet onevenredige impact heeft. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat uit het verslag 2012 van de Kansspelcommissie blijkt dat het 

omzetcijfer van de houders van vergunning B sinds drie jaar gestaag afneemt en dat, hoewel de solvabiliteit van 

die vennootschappen gunstig evolueert, zoals het Gewest opmerkt, een en ander te danken is aan het goede 

beheer van die inrichtingen en niet aan de daadwerkelijke rendabiliteit ervan. Ten slotte antwoorden de 

verzoekende partijen dat het feit dat het bedrag van de belasting varieert volgens het aantal geplaatste toestellen, 

te dezen niet uitsluit dat de bestreden maatregel wel degelijk een onredelijke last vormt die afwijkt van het 

gemeen recht. 

 

 A.2.4.  De Waalse Regering voert aan dat, hoewel het vanzelfsprekend is dat de inkomsten uit de verhoging 

van de betwiste belasting op zich niet volstaan om het begrotingsevenwicht van het Waalse Gewest te 

waarborgen, niet kan worden betwist dat zij bijdragen tot het verwezenlijken van dat doel, ten belope van een 

bedrag van 25 685 000 euro. Zij zet overigens uiteen dat de verhoging van de belasting een relevante maatregel 

is ten aanzien van het bijkomstige doel dat erin bestaat de spelgelegenheden te beperken. Zij voegt eraan toe dat 

de vergelijking met de fiscale regelingen die van toepassing zijn in de twee andere gewesten van het land een 

relevant element vormt om de ontstentenis van het onredelijke karakter van de bestreden maatregel te kunnen 

aantonen. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5674 leiden een tweede middel af uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Zij voeren aan dat de bestreden bepaling het bedrag van de 

belasting nagenoeg alleen verdubbelt voor de toestellen van categorie A en dat geen enkele verantwoording 

wordt gegeven voor dat verschil in behandeling onder de categorieën van toestellen. Zij merken op dat de enige 

uitleg die in de parlementaire voorbereiding wordt gegeven, betrekking heeft op, enerzijds, de wil om de 

afwezigheid van een indexering sinds 1996 te corrigeren, hetgeen onjuist is, en, anderzijds, de wil van het 

Waalse Gewest om zich af te stemmen op hetgeen de twee andere gewesten hebben gedaan. In dat opzicht 

onderstrepen zij dat de fiscale autonomie die aan de gewesten is toegekend, uitsluit dat de verantwoording voor 

een maatregel die ertoe strekt de vergelijkbare fiscale reglementeringen tussen de gewesten uniform te maken, 

als objectief en redelijk kan worden beschouwd. Zij voegen eraan toe dat het verhoogde tarief voor de toestellen 

van categorie A evenmin kan worden verantwoord door de rendabiliteit van die toestellen.  

 

 A.3.2.  De Waalse Regering zet uiteen dat de zorg van de decreetgever om de vergelijkbare fiscale 

reglementeringen tussen de gewesten te harmoniseren, past in de wil om de vestiging, in het Waalse Gewest, van 

kansspelinrichtingen die toestellen van categorie A ter beschikking stellen, niet te bevorderen ten koste van de 

vestiging van dergelijke inrichtingen in de andere gewesten van het land. Zij meent dat die verantwoording voor 

de bestreden bepaling objectief en redelijk is. Zij wijst overigens erop dat, in tegenstelling tot wat de 

verzoekende partijen aanvoeren, de decreetgever met de bestreden maatregel geen doel nastreeft dat erin zou 

bestaan de afwezigheid van een indexering van de tarieven van de belasting sinds 1996 te corrigeren. Zij voert 

aan dat de decreetgever bovendien rekening heeft gehouden met artikel 79, § 2, van het Wetboek van de met de 

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, dat bepaalt dat voor de rangschikking van een bepaald toestel 

rekening wordt gehouden met de rendabiliteit ervan, de aard van het aangeboden spel en de menigvuldigheid van 

de inzet. Zij voert in dat opzicht aan dat vooral de rendabiliteit van de toestellen van categorie A sterk is 

toegenomen. 
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 A.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen de 

discriminatie tussen de verschillende categorieën van toestellen geenszins kunnen verantwoorden. Zij menen 

eveneens dat helemaal niet is aangetoond dat het hoofdzakelijk de rendabiliteit van de toestellen van categorie A 

is die sterk toeneemt.  

 

 A.3.4.  De Waalse Regering voegt daaraan toe dat uit de gegevens waarover de gewestelijke administratie 

beschikt, blijkt dat het aantal ontspanningstoestellen van categorie A aanzienlijk hoger ligt dan het aantal 

toestellen van de andere categorieën, zodat het verantwoord is de verhoging van de belasting te beperken tot de 

toestellen die behoren tot categorie A.  

 

 A.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5674 leiden een derde middel af uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Zij voeren aan dat krachtens artikel 79 van het Wetboek van de 

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de rangschikking van een toestel in een van de wettelijke 

categorieën moet worden voorafgegaan door de raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen, maar dat 

een dergelijke raadpleging daarentegen niet vereist is voor het vaststellen van het bedrag van de belasting. Zij 

voeren aan dat de gewestwetgever, door verschillende bedragen volgens de categorieën vast te stellen, die 

categorieën indirect definieert. Zij leggen in dat verband uit dat het voor de gewestwetgever volstaat de tarieven 

met betrekking tot een van de categorieën te wijzigen om een nieuwe categorie van toestellen in te voeren en 

zulks zonder dat de voorafgaande raadpleging van de beroepsverenigingen in dat geval vereist is. Zij besluiten 

hieruit dat de eigenaars van toestellen die zijn onderworpen aan een belasting die kan worden verdubbeld zonder 

dat de beroepsverenigingen zijn geraadpleegd, worden gediscrimineerd ten opzichte van de eigenaars van 

toestellen die van wettelijke categorie zouden zijn veranderd na de voorafgaande raadpleging van de 

beroepsverenigingen.  

 

 A.4.2.  De Waalse Regering is van mening dat niet redelijk kan worden aangevoerd dat de vaststelling van 

verschillende bedragen volgens de fiscale categorieën van toestellen te vergelijken is met de indirecte definitie 

van categorieën van toestellen of de invoering van een nieuwe categorie van toestellen. Zij merkt op dat de 

automatische ontspanningstoestellen van categorie A identiek blijven aan die welke voorheen in die categorie 

waren opgenomen. Zij voegt eraan toe dat, volgens de stelling van de verzoekende partijen, zou moeten worden 

vastgesteld dat de discriminaties niet voortvloeien uit de bestreden bepaling, maar uit een lacune, omdat dat 

middel in werkelijkheid de afwezigheid aanklaagt van een bepaling die de raadpleging van de 

beroepsverenigingen vóór de wijziging van het op een van de categorieën van automatische 

ontspanningstoestellen toepasselijke tarief verplicht. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5676 leiden een eerste middel af uit de schending, door 

artikel 13 van het decreet van 19 december 2012, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zij zijn van 

mening dat de personen die de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, beoogd bij de artikelen 76 

en volgende van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, verschuldigd zijn, 

worden gediscrimineerd ten opzichte van de personen die de belasting op de spelen en de weddenschappen 

bedoeld in de artikelen 43 en volgende van hetzelfde Wetboek verschuldigd zijn. Zij voeren aan dat de twee door 

hen met elkaar vergeleken belastingen betrekking hebben op vergelijkbare belastingplichtigen, namelijk 

personen die kansspelen aan het publiek aanbieden. Zij zetten uiteen dat de belasting op de spelen en 

weddenschappen is verminderd in de loop van het jaar 2010, waarbij het tarief is verlaagd met meer dan 50 pct. 

voor de in het Waalse Gewest ontvangen weddenschappen op paardenwedrennen, hondencompetities en 

sportcompetities, terwijl het tarief van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen is verhoogd of 

zelfs meer dan verdubbeld voor sommige toestellen. Zij zijn van mening dat dat verschil in behandeling niet 

verantwoord is.  

 

 A.5.2.  De Waalse Regering is van oordeel dat het onderscheid tussen, enerzijds, de belasting die 

verschuldigd is op de spelen en weddenschappen voor de paardenwedrennen, de hondenrennen en de 

sportevenementen en, anderzijds, de belasting die verschuldigd is op de automatische ontspanningstoestellen van 

categorie A verantwoord is in zoverre die laatste belasting is gevestigd met een bijzonder doel, namelijk onder 

meer de plaatsing van die toestellen ontmoedigen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elke 

sector. Zij herinnert eraan dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat de fiscale wetgever de uitbaters van toestellen 

die gevaarlijker voorkomen, zwaarder mocht belasten (arrest nr. 31/92). Zij voegt eraan toe dat de verlaging van 

de belasting op de spelen en weddenschappen daarentegen verantwoord is door omstandigheden die specifiek 

zijn voor die sector. 
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 A.5.3.  De verzoekende partijen onderstrepen dat de verlaging van de fiscaliteit op de spelen en 

weddenschappen is gemotiveerd door de wil om een gunstigere regeling in te voeren voor dat deel van de sector 

en zijn van mening dat die verantwoording geen gewettigd motief kan vormen voor het door hen aangeklaagde 

verschil in behandeling. Zij zijn van mening dat hetzelfde geldt voor het doel bestaande in het afstemmen van de 

Waalse belasting op de belastingen die in de twee andere gewesten van het land worden gehanteerd. Ten aanzien 

van het doel bestaande in het ontmoedigen van het plaatsen van toestellen van categorie A teneinde de spelers te 

beschermen, merken zij op dat de spelen en weddenschappen eveneens verslavend zijn en ook een gevaar voor 

de spelers inhouden, zodat het niet verantwoord is dat de fiscale behandeling ervan verschillend is.  

 

 Zij hebben vragen bij de relevantie van de verwijzing naar het arrest nr. 31/92, aangezien het doel 

bestaande in het sturen van de spelers naar de wettelijke sector van de kansspelen pas is gebleken met de 

inwerkingtreding van de wet op de kansspelen in de loop van het jaar 1999. Zij merken op dat de overwegingen 

in het arrest nr. 31/92 rekening houden met de specifieke omstandigheden van de jaren negentig omstandigheden 

die vandaag anders zijn, aangezien onder meer de sector thans veel meer gereglementeerd is.  

 

 A.5.4.  De Waalse Regering preciseert dat de verlaging van de belasting op de weddenschappen op 

paardenwedrennen, hondenrennen en sportevenementen gepaard is gegaan met een toename van de activiteit van 

die sector en dus met een uitbreiding van de belastinggrondslag. Zij merkt op dat het aantal automatische 

ontspanningstoestellen van categorie A daarentegen, althans sinds 2011, niet betekenisvol is toegenomen en dat 

de sector evenmin een nieuwe dynamiek lijkt te vertonen die vergelijkbaar is met die welke de sector van de 

spelen en weddenschappen heeft gekend.  

 

 A.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5676 leiden een tweede middel af uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van rechtszekerheid. Zij voeren 

aan dat de bestreden bepaling, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 21 december 2012, voorziet in een 

verhoging van de belasting vanaf 1 januari 2013, zonder te voorzien in specifieke overgangsmaatregelen. Zij 

voegen eraan toe dat de belasting betaalbaar is op 1 januari van het aanslagjaar, op straffe van sancties. Zij zijn 

van mening dat, te dezen, de gewettigde verwachtingen van de belastingplichtigen zijn geschonden, aangezien 

zij slechts over een heel korte periode van tien dagen vooraleer de belasting betaalbaar werd, hebben beschikt 

om een standpunt ten aanzien van de verhoogde belasting in te nemen. Zij delen mee dat de uitbaters van de 

inrichtingen van klasse II een solvabiliteitsratio moeten handhaven om hun vergunning te verkrijgen of te 

behouden. Zij zetten uiteen dat de onvoorzien verhoging van de belasting grote financiële moeilijkheden met 

zich heeft meegebracht voor de belastingplichtigen. 

 

 A.6.2.  De Waalse Regering voert aan dat de verzoekende partijen op 1 januari 2013 op de hoogte waren 

van de fiscale regeling die van toepassing was op de ontspanningstoestellen van categorie A en dat zij, vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden bepaling, geen enkele gewettigde verwachting voor een verlaging van het 

belastingtarief konden hebben. Zij is overigens van mening dat de door de decreetgever nagestreefde 

doelstellingen dwingende redenen van algemeen belang vormen die de afwezigheid van een overgangsregeling 

verantwoorden. 

 

 A.6.3.  In ondergeschikte orde zijn de verzoekende partijen van mening dat, zelfs indien wordt geoordeeld 

dat een verhoging van de belasting voorzienbaar was, de uitbaters nooit hadden kunnen anticiperen op een 

verhoging van een dergelijke omvang, gelijk aan 140 pct. vergeleken met de belasting van 2009.  

 

 A.7.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5676 leiden een derde middel af uit de schending van 

artikel 39 van de Grondwet en van de artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. Zij voeren aan dat de bevoegdheid inzake de reglementering van de sector 

van de kansspelen, met inbegrip van de automatische ontspanningstoestellen, een federale bevoegdheid is. Zij 

wijzen erop dat de federale wetgever die bevoegdheid heeft uitgeoefend inzonderheid door de aanneming van de 

wet van 10 januari 2010 teneinde de kansspelen te sturen in de richting van een gereglementeerd netwerk van 

spelen met het oog op de bescherming van de consumenten tegen de aan de kansspelen verbonden risico’s. Zij 

zijn van mening dat het Waalse Gewest, met de bestreden bepaling, afwijkt van het door die wet nagestreefde 

doel. Zij voeren in dat verband aan dat de door hen bestreden belastingverhoging onvermijdelijk zal leiden tot de 

sluiting van verschillende inrichtingen van klasse II en van drankgelegenheden, en de Belgische markt veel 

minder aantrekkelijk zal maken voor mogelijke uitbaters, hetgeen logischerwijs zal leiden tot, enerzijds, een 

verhoging van het aanbod van illegale spelen en, anderzijds, de terugkeer van illegale uitbaters van online 

spelen. 
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 De verzoekende partijen verwijzen naar een beslissing van de Europese Commissie nr. C-35/2010 waarmee 

de Commissie aanvaardt dat een maatregel van fiscale verlaging voor de wettelijke uitbaters noodzakelijk kan 

worden geacht teneinde het legale aanbod van kansspelen te vergroten en het illegale aanbod te bestrijden.  

 

 A.7.2.  De Waalse Regering is van mening dat de bestreden bepaling deel uitmaakt van de gewestelijke 

bevoegdheid inzake de vaststelling van de grondslag en van het tarief van de belasting en van de vrijstelling van 

de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, krachtens artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 

1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten. Zij voert aan dat het gegeven dat de 

bestreden bepaling het gedrag van de belastingplichtigen zou kunnen beïnvloeden en derhalve gevolgen zou 

kunnen hebben voor een federale bevoegdheid, niet betekent dat de decreetgever zijn bevoegdheden zou hebben 

overschreden. Zij haalt in dat verband het arrest nr. 31/92 aan. 

 

 De Waalse Regering is overigens van mening dat het niet vaststaat dat de verhoging van de betwiste 

belasting noodzakelijkerwijs zal leiden tot een verhoging van het aantal illegale uitbaters. Zij voegt eraan toe dat 

de illegale uitbating van kansspelen of van kansspelinrichtingen een fenomeen is dat reeds bestond vóór de 

verhoging van de belasting. Zij is ten slotte van mening dat de verzoekende partijen niet aantonen hoe de 

bestreden bepaling de wetgeving die de federale overheid inzake spelen en weddenschappen heeft aangenomen, 

minder doeltreffend zou maken. 

 

 A.7.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de strijd tegen de belastingontwijking door de Europese 

overheden wordt beschouwd als een prioriteit op het vlak van de kansspelen. Zij zien niet in hoe een 

belastingverhoging de legale uitbaters van kansspelen ertoe zou kunnen aanmoedigen hun activiteiten in België 

te behouden.  

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De samengevoegde beroepen beogen artikel 13 van het decreet van het Waalse 

Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2013, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 80, § 1 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen, wordt vervangen door de volgende bepaling : 

 

 ‘ § 1.  Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 

 

Categorieën toestellen Belastingbedrag 

A 3.000,00 EUR 

B 1.194,80 EUR 

C 380,17 EUR 

D 271,55 EUR 

E 162,93 EUR 

 

 De bedragen van voormelde belastingen worden jaarlijks vanaf het belastbare tijdperk 

2014 aangepast naar gelang van de schommelingen van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen. Vanaf het jaar 2013 worden de bedragen te innen voor het lopend 

belastbaar tijdperk, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen 
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tussen de maand juni van het jaar van de bekendmaking en de maand juni van het vorige jaar, 

jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door het Operationeel directoraat-generaal 

Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst. ’ ». 

 

 B.1.2.  Uit de inhoud van de verzoekschriften blijkt dat de verzoekende partijen de 

verhoging betwisten van de belasting op de toestellen van categorie A, die door de bestreden 

bepaling op 3 000 euro wordt gebracht. 

 

 B.1.3.  De toestellen van categorie A zijn, krachtens artikel 79 van het Wetboek van de 

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals het van toepassing is in het 

Waalse Gewest : 

 

 « a.  de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk ‘ Bingo ’ genoemd, 

waarvan het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van 

het toestel gemaakte gaten te plaatsen, met het doel, naargelang van het type van toestel, op 

het paneel van het vertikaal vlak verscheidene cijfers of tekens op een horizontale, verticale of 

diagonale lijn of in een bepaalde zone te belichten; 

 

 b.  de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk ‘ One-ball ’ genaamd, 

waarvan het spel erin bestaat op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te 

plaatsen in één van de gaten met hetzelfde cijfer als het cijfer dat op het paneel van het 

verticaal vlak verlicht is; 

 

 c.  de automatische ontspanningstoestellen, inbegrepen deze bedoeld sub 3° tot 5° hierna, 

die aan de speler of gebruiker toelaten, zelfs toevallig, ten minste het bedrag van de gedane 

inzet in specie of in de vorm van penningen terug te winnen en/of prijzen te winnen, in natura 

of in de vorm van premiebons, met een handelswaarde van ten minste 6,20 euro ». 

 

 

 Ten aanzien van het middel afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende 

regels 

 

 B.2.  Het derde middel in de zaak nr. 5676 is afgeleid uit de schending van artikel 39 van 

de Grondwet en van de artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 en 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. De verzoekende partijen voeren aan dat de 

reglementering van de sector van de kansspelen een federale bevoegdheid is die de federale 

wetgever met name heeft uitgeoefend met de aanneming van de wet van 10 januari 2010 tot 

wijziging van de wetgeving betreffende de kansspelen. Zij zijn van mening dat de 

aanzienlijke verhoging van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen van 

categorie A waarin artikel 13 van het decreet van 19 december 2012 voorziet, zal leiden tot 
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een vermindering van het aantal legaal geplaatste toestellen van die categorie en tot een 

correlatieve verschuiving van de activiteit van de spelers naar het illegale aanbod van spelen, 

hetgeen zou indruisen tegen het doel van de federale wetgever dat erin bestaat de spelers te 

« kanaliseren » in de richting van het legale aanbod. 

 

 B.3.1.  Artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt : 

 

 « Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen : 

 

 […] 

 

 2°  de belasting op de automatische ontspanningstoestellen; 

 

 […] ». 

 

 Artikel 4, § 1, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen 

van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9° bedoelde belastingen te wijzigen ». 

 

 B.3.2.  Overigens is de federale overheid bevoegd om de spelen en weddenschappen te 

regelen, om de voorwaarden te bepalen waaronder de door haar toegestane activiteiten kunnen 

worden uitgeoefend, en om de controle ervan te organiseren. 

 

 Bij de uitoefening van die bevoegdheid heeft de federale overheid de voormelde wet van 

10 januari 2010 aangenomen, waarvan het doel in de parlementaire voorbereiding als volgt 

wordt omschreven : 

 

 « De doelstellingen van het Belgisch kansspelbeleid zijn gericht op de bescherming van 

de speler, de financiële transparantie en controle op de geldstromen, de controle op het spel, 

en de identificatie van en controle op de organisatoren.  

 

 De regulering van de kansspelen is gebaseerd op de ‘ kanalisatiegedachte ’. Om te 

voldoen aan de klaarblijkelijke speelbehoefte van de mens wordt het illegale aanbod 

bestreden door het toelaten van een ' beperkt ' legaal spelaanbod.  

 

 Het reguleren van illegale kansspelen draagt bij tot het beteugelen van deelneming aan 

kansspelen en is een geschikt en proportioneel middel om de aan het kansspelbeleid ten 

grondslag liggende doelstellingen te bereiken. Door het legale aanbod te beperken komt men 
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tegemoet aan één van de pijlers van het kansspelbeleid zijnde de bescherming van de speler 

tegen gokverslaving » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4).  

 

 B.4.1.  Elke fiscale maatregel kan een invloed hebben op het gedrag van de 

belastingplichtigen. Hieruit vloeit niet voort dat de decreetgever, bij de uitoefening van zijn 

fiscale bevoegdheid, zou moeten afzien van elke bepaling die eventueel een invloed zou 

kunnen hebben op het gedrag van de belastingplichtigen in een andere zin dan die welke de 

federale wetgever, bij de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake de reglementering van de 

spelen en weddenschappen, mogelijk zou willen aanmoedigen. Dat zou alleen het geval zijn 

indien de decreetgever bij die gelegenheid de uitoefening, door de federale overheid, van haar 

bevoegdheid onmogelijk of overdreven moeilijk zou maken. 

 

 B.4.2.  Te dezen is niet aangetoond dat de bestreden verhoging van de belasting op de 

ontspanningstoestellen van categorie A zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het 

aantal in het Waalse Gewest beschikbare toestellen van dat type. Bovendien, zelfs indien een 

dergelijk effect zich zou voordoen, zou hieruit niet noodzakelijk voortvloeien dat de door de 

federale wetgever nagestreefde doelen in het gedrang zouden komen. De federale wetgever 

wil immers een « beperkt » spelaanbod toestaan teneinde de spelers tegen verslaving te 

beschermen. 

 

 B.4.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de decreetgever, met het aannemen van de 

bestreden bepaling, de uitoefening, door de federale wetgever, van diens bevoegdheid inzake 

de reglementering van spelen en weddenschappen niet onmogelijk of overdreven moeilijk 

heeft gemaakt. 

 

 B.4.4.  Het derde middel in de zaak nr. 5676 is niet gegrond.  

 

 

 Ten aanzien van het middel afgeleid uit de schending van het eigendomsrecht 

 

 B.5.  Het eerste middel in de zaak nr. 5674 is afgeleid uit de schending van artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van 

artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen  10, 11, 170 en 

172 van de Grondwet.  
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 De verzoekende partijen voeren aan dat het nagenoeg verdubbelen van de belasting op de 

automatische ontspanningstoestellen van categorie A door de bestreden bepaling een 

overdreven of verregaande en discriminerende last vormt, aangezien geen enkele andere 

sector van de economie aan een dergelijke last is onderworpen. 

 

 B.6.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 

en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 

 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt :  

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 

eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 

en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 

van het internationaal recht.  

 

 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 

Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 

oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 

betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 

 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met die 

van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel 

met die welke zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn toetsing van de 

bestreden bepaling, daarmee rekening houdt. 

 

 B.6.2.  Een belasting vormt in beginsel een inmenging in het recht op het ongestoord 

genot van de eigendom.  

 

 Die inmenging is enkel verenigbaar met dat recht indien ze een redelijk verband van 

evenredigheid met het nagestreefde doel vertoont, dat wil zeggen indien ze het billijke 

evenwicht tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van dat 

recht niet verbreekt. Ofschoon de fiscale wetgever over een ruime beoordelingsmarge 

beschikt, schendt een belasting bijgevolg dat recht, indien ze op de belastingplichtige een 

buitengewone last doet wegen of fundamenteel afbreuk doet aan zijn financiële situatie 
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(EHRM, 31 januari 2006, Dukmedjian t. Frankrijk, §§ 52-54; EHRM, beslissing, 15 december 

2009, Tardieu de Maleissye e.a. t. Frankrijk). 

 

 B.6.3.  De belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A vormt een 

inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom van de personen welke die 

belasting verschuldigd zijn. 

 

 B.6.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat, naast het 

budgettaire doel dat de decreetgever bij de uitoefening van zijn fiscale bevoegdheid nastreeft, 

hij eveneens heeft gewild, enerzijds, het bedrag van de Waalse belasting op de 

ontspanningstoestellen van categorie A af te stemmen op het bedrag van de vergelijkbare 

belastingen in de twee andere gewesten en, anderzijds, de plaatsing van nieuwe automatische 

ontspanningstoestellen van categorie A te ontmoedigen teneinde de spelers te beschermen 

(Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 3; 4-IV bcd, nr. 5, pp. 19-20). 

 

 B.7.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de autonomie van de deelentiteiten 

belet dat de decreetgever het doel kan aanvoeren dat erin bestaat het bedrag van de door hem 

ingevoerde belasting af te stemmen op dat van soortgelijke belastingen die in de andere 

gewesten van de federale Staat bestaan. 

 

 Hoewel de autonomie van de deelentiteiten het Hof belet om, in het licht van het beginsel 

van gelijkheid en niet-discriminatie, een relevante vergelijking te maken tussen de adressaten 

van wetgevingen die door verschillende deelentiteiten worden aangenomen, verbiedt die een 

decreetgever niet zich tot doel te stellen de inhoud van de wetgeving die hij bij de uitoefening 

van zijn bevoegdheden aanneemt, af te stemmen op de inhoud van die welke in andere 

entiteiten van kracht zijn. Een dergelijk doel is gewettigd en kan met name de verhoging van 

een belasting verantwoorden, zoals te dezen, wanneer de decreetgever vaststelt dat de 

verschillen in belasting negatieve of ongewenste gevolgen kunnen hebben voor het evenwicht 

van een sector. 

 

 B.7.2.  Zoals de decreetgever tijdens de parlementaire voorbereiding heeft opgemerkt, 

komt die verhoging « voor de sector neer op 100 euro per maand », dus « wanneer ervan uit 

wordt gegaan dat een taverne 22 dagen per maand open is, betekent dat […] gemiddeld 

4,5 euro per dag », of « wanneer men de redenering verder trekt, 50 cent per exploitatie-uur », 
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zodat hij uit die cijfers redelijkerwijs heeft kunnen afleiden « dat de impact van die beslissing 

toch relatief beperkt is » (Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 3; 4-IV bcd, 

nr. 5, p. 20). De belasting op de automatische ontspanningstoestellen is overigens aftrekbaar 

in de vennootschapsbelasting, hetgeen eveneens de gevolgen voor de financiële situatie van 

de belastingplichtigen helpt te beperken.  

 

 Hieruit vloeit voort dat, gelet op de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen, de 

bekritiseerde verhoging van het bedrag van de belasting niet onevenredig is ten aanzien van 

de draagkracht van de belastingschuldigen en dat die geen overdreven last voor hen vormt.  

 

 B.7.3.  Het eerste middel in de zaak nr. 5674 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen afgeleid uit de schending van het gelijkheidsbeginsel in 

fiscale zaken 

 

 B.8.  Het tweede middel in de zaak nr. 5674 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. De verzoekende partijen zijn van mening dat 

de decreetgever, door alleen het bedrag van de belasting op de automatische 

ontspanningstoestellen van categorie A te verhogen, een onverantwoord verschil in 

behandeling invoert tussen de eigenaars van toestellen van categorie A en de eigenaars van 

toestellen die tot de andere categorieën behoren, die geen vergelijkbare verhoging van de 

belasting moeten ondergaan. 

 

 B.9.1.  Door bedragen vast te stellen die verschillen naar gelang van de categorieën van 

betrokken toestellen, heeft de decreetgever rekening gehouden met artikel 79, § 2, van het 

Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, dat bepaalt dat, voor 

de rangschikking van een bepaald toestel, rekening wordt gehouden met de rendabiliteit 

ervan, de aard van het voorgestelde spel en de veelvuldigheid van de inzet. 

 

 B.9.2.  Uit de vooruitzichten van het rendement van de belasting op de automatische 

ontspanningstoestellen (Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 1, bijlage 3, p. 13) 

en uit de uitleg van de Waalse Regering blijkt dat de toestellen van categorie A het talrijkst 

zijn op het grondgebied van het Gewest en dat eveneens van die toestellen de rendabiliteit in 
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de loop van de laatste jaren het meest is toegenomen. Het is derhalve relevant, ten opzichte 

van het begrotingsdoel dat de decreetgever nastreeft, de belasting op die categorie van 

toestellen te verhogen teneinde het Gewest extra middelen toe te kennen zonder het bedrag 

van de belasting met betrekking tot de toestellen die tot andere categorieën behoren, 

noodzakelijkerwijs te verhogen. 

 

 B.9.3.  De fiscale wetgever kan overigens eveneens, door de verhoging van de belasting 

op een bepaalde categorie van toestellen, op meer nauwkeurige wijze de strijd willen 

aanbinden tegen de gevaren die gepaard gaan met de kansspelen en de spelers beschermen ten 

aanzien van een type toestellen dat specifieke kenmerken vertoont in verband met het risico 

van verslaving. In het licht van dat doel is het in het middel bestreden verschil in behandeling 

niet zonder redelijke verantwoording.  

 

 B.9.4.  Het tweede middel in de zaak nr. 5674 is niet gegrond.  

 

 B.10.  Het derde middel in de zaak nr. 5674 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. De verzoekende partijen verwijten de 

decreetgever, door verschillende bedragen vast te stellen naar gelang van de categorieën van 

automatische ontspanningstoestellen, die categorieën indirect te hebben gedefinieerd zonder 

de betrokken beroepsverenigingen te hebben geraadpleegd. Zij voeren aan dat de Waalse 

Regering, krachtens artikel 79, § 3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen, ertoe gehouden is de betrokken beroepsverenigingen te raadplegen 

wanneer zij de categorie vaststelt of wijzigt waarin een type toestel moet worden 

gerangschikt. Zij leiden hieruit af dat het feit dat de decreetgever de belasting zou kunnen 

verhogen zonder de betrokken beroepsverenigingen te raadplegen, een discriminatie zou 

inhouden. 

 

 B.11.1.  Artikel 13 van het decreet van 19 december 2012 heeft niet de draagwijdte die de 

verzoekende partijen eraan geven. Het vervangt artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met 

de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen voor het Waalse Gewest door het bedrag 

van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A te wijzigen. Het 

heeft noch tot doel, noch tot gevolg de rangschikking van de verschillende toestellen in de 

categorieën die vóór de aanneming ervan bestonden, rechtstreeks of indirect te wijzigen. 
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 B.11.2.  De beslissing om de rangschikking van een type van automatische 

ontspanningstoestellen vast te stellen of te wijzigen, die moet worden voorafgegaan door de 

raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen, en de beslissing om de belasting met 

betrekking tot een categorie van toestellen te verhogen, zijn overigens geen vergelijkbare 

beslissingen in het licht van de noodzaak om het advies van de vertegenwoordigers van de 

betrokken sector in te winnen. De afwezigheid van een verplichting om de betrokken 

beroepsverenigingen te raadplegen vóór het verhogen van de belasting, is dus niet in strijd 

met de in het middel aangehaalde bepalingen. 

 

 B.11.3.  Het derde middel in de zaak nr. 5674 is niet gegrond.  

 

 B.12.  Het eerste middel in de zaak nr. 5676 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. De verzoekende partijen klagen een niet te 

verantwoorden verschil in behandeling aan tussen de personen die de belasting op de 

automatische ontspanningstoestellen van categorie A verschuldigd zijn en voor wie die 

belasting aanzienlijk wordt verhoogd, en de personen die de belasting verschuldigd zijn op de 

in het Waalse Gewest ontvangen weddenschappen op de paardenwedrennen, de 

hondencompetities en de sportcompetities, waarvan het tarief is verlaagd bij artikel 158 van 

het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2011. 

 

 B.13.1.  Tussen de spelen en weddenschappen op de paardenwedrennen, de 

hondencompetities en de sportcompetities en de automatische ontspanningstoestellen bestaan 

er objectieve verschillen die de decreetgever, gelet op zijn ruime beoordelingsbevoegdheid in 

fiscale zaken, toestaan onderscheiden belastingen te vestigen rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van elke sector. 

 

 B.13.2.  De verlaging van het belastingtarief voor de « werkelijke » spelen en 

weddenschappen moet, luidens de memorie van toelichting van het bestreden decreet, 

« gepaard gaan met het geven van een nieuwe dynamiek aan de sector teneinde het 

omzetcijfer te verhogen en aldus de fiscale inkomsten niet aanzienlijk te wijzigen », « waarbij 

die nieuwe dynamiek voortvloeit uit de vrijmaking van de online spelen en weddenschappen 

en gepaard gaat met een verbintenis van de sector ten behoeve van het Waalse circuit van de 
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paardenwedrennen en de tewerkstelling in de gokkantoren » (Parl. St., Waals Parlement, 

2012-2013, 4-IV a, nr. 1, bijlage 3, p. 15).  

 

 De sector van de automatische ontspanningstoestellen bevindt zich in een objectief 

verschillende situatie, zodat de decreetgever niet ertoe was gehouden de belastingen daarop 

op dezelfde wijze te laten evolueren als de belasting op de spelen en weddenschappen. 

 

 B.13.3.  De decreetgever vermocht overigens eveneens redelijkerwijs ervan uit te gaan 

dat de twee betrokken sectoren zich niet in dezelfde situatie bevinden ten aanzien van het doel 

dat erin bestaat het risico van gokverslaving te bestrijden. 

 

 B.13.4.  Het eerste middel in de zaak nr. 5676 is niet gegrond. 

 

 B.14.  Het tweede middel in de zaak nr. 5676 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van 

rechtszekerheid. De verzoekende partijen zijn van mening dat de ontstentenis van 

overgangsbepalingen, terwijl het bestreden decreet is bekendgemaakt op 21 december 2012 

en de verhoging van de belasting daadwerkelijk en betaalbaar is op 1 januari 2013, in strijd is 

met het beginsel van rechtszekerheid. 

 

 B.15.1.  Indien de decreetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet 

ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 

slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een verschil in 

behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het 

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

wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 Dat geldt des te meer in fiscale aangelegenheden, waar de decreetgever beschikt over een 

ruime beoordelingsmarge, ook wanneer hij beslist het bedrag van een belasting te verhogen en 

beoordeelt of die verhoging het instellen van een overgangsregeling vereist. 
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 B.15.2.  Te dezen konden de verzoekende partijen niet redelijkerwijs verwachten dat de 

belasting op de automatische ontspanningstoestellen van klasse A zou worden verlaagd of dat 

het bedrag van de belasting niet zou worden verhoogd. Het feit dat een dergelijke verlaging 

heeft plaatsgehad in de sector van de spelen en weddenschappen verandert hier niets aan, 

aangezien de omstandigheden waaraan in B.13.2 wordt herinnerd en die ten grondslag liggen 

aan die verlaging, niet aanwezig waren in de sector van de automatische 

ontspanningstoestellen. 

 

 B.15.3.  Het tweede middel in de zaak nr. 5676 is niet gegrond.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5677 

 

 

Arrest nr. 92/2014 

van 12 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 betreffende 

de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals 

gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 19 januari 2012, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Hoei. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 19 juni 2013 in zake M.A. tegen het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van Hoei, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 26 juni 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Hoei de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Is artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en 

van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de wet 

van 19 januari 2012, bestaanbaar met de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het EVRM, met artikel 33 van het 

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, alsook met 

artikel 2, onder c), van de ‘ Opvangrichtlijn ’ 2003/9/EG van 27 januari 2003 ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  M.A., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Andrien, advocaat bij de balie te 

Luik; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Detheux, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Bij beschikking van 12 maart 2014 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 

dag van de terechtzitting bepaald op 1 april 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een 

uiterlijk op 27 maart 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde 

termijn een afschrift zouden uitwisselen, te antwoorden op de volgende vraag :  

 

 « Heeft het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het 

onderzoek van de asielaanvraag van M.A. een beslissing genomen met toepassing van 

artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 ‘ betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen ’ ? ». 

 

 M.A. en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Andrien, voor M.A.; 

 

 .  Mr. A. Van Vyve, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. A. Detheux, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 28 maart 2011 dient M.A., van Mauritaanse nationaliteit, een asielaanvraag in. Bij beslissing van 

23 mei 2012 weigert de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hem de 

vluchtelingenstatus te verlenen of hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Op 29 juni 2012 wordt 

een bevel om het grondgebied binnen een termijn van dertig dagen te verlaten gericht tot M.A. Bij een arrest van 

24 september 2012 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij de zaak op 4 juni 2012 met 

toepassing van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » aanhangig is gemaakt, de beslissing van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Op 9 oktober 2012 wordt een nieuw bevel om het 

grondgebied te verlaten gericht tot M.A. Bij beschikking van 8 november 2012, genomen met toepassing van 

artikel 20, § 2, derde lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, verklaart de 

Raad van State het cassatieberoep dat op 18 oktober 2012 door M.A. tegen het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 24 september 2012 is ingesteld, toelaatbaar. Bij een arrest van 21 februari 2013 

verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van 

de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten van 29 juni 2012, ingesteld door M.A. op 18 juli 

2012. Het cassatieberoep tegen dat arrest, dat op 8 maart 2013 is ingesteld, wordt bij beschikking van 21 maart 

2013 toelaatbaar verklaard. 

 

 Op 7 maart 2013 had M.A. een tweede asielaanvraag ingediend. Op 19 maart 2013 had hij een beslissing 

ontvangen waarbij wordt geweigerd die aanvraag in overweging te nemen, alsook een bevel om het grondgebied 

uiterlijk op 26 maart 2013 te verlaten. 

 

 Het is in die context dat M.A. beweert dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei op 

7 maart 2013 heeft beslist om hem het voordeel van maatschappelijke dienstverlening dat hem sedert 10 januari 

2012 door die instelling werd toegekend, te ontnemen. De Arbeidsrechtbank te Hoei, waarbij op 11 maart 2013 

door M.A. een beroep is ingesteld tegen die beslissing tot intrekking, merkt op dat dat openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn op 25 maart 2013 heeft beslist om vanaf 23 februari 2013 geen maatschappelijke 

dienstverlening meer toe te kennen aan M.A. 

 

 De Rechtbank stelt eveneens vast dat artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 « tot wijziging van de 

wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers » in artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 

« betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen » de regel 

heeft opgeheven die de asielzoeker het recht op materiële hulp waarborgde gedurende het onderzoek, door de 

Raad van State, van een toelaatbaar verklaard cassatieberoep met betrekking tot een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Zij merkt bovendien op dat de arresten nrs. 43/98 en 57/2000 van het Hof, die 

betrekking hebben op de grondwettigheid van vroegere versies van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 

8 juli 1976 « betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » en op de beperkingen in de tijd van 

het voordeel van maatschappelijke dienstverlening voor vreemdelingen die de erkenning van de 

vluchtelingenstatus hebben aangevraagd, geen betrekking hadden op de bij de Raad van State ingestelde 

cassatieberoepen. Zij beslist dan ook om aan het Hof de door M.A. gesuggereerde en hiervoor weergegeven 

prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  M.A. merkt op dat de Raad van State bij een arrest van 11 juni 2013 het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 24 september 2012 nietig heeft verklaard. Hij beweert ook dat artikel 23 van de 

wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 

betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » artikel 6 van de 

wet van 12 januari 2007 « betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen » heeft « hersteld ». 

 

 M.A., die vaststelt dat zijn recht op maatschappelijke dienstverlening in de verwijzingsbeslissing 

provisioneel wordt erkend vanaf de uitspraak ervan, voert aan dat het antwoord op de prejudiciële vraag belang 

blijft hebben voor de periode tussen de ingangsdatum van de intrekking van de maatschappelijke 

dienstverlening (23 februari 2013) en de uitspraak van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hoei (19 juni 

2013). 

 

 A.2.1.  M.A. is van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 

 

 A.2.2.  Hij merkt op dat het recht op materiële hulp, ingevolge de wijzigingen die bij artikel 6 van de wet 

van 19 januari 2012 « tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers » aan 

artikel 6, § 1, van de wet van 12 januari 2007 zijn aangebracht, wordt beëindigd vanaf het verstrijken van de 

uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat het toelaatbaar verklaren van een 

cassatieberoep bij de Raad van State dat tegen het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 

gericht, geen enkele weerslag op het recht op die hulp meer heeft. 

 

 A.2.3.  M.A. zet uiteen dat het antwoord op de prejudiciële vraag kan worden geïnspireerd op de arresten 

nrs. 43/98 en 57/2000 van het Hof. Dienaangaande merkt hij op dat de oorspronkelijke versie van artikel 6 van 

de wet van 12 januari 2007 ervoor zorgde dat met die rechtspraak rekening werd gehouden en dat de wet van 

15 september 2006 « tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen » een procedure van filtering van de cassatieberoepen heeft ingevoerd. 

 

 M.A. voert bovendien aan dat de in het geding zijnde bepaling strijdig is met zowel het « beginsel van non-

refoulement » als de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 « tot vaststelling van 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten ». Hij merkt op dat artikel 6 van de wet van 

19 januari 2012 tijdens de parlementaire voorbereiding ervan werd verantwoord door de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 « over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven », en preciseert dat die richtlijn geen verband houdt met de opvang van asielzoekers, geregeld bij de 

richtlijn 2003/9/EG. Hij stelt evenwel een verband vast tussen artikel 9, lid 1, onder a), van de 

richtlijn 2008/115/EG - dat het uitstel van verwijdering bij een mogelijke schending van het « beginsel van non-

refoulement » oplegt - en artikel 33 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te 

Genève op 28 juli 1951, dat ook van toepassing zou zijn op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van de 

vluchtelingenstatus nog niet het voorwerp van een definitieve beslissing heeft uitgemaakt. 

 

 Uit het voorgaande leidt M.A. af dat de in het geding zijnde bepaling een discriminerend verschil in 

behandeling invoert tussen twee categorieën van asielzoekers : enerzijds, diegenen die een hangend beroep voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebben ingesteld en, anderzijds, diegenen die tegen het arrest van die 

Raad een hangend beroep voor de Raad van State hebben ingesteld. Aan die tweede categorie zou het recht op 

maatschappelijke dienstverlening en het « recht op de daadwerkelijke uitoefening van een jurisdictioneel 

beroep » worden ontzegd. Hij is van mening dat zowel de evolutie van het aantal cassatieberoepen dat tussen 

2007 en 2010 door de Raad van State toelaatbaar is verklaard als de behandelingstermijnen van die beroepen 

aangeven dat de betwiste discriminerende maatregel niet kan worden verantwoord door de wil om de « crisis in 

de opvang » van asielzoekers tegen te gaan. Hij is van mening dat het recht op maatschappelijke dienstverlening 

en het « recht op de daadwerkelijke uitoefening van een jurisdictioneel beroep » het « herstel », in 2013, van de 

vroegere versie van artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 hebben verantwoord. 

 

 A.3.  Volgens de Ministerraad dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 In de eerste plaats merkt hij op dat artikel 23 van de wet van 8 mei 2013 de vroegere versie van artikel 6 

van de wet van 12 januari 2007 niet heeft « hersteld ». 

 

 A.4.1.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de prejudiciële vraag moet worden « verworpen » in 

zoverre zij betrekking heeft op de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10, 11 

en 191 van de Grondwet. 
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 Dienaangaande merkt hij op dat de categorieën van personen die met elkaar zouden moeten worden 

vergeleken, noch in de prejudiciële vraag, noch in de motieven van de verwijzingsbeslissing worden 

aangegeven. Hij brengt eveneens in herinnering dat artikel 191 van de Grondwet volgens het Hof niet kan 

worden geschonden door een wet die een verschil in behandeling tussen vreemdelingen invoert. 

 

 A.4.2.  In ondergeschikte orde zet de Ministerraad uiteen dat de twee categorieën van vreemdelingen die 

voor de eerste maal in de memorie van M.A. zijn voorgesteld, zich niet in vergelijkbare situaties bevinden. Hij 

beklemtoont dat de asielzoeker die tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

cassatieberoep heeft ingesteld dat bij de Raad van State toelaatbaar is verklaard, zijn rechten reeds heeft kunnen 

verdedigen voor het eerste administratieve rechtscollege en reeds recht op materiële hulp heeft gehad gedurende 

de behandeling van zijn asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken, door het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 Verwijzend naar de arresten nrs. 21/2001 en 17/2002 van het Hof, voert de Ministerraad bovendien aan dat 

het voor de voornoemde asielzoeker nadelige verschil in behandeling wordt verantwoord door de bekommernis 

om proceduremisbruiken te voorkomen en te vermijden dat bij de Raad van State cassatieberoepen worden 

ingesteld die uitsluitend zijn ingegeven door de wil om het recht op materiële hulp te behouden. Dienaangaande 

merkt hij eveneens op dat de toelaatbaarheid van een dergelijk beroep binnen acht dagen na het instellen ervan 

moet worden onderzocht. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad voert eveneens aan dat het door M.A. bekritiseerde verschil in behandeling 

voortvloeit uit artikel 39/70 van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » en uit artikel 14 van de op 12 januari 1973 

gecoördineerde wetten op de Raad van State, wetsbepalingen die niet het voorwerp van de prejudiciële vraag 

uitmaken. Hij preciseert dat de wijzigingen die aan artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 zijn aangebracht, 

enkel het logische gevolg zijn van het ontbreken van een schorsende werking van het bij de Raad van State 

ingestelde cassatieberoep, waarbij dat ontbreken van een schorsende werking aan de oorsprong van het 

bekritiseerde verschil in behandeling ligt. 

 

 De Ministerraad haalt bovendien het arrest nr. 43/2013 van het Hof van 21 maart 2013 aan en brengt in 

herinnering dat in het arrest nr. 194/2005 van 21 december 2005 het recht op maatschappelijke dienstverlening 

voor elke persoon die zich in de absolute onmogelijkheid bevindt om gevolg te geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten, is erkend. 

 

 Hij besluit daaruit dat de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met artikel 33 van het Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951. 

 

 A.5.  Volgens de Ministerraad is de in het geding zijnde bepaling ook bestaanbaar met artikel 23 van de 

Grondwet. 

 

 Dienaangaande merkt hij eerst op dat de asielzoeker, sedert de inwerkingtreding van de wijziging van 

artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 bij de wet van 8 mei 2013, materiële hulp blijft genieten wanneer het 

cassatieberoep toelaatbaar wordt verklaard, en dat een beschikking van toelaatbaarheid moet worden 

uitgesproken binnen acht dagen na het instellen van het beroep. 

 

 Hij voert vervolgens aan dat de in het geding zijnde bepaling voortvloeit uit de bekommernis om artikel 6 

van de wet van 12 januari 2007 aan te passen aan de wet van 8 juli 1976, aan de wet van 15 december 1980 en 

aan de richtlijn 2008/115/EG. 

 

 Hij merkt ten slotte op dat de in het geding zijnde bepaling het recht op materiële hulp enkel aan een erg 

beperkte categorie van asielzoekers ontneemt, namelijk aan diegenen die reeds tijdens het onderzoek van hun 

aanvraag materiële hulp hebben genoten en die reeds een jurisdictioneel beroep hebben kunnen instellen. Hij 

voegt daaraan toe dat die bepaling die asielzoekers niet verhindert die hulp opnieuw te genieten in geval van 

cassatie door de Raad van State en bij een verwijzing van het dossier naar de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen of zelfs, sedert de inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2013, vanaf de verklaring 

van toelaatbaarheid van het cassatieberoep. De Ministerraad beklemtoont eveneens dat de betrokken 

vreemdelingen, zelfs wanneer materiële hulp hun is ontzegd, het recht op dringende medische hulp behouden. 
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 A.6.  De Ministerraad zet eveneens uiteen dat de in het geding zijnde bepaling het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel niet aan de betrokken asielzoeker ontzegt. 

 

 Hij betwist de relevantie van een verwijzing naar het arrest nr. 43/98, omdat het dateert van vóór de 

belangrijke hervorming van de asielprocedure die uit de wet van 15 september 2006 « tot hervorming van de 

Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen » en uit de wet van 

15 september 2006 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » voortvloeit. Hij brengt in 

herinnering dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deel uitmaakt van de verschillende instanties die de 

asielaanvraag hebben onderzocht die door de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde vreemdeling is 

ingediend, en dat die vreemdeling recht heeft op materiële hulp tijdens de voor dat rechtscollege gevoerde 

rechtspleging. 

 

 A.7.  De Ministerraad is ten slotte van mening dat de verwijzing in de prejudiciële vraag naar artikel 2, 

onder c), van de richtlijn 2003/9/EG niet relevant is, aangezien die bepaling enkel ertoe strekt de asielzoeker te 

definiëren. 

 

 Hij voegt eraan toe dat de omstandigheid dat het bij de Raad van State ingestelde cassatieberoep geen 

einde maakt aan de onregelmatigheid van het verblijf die volgt uit het verstrijken van de termijn die is 

vastgesteld in het bevel om het grondgebied te verlaten, niet voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling 

maar uit de omzetting van de richtlijn 2008/115/EG. 

 

 A.8.1.  Op de door het Hof gestelde vraag antwoordt M.A. dat het Federaal Agentschap voor de Opvang 

van Asielzoekers, volgens het vreemdelingenregister, dat op 10 april 2013 door het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van Hoei is geraadpleegd, geen beslissing op grond van artikel 4 van de wet van 

12 januari 2007 heeft genomen ingevolge het indienen van zijn tweede asielaanvraag. 

 

 A.8.2.  Op dezelfde vraag antwoordt de Ministerraad dat het Agentschap met betrekking tot M.A. geen 

beslissing op grond van die wetsbepaling heeft genomen. 

 

 Hij voegt eraan toe dat het Agentschap op 16 december 2011 heeft beslist de verplichte plaats van 

inschrijving van M.A. op te heffen, hetgeen aan die laatste de mogelijkheid heeft geboden financiële 

maatschappelijke dienstverlening ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei te 

genieten. Hij merkt ook op dat het Agentschap, ingevolge de tweede asielaanvraag van M.A., op 7 maart 2013 

met toepassing van artikel 11, § 3, laatste lid, van de wet van 12 januari 2007 heeft beslist om hem geen 

verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen wegens de voormelde beslissing van 16 december 2011 en 

wegens de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei toegekende maatschappelijke 

dienstverlening. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 « betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen », zoals het luidde na de 

wijziging ervan bij artikel 161 van de wet van 30 december 2009 « houdende diverse 

bepalingen », bepaalde : 

 

 « § 1.  Onverminderd de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de huidige wet, geldt 

het voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht 

gedurende de hele asielprocedure, met inbegrip van de beroepsprocedure, ingesteld bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen. Het recht op materiële hulp is eveneens van kracht tijdens 

de procedure van het administratieve cassatieberoep bij de Raad van State op grond van 

artikel 20, § 2, derde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973. 

 

 Het recht op materiële hulp blijft behouden gedurende de termijnen voor het instellen 

van de in voorgaande lid bedoelde beroepsprocedures. 

 

 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp : 

 

 1°  na een termijn van vijf dagen die volgt op de datum waarop een beslissing van een 

van de organen, bedoeld in het eerste lid, definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, als op 

dat moment de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan 

de asielzoeker, verstreken is; 

 

 2°  de dag volgend op de dag waarop de uitvoeringstermijn van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstrijkt als op de datum waarop een 

beslissing van de organen bedoeld in het eerste lid definitief wordt en niet vatbaar voor 

beroep, de uitvoeringstermijn om het grondgebied te verlaten nog niet verstreken is maar ten 

vroegste na een termijn van vijf dagen te rekenen vanaf de bovengenoemde beslissing. 

 

 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 

 

 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 

State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 

van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 

wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 

of de procedure voor de Raad van State nog lopende is. 

 

 § 2.  Het recht op materiële hulp geldt eveneens voor de personen bedoeld in artikel 60 

van deze wet ». 

 

 B.1.2.  Artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 « tot wijziging van de wetgeving met 

betrekking tot de opvang van asielzoekers » brengt verschillende wijzigingen in paragraaf 1 

van de voormelde bepaling aan. 

 

 In het eerste lid van die paragraaf vervangt het « , tweede lid, » door « en artikel 35/2 » 

(artikel 6, a), van de wet van 19 januari 2012) en heft het de tekst op die volgt op de term 

« asielprocedure » (artikel 6, b), van dezelfde wet). Het heft eveneens het tweede lid op 

(artikel 6, c), van de wet van 19 januari 2012) en vervangt het derde lid - dat het tweede lid 

wordt - door de volgende zin : 
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 « In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is » (artikel 6, d), van de wet van 19 januari 

2012). 

 

 Ingevolge de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2012, bepaalde artikel 6, § 1, van 

de wet van 12 januari 2007 dus : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 4 en artikel 35/2 van de huidige wet, geldt het 

voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de 

hele asielprocedure. 

 

 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is. 

 

 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 

 

 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 

State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 

van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 

wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 

of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 

 

 B.1.3.  Die bepaling werd later nog gewijzigd. 

 

 Artikel 5 van de wet van 22 april 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging [en de verwijdering van 

vreemdelingen] en tot [wijziging] van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen » voegt in het eerste lid 

een verwijzing naar artikel 4/1 van de wet van 12 januari 2007 toe. 

 

 Artikel 23 van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en 

van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » vult het tweede lid aan met de 

volgende zin : 
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 « Het indienen van een cassatieberoep bij de Raad van State doet geen recht op materiële 

hulp ontstaan. Tijdens de behandeling van het cassatieberoep is er slechts recht op materiële 

hulp nadat het cassatieberoep toelaatbaar is verklaard met toepassing van artikel 20, § 2, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ». 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en uit de bewoordingen van de 

prejudiciële vraag blijkt dat aan het Hof een vraag wordt gesteld over de grondwettigheid van 

artikel 6, b), van de wet van 19 januari 2012, in zoverre de in het geding zijnde bepaling, door 

de tweede zin van het in B.1.1 aangehaalde artikel 6, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 

2007 op te heffen, het recht op materiële hulp ontzegt aan de asielzoeker die bij de Raad van 

State een cassatieberoep heeft ingesteld dat tegen een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is gericht. 

 

 B.3.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan of 

het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig is om het aan het rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten. 

 

 Slechts wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de 

vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.4.1.  Artikel 3 van de wet van 12 januari 2007 bepaalt : 

 

 « Elke asielzoeker heeft recht op een opvang die hem in staat moet stellen om een leven 

te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

 

 Onder opvang wordt de materiële hulp verstaan die op grond van deze wet toegekend 

wordt of de maatschappelijke dienstverlening die wordt verstrekt door de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ». 

 

 « Materiële hulp » en « maatschappelijke dienstverlening » zijn dus, in de zin van de wet 

van 12 januari 2007, twee verschillende vormen van « opvang » van een asielzoeker. 

 

 In de opbouw van titel III (« Toepassingsgebied ») van boek I (« Definities, algemene 

beginselen en toepassingsgebied ») van die wet wordt dat fundamentele onderscheid in 

herinnering gebracht : hoofdstuk I ervan heeft als opschrift « De materiële hulp », terwijl 
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hoofdstuk II ervan betrekking heeft op « Maatschappelijke dienstverlening verstrekt door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ». 

 

 B.4.2.  Artikel 6 van de wet van 12 januari 2007, dat het begin vormt van hoofdstuk I van 

titel III van boek I van die wet, strekt ertoe de omstandigheden te bepalen waarin een 

asielzoeker « materiële hulp » geniet. 

 

 Die bepaling strekt dus geenszins ertoe de omstandigheden te beschrijven waarin die 

persoon recht heeft op « maatschappelijke dienstverlening » die ter uitvoering van de wet van 

8 juli 1976 door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verleend. 

 

 B.4.3.  « Materiële hulp » in de zin van de wet van 12 januari 2007 is hulp die wordt 

verleend door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers of door een 

« partner », met andere woorden een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon 

die door en op kosten van dat Agentschap wordt belast met het verlenen van die hulp 

(artikel 2, 6°, in samenhang gelezen met artikel 2, 8° en 9°, van de wet van 12 januari 2007). 

« Materiële hulp » wordt verleend binnen een « opvangstructuur », met andere woorden een 

« collectieve of individuele structuur » die door het Agentschap of door een « partner » wordt 

beheerd (artikel 2, 6°, in samenhang gelezen met artikel 2, 10°, van dezelfde wet). Die hulp 

bestaat « met name […] uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en 

psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding » en « omvat eveneens 

de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, 

evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer » (artikel 2, 6°, in 

samenhang gelezen met artikel 2, 8°, van dezelfde wet). 

 

 B.4.4.  Uit het voorgaande blijkt dat, aangezien de in het geding zijnde bepaling, 

artikel 6, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007 gedeeltelijk opheft, zij in de zin van 

de wet van 12 januari 2007 en als dusdanig vreemd is aan de maatschappelijke 

dienstverlening die ter uitvoering van de wet van 8 juli 1976 door een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn wordt toegekend. 

 

 B.5.1.  Zowel uit de verwijzingsbeslissing als uit het dossier dat is overgezonden door 

het rechtscollege dat die beslissing heeft genomen, blijkt echter duidelijk dat het geschil dat 



 11 

dat rechtscollege moet beslechten, betrekking heeft op de geldigheid van een beslissing tot 

intrekking van de maatschappelijke dienstverlening, die ter uitvoering van de wet van 8 juli 

1976 door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is genomen, en bijgevolg op 

de vraag of de adressaat van die beslissing het recht heeft die maatschappelijke 

dienstverlening in de zin van de wet van 12 januari 2007 te genieten. 

 

 Dat geschil heeft geen betrekking op het recht van die persoon op « materiële hulp » in 

de zin van de wet van 12 januari 2007. 

 

 B.5.2.1.  Zulks neemt niet weg dat artikel 57ter, derde lid, van de organieke wet van 

8 juli 1976 « betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn », ingevoegd bij 

artikel 11 van de wet van 19 januari 2012, bepaalt : 

 

 « De maatschappelijke dienstverlening is niet door het [openbaar] centrum [voor 

maatschappelijk welzijn] verschuldigd indien ten aanzien van een vreemdeling een beslissing 

is genomen overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang 

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen ». 

 

 Zoals het was gewijzigd bij artikel 160 van de wet van 30 december 2009 en bij artikel 4 

van de wet van 19 januari 2012, bepaalde artikel 4 van de wet van 12 januari 2007, vóór de 

vervanging van het eerste lid ervan bij artikel 22 van de wet van 8 mei 2013 : 

 

 « Het Agentschap kan beslissen dat de asielzoeker die een tweede asielaanvraag indient 

geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, 

zolang het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken niet is doorgestuurd naar het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met toepassing van 

artikel 51/10 van [de] wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en dit middels een 

individueel gemotiveerde beslissing. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag. 

 

 Het Agentschap kan beslissen dat de asielzoeker geen beroep kan doen op de materiële 

hulp bedoeld in artikel 6, § 1, indien de asielzoeker de door de bevoegde instantie 

vastgestelde verblijfplaats weigert, niet benut of verlaat, zonder deze instantie hiervan op de 

hoogte te stellen, of zonder toestemming, indien de toestemming vereist is. 

 

 Wanneer de in het vorige lid bedoelde asielzoeker zich opnieuw aanmeldt, kan hij terug 

beroep doen op de materiële hulp bedoeld in artikel 6, § 1. In dat geval kan het Agentschap 

wel beslissen één van de maatregelen te nemen als voorzien in artikel 45, tweede lid, 1° tot 

6°. 
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 Het recht op medische begeleiding zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van deze wet 

blijft echter gewaarborgd voor de asielzoekers bedoeld in dit artikel ». 

 

 B.5.2.2.  In de in artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 beschreven omstandigheden 

kan een beslissing van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met betrekking 

tot het recht op maatschappelijke dienstverlening in de zin van de wet van 8 juli 1976 dus 

indirect afhangen van de toepassing van artikel 6 van de wet van 12 januari 2007. 

 

 Een beslissing van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is 

evenwel vereist. 

 

 B.5.2.3.  Uit het antwoord van de partijen op de door het Hof gestelde vraag blijkt echter 

dat dat Agentschap met toepassing van artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 geen 

beslissing heeft genomen ten aanzien van de asielzoeker die aan de oorsprong ligt van het 

hangende geschil voor het rechtscollege dat aan het Hof een vraag stelt. 

 

 B.6.  Het blijkt dus dat de in het geding zijnde bepaling niet van toepassing is op dat 

geschil. 

 

 Het antwoord op de gestelde prejudiciële vraag is dan ook klaarblijkelijk niet nuttig voor 

de oplossing van dat geschil. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5668 

 

 

Arrest nr. 93/2014 

van 19 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, 

derde lid, van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, 

ingesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2013, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, van de wet van 

13 december 2012 houdende fiscale en financiële  bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 20 december 2012, vierde editie) ingesteld door de Vlaamse Regering, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Van Vlierden en Mr. F. Smet, advocaten bij de 

balie te Antwerpen. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door J. De Vleeschouwer, adviseur bij 

de FOD Financiën, heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie 

van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. B. Van Vlierden, tevens loco Mr. F. Smet, voor de verzoekende partij; 

 

 .  J. De Vleeschouwer, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 A.1.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de artikelen 5 en 7 van de wet van 13 december 2012 houdende 

fiscale en financiële bepalingen (hierna : wet van 13 december 2012) in strijd zijn met artikel 177 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met de artikelen 3, 5°, en 4, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 Volgens de verzoekende partij miskennen de bestreden bepalingen de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest 

om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de onroerende voorheffing te bepalen. 
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 Door de inkomsten verkregen uit concessies voor zend- en ontvangstapparaten van operatoren van mobiele 

telefonie (hierna : gsm-masten) voor de inkomstenbelastingen aan te merken als diverse inkomsten, heeft de 

wetgever in werkelijkheid de belastbare materie inzake de onroerende voorheffing gewijzigd, wat evenwel enkel 

de bijzondere wetgever toekomt. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering beknot de wetgever de bevoegdheid van de gewesten om de onroerende 

voorheffing in de toekomst te heffen op, bijvoorbeeld, een percentage van de werkelijke inkomsten van de 

onroerende goederen of een percentage van de venale waarde ervan. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad zet uiteen dat de wetgever een einde heeft willen maken aan de onduidelijkheid 

over het fiscale stelsel van de vergoedingen voor concessies voor gsm-masten, vergoedingen die nu eens werden 

aangemerkt als onroerende inkomsten, dan weer als diverse inkomsten. 

 

 Aangezien het eerste gsm-netwerk eerst in 1994 in gebruik is genomen, kunnen de inkomsten die daarmee 

verband houden volgens de Ministerraad niet worden beschouwd als een belastbare materie wat betreft de 

onroerende voorheffing, die al in 1989 aan de gewesten was toegewezen. Overigens waren ook de vergoedingen 

voor het aanbrengen van plakbrieven en andere reclamedragers krachtens artikel 90, 5°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992)  reeds belastbaar als diverse inkomsten. 

 

 De Ministerraad stelt dat het noodzakelijk was de fiscale gevolgen van de inkomsten uit concessies voor 

gsm-masten te regelen omdat het stelsel van het kadastraal inkomen niet altijd toeliet de kosten voor het 

verwerven van die inkomsten in mindering te brengen. 

 

 De Ministerraad is voorts van mening dat de bestreden bepalingen het de gewesten niet onmogelijk maken 

hun bevoegdheid inzake onroerende voorheffing uit te oefenen en dat de bevoegdheid van de gewesten derhalve 

niet wezenlijk wordt veranderd. 

 

 Bovendien zouden de diverse inkomsten volgens de Ministerraad in mindering kunnen worden gebracht 

van de onroerende inkomsten en zou het voor de gewesten niet onmogelijk zijn de heffingsgrondslag van de 

onroerende voorheffing te wijzigen en een andere heffingsgrondslag dan het kadastraal inkomen te gebruiken 

voor het bepalen van de onroerende voorheffing, zoals een percentage van de werkelijke inkomsten van het 

onroerend goed of van de venale waarde ervan. 

 

 A.1.3.  De Vlaamse Regering antwoordt dat vergoedingen voor de concessies voor gsm-masten niet kunnen 

worden onderscheiden van andere inkomsten die een onroerend goed kan genereren. 

 

 Aangezien het gaat om inkomsten uit een verhuring of een recht van opstal, valt volgens de Vlaamse 

Regering niet in te zien hoe de bijzondere wetgever daarmee in 1989 geen rekening zou hebben gehouden. Het 

voorwerp van de belasting is wel degelijk de vergoeding voor het ter beschikking stellen van plaatsen die 

onroerend van aard zijn, zoals daken, terreinen of gevels. 

 

 Overigens is de bevoegdheidstoewijzing aan de gewesten wat de belastbare materie van de onroerende 

voorheffing betreft eerst in 2001 geschied, zodat de bijzondere wetgever zich toen minstens impliciet ook over 

de mobiele telefonie als belastbare materie heeft uitgesproken. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering had de wetgever de onduidelijkheid over de belastbare aard van de 

vergoedingen voor concessies van gsm-masten evengoed kunnen wegnemen op een manier die geen afbreuk 

doet aan de bevoegdheid van de gewesten. De wetgever had kunnen voorzien in een kostenforfait voor dit soort 

van onroerende inkomsten. 

 

 De Vlaamse Regering betoogt voorts dat de Ministerraad, door te argumenteren dat de bevoegdheid van de 

gewesten niet onmogelijk wordt gemaakt, precies aantoont dat de wetgever heeft ingegrepen in de belastbare 

materie inzake onroerende voorheffing. Indien de decreetgever een andere grondslag dan het kadastraal inkomen 

zou willen aanwenden om de onroerende voorheffing te bepalen, moet hij nu vanwege de bestreden bepalingen 

rekening houden met bepaalde inkomsten uit onroerende goederen die niet langer als onroerend worden 

gekwalificeerd. 
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 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 A.2.1.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen ook in strijd zijn met artikel 6, § 1, X, 

1°, 2°, 2°bis, 4° en 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang 

gelezen met de artikelen 170 en 173 van de Grondwet. 

 

 De bestreden bepalingen hebben volgens de Vlaamse Regering belangrijke gevolgen voor de bevoegdheid 

van het Vlaamse Gewest. Het Gewest was immers steeds vrijgesteld van belasting op de inkomsten die het 

genoot vanwege de concessies voor gsm-masten. 

 

 De bevoegdheden van het Vlaamse Gewest tot het regelen van de wegenis, de waterwegen en hun 

aanhorigheden worden wezenlijk beperkt, aangezien de inkomsten die daarmee verband houden voor een 

belangrijk deel naar de federale Schatkist zullen vloeien. Door de handelwijze van de wetgever worden die 

inkomsten gereduceerd met 15 pct. in 2012 en met 25 pct. vanaf 2013. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering heeft de wetgever geen rekening gehouden met de budgettaire weerslag voor 

het Gewest en heeft hij de uitoefening van de gewestbevoegdheden ernstig bemoeilijkt. De wetgever had 

nochtans het door hem beoogde doel – het oplossen van het kwalificatieprobleem in de personenbelasting – 

evengoed op een andere manier kunnen bereiken. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad antwoordt dat niet wordt geraakt aan de bevoegdheid van de gewesten om het 

privatieve gebruik van de domeingoederen te regelen. 

 

 Evenmin kan worden aangenomen dat de budgettaire gevolgen van de bestreden bepalingen een wezenlijke 

invloed zouden hebben op het uitoefenen van de gewestelijke bevoegdheden. Volgens de Ministerraad kan niet 

worden ingezien hoe een belasting op een in vergelijking tot de kosten van het beheer van de domeingoederen 

veeleer marginale inkomstenbron, de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden onmogelijk zou maken of in 

overdreven mate zou hinderen. 

 

 A.2.3.  De verzoekende partij blijft erbij dat de budgettaire weerslag van de bestreden bepalingen een 

wezenlijke invloed heeft op de uitoefening van de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, terwijl de wetgever 

zijn doelstelling net zo goed had kunnen bereiken met een maatregel die niet zou ingrijpen in die bevoegdheden. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 A.3.1.  De verzoekende partij voert in ondergeschikte orde aan dat de artikelen 5 en 7 van de wet van 

13 december 2012 in strijd zijn met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met de artikelen 170 en 172 van 

de Grondwet. 

 

 De Vlaamse Regering merkt op dat het argument om de inkomsten uit de concessies voor gsm-masten als 

diverse inkomsten aan te merken, namelijk een einde maken aan de kwalificatieproblemen en de aftrek van 

bepaalde kosten mogelijk maken, evengoed kan worden aangevoerd ten aanzien van de inkomsten van een reeks 

andere vergelijkbare concessies, zoals voor windmolens, elektriciteitspalen, zonnepanelen, andere 

zendapparatuur, enz., zonder dat die door de bestreden bepalingen worden geviseerd. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering is er voor die verschillende behandeling van vergelijkbare categorieën van 

belastingplichtigen geen verantwoording. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat het Vlaamse Gewest een exclusieve bevoegdheid heeft voor 

bepaalde aspecten van de onroerende voorheffing en dat de federale overheid niet bevoegd is voor het fiscale 

stelsel van de opbrengsten uit concessies voor elektriciteitspalen en zendmasten voor allerlei andere doeleinden. 

 

 Voorts zijn windmolens en zonnepanelen volgens de Ministerraad niet vergelijkbaar met gsm-masten. Voor 

windmolens is een ruime en niet bebouwde omgeving vereist, en zonnepanelen zijn geen verticale maar in 

hoofdzaak horizontale constructies. 
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 Overigens zijn er enkel specifieke problemen gerezen met betrekking tot de juridische kwalificatie van de 

inkomsten uit concessies voor gsm-masten en niet met betrekking tot andere installaties waarnaar de 

verzoekende partij verwijst. Er was volgens de Ministerraad dan ook geen reden voor een bijkomende wettelijke 

regeling van het fiscale stelsel van inkomsten uit die andere installaties. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 A.4.1.1.  De verzoekende partij voert in uiterst ondergeschikte orde aan dat de artikelen 5, 7 en 39, derde 

lid, van de wet van 13 december 2012 in strijd zijn, enerzijds, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, en, anderzijds, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De verzoekende partij merkt op dat de bestreden regeling krachtens artikel 39, derde lid, van de wet van 

13 december 2012 in werking treedt op 1 januari 2012 en derhalve terugwerkende kracht heeft, nu de bestreden 

wet op 20 december 2012 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

 

 Het Vlaamse Gewest is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en dient zelf de roerende voorheffing 

te voldoen op de diverse inkomsten. Krachtens het voorlaatste lid van artikel 267 van het WIB 1992 worden de 

inkomsten waarop de roerende voorheffing verschuldigd is, geacht te zijn toegekend of betaalbaar gesteld op de 

laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij zijn verkregen. Nu wordt het Vlaamse Gewest verplicht om met 

terugwerkende kracht roerende voorheffing in te houden op liquidatieboni en is de bestreden wetgeving dus wel 

degelijk retroactief. 

 

 Volgens de verzoekende partij is die terugwerkende kracht niet verantwoord en in strijd met de rechtmatig 

opgewekte verwachtingen van de belastingplichtigen. Het Vlaamse Gewest is door de bestreden bepalingen 

verplicht roerende voorheffing te betalen op de definitief toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2012 en wordt 

zodoende verschillend behandeld ten opzichte van andere belastingplichtigen die eerst zijn onderworpen aan de 

roerende voorheffing op het tijdstip van de toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen. 

 

 A.4.1.2.  De Vlaamse Regering klaagt ook de schending aan van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat het recht op een rustig genot van de 

eigendom wordt geraakt door een retroactieve belasting op het inkomen uit de concessies voor gsm-masten. 

 

 A.4.2.1.  De Ministerraad antwoordt dat de bestreden bepalingen geen terugwerkende kracht hebben. Uit 

artikel 262, 3°, van het WIB 1992 blijkt dat de diverse inkomsten worden geacht toegekend of betaalbaar te zijn 

gesteld op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij zijn verkregen. 

 

 A.4.2.2.  Wat de aangevoerde schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens betreft, antwoordt de Ministerraad dat de waarborg van die 

verdragsbepaling niet geldt voor publiekrechtelijke rechtspersonen. 

 

 A.4.3.1.  De verzoekende partij stelt dat de bestreden bepalingen terugwerkende kracht hebben waarvoor de 

Ministerraad geen enkele verantwoording geeft. 

 

 A.4.3.2.  De Vlaamse Regering betwist ook de stelling van de Ministerraad dat artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet zou gelden voor 

publiekrechtelijke rechtspersonen. 

 

 Die verdragsbepaling verwijst zowel naar rechtspersonen als naar natuurlijke personen en uit niets blijkt dat 

de waarborgen van het Verdrag niet zouden gelden voor publiekrechtelijke entiteiten. Overigens treedt het 

Vlaamse Gewest, wanneer het concessies verleent voor gsm-masten, niet op als publieke overheid maar als een 

gewone contractspartij in het particuliere rechtsverkeer. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De Vlaamse Regering vordert de vernietiging van de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, 

van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (hierna : wet van 

13 december 2012), die luiden : 

 

 « Art. 5.  Artikel 90, 5°, van [het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992] wordt 

vervangen als volgt : 

 

 ‘ 5°  inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid : 

 

 a)  hetzij uit de onderverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde 

onroerende goederen; 

 

 b)  hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet 

is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of 

andere reclamedragers te plaatsen; 

 

 c)  hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te 

gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele 

telefonie. ’ ». 

 

 « Art. 7.  In de inleidende zin van artikel 100, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, 

worden de woorden ‘ of de concessie van het recht om apparatuur bestemd voor de 

verspreiding van de mobiele telefonie te plaatsen, ’ ingevoegd tussen de woorden ‘ of andere 

reclamedragers te plaatsen ’ en de woorden ‘ , naar het verschil tussen de volgende twee 

grootheden : ’. ». 

 

 « Art. 39. 

 

 […] 

 

 De artikelen 5 en 7 zijn van toepassing op de inkomsten verkregen vanaf 1 januari 

2012 ». 

 

 B.2.  Als gevolg van die wetswijzigingen bepalen de artikelen 90, 5°, en 100, eerste lid, 

2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) : 
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 « Art. 90.  Diverse inkomsten zijn : 

 

 […] 

 

 5°  inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid : 

 

 a)  hetzij uit de onderverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde 

onroerende goederen; 

 

 b)  hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet 

is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of 

andere reclamedragers te plaatsen; 

 

 c)  hetzij uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te 

gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele 

telefonie ». 

 

 « Art. 100.  De in artikel 90, 5°, vermelde inkomsten worden in aanmerking genomen : 

 

 […] 

 

 2°  met betrekking tot de concessie van het recht om plakbrieven of andere 

reclamedragers te plaatsen of de concessie van het recht om apparatuur bestemd voor de 

verspreiding van de mobiele telefonie te plaatsen, naar het verschil tussen de volgende twee 

grootheden : 

 

 a)  het totale bedrag van de door de overdrager verkregen bedragen en voordelen; 

 

 b)  het totale bedrag van de kosten die de overdrager verantwoordt tijdens het belastbare 

tijdperk te hebben gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behouden; bij 

gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden die kosten forfaitair vastgesteld op 5 pct. van de 

verkregen bedragen en voordelen ». 

 

 B.3.  In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp is met betrekking tot de 

bestreden bepalingen uiteengezet : 

 

 « Art. 5 en 7. 

 

 De operatoren van mobiele telefonie sluiten regelmatig contracten af met natuurlijke 

personen (buiten het kader van de beroepswerkzaamheid van die natuurlijke personen) 

waarbij bepaalde oppervlakten — een stuk grond, een dak, een gevel, enz. — worden 

verhuurd met het oog op de installatie, in het kader van de mobilofonie, van een antenne, 

kabels en dies meer. In sommige gevallen wordt voorzien in de verhuring van masten of 

lokalen of wordt het recht verleend tot de constructie ervan. 

 

 Om de fiscale kwalificatie te bepalen van vergoedingen die uit dergelijke contracten 

voortvloeien, moeten die contracten geval per geval worden geanalyseerd om de aard van de 

rechten te bepalen die worden verleend. Zo kan een ‘ huurovereenkomst ’ in werkelijkheid 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln3715&bron=doc&anchor=ln3715-128
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bijvoorbeeld de vestiging van een recht van opstal, van erfpacht of van gelijkaardige 

onroerende rechten uitmaken. Anderzijds kan een overeenkomst eventueel ook als een 

overeenkomst met gemengd karakter worden gekwalificeerd, m.a.w. de partijen wensen in 

werkelijkheid met één contract twee juridische overeenkomsten tot stand te brengen, 

bijvoorbeeld een huur en een recht van opstal. 

 

 In de huidige stand van de wetgeving worden de inkomsten uit voormelde 

overeenkomsten in de meeste gevallen als onroerende inkomsten als bedoeld in artikel 7, 

WIB 92, aangemerkt. 

 

 Evenwel gelet op, enerzijds, de mogelijke problemen inzake de juiste kwalificatie (huur, 

recht van opstal,…), en, anderzijds, de vaststelling dat, in geval een deel van een onroerend 

goed wordt verhuurd waarvoor geen afzonderlijk kadastraal inkomen bestaat, de in artikel 13, 

eerste gedachtestreepje van WIB 92 vermelde beperking leidt tot de conclusie dat geen aftrek 

van kosten mogelijk is, lijkt het beter om de desbetreffende vergoedingen aan te merken als 

diverse inkomsten en deze aan hetzelfde belastingstelsel te onderwerpen dat momenteel van 

toepassing is voor de inkomsten uit de concessie van het recht om een plaats die van nature 

onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om 

er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen. 

 

 Onder concessie wordt verstaan elke overeenkomst die, zonder eigendomsoverdracht mee 

te brengen, onder bezwarende titel het recht verleent een goed of een recht uit te baten of 

daarvan gebruik te maken ongeacht of het privé of openbaar domein betreft. Het recht om 

zulke overeenkomsten te sluiten behoort in het algemeen toe aan de eigenaar van het 

onroerend goed, maar artikel 90, 5°, WIB 92 sluit andere rechthebbenden evenwel niet uit 

(bv. de vruchtgebruiker, de huurder enz…). 

 

 Dit artikel beoogt het toepassingsgebied van artikel 90, 5°, WIB 92 te verruimen, om de 

betreffende inkomsten als diverse inkomsten te kunnen beschouwen. Deze verruiming vereist 

een herstructurering van het voormeld artikel 90, 5°, WIB 92. Het noodzaakt ook een 

aanpassing aan artikel 100, 2°, WIB 92 (bepaling van de belastbare basis).  

 

 Deze inkomsten zullen dus worden onderworpen aan een afzonderlijke belasting van 

15 pct., overeenkomstig artikel 171, 2°bis, WIB 92, behalve wanneer globalisatie voordeliger 

is. 

 

 De wijzigingen die worden aangebracht aan de artikelen 90, 5° en 100, 2°, WIB 92 

hebben ook gevolgen voor bepaalde artikelen inzake roerende voorheffing. Daarom wordt 

voorgesteld om deze wijzigingen van toepassing te maken op de inkomsten die worden 

verkregen vanaf 1 januari 2012 en niet vanaf aanslagjaar 2013 » (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2458/001, pp. 8-9). 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.4.  De Vlaamse Regering voert in een eerste middel aan dat de artikelen 5 en 7 van de 

wet van 13 december 2012 in strijd zijn met artikel 177 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
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met de artikelen 3, eerste lid, 5°, en 4, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 

de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (hierna : Bijzondere Financieringswet). 

 

 B.5.1.  Artikel 177 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het 

financieringsstelsel vast voor de gewesten. 

 

 De Gewestparlementen regelen, elk voor zich, de bestemming van hun ontvangsten bij de in 

artikel 134 bedoelde regelen ». 

 

 B.5.2.  Artikel 3, eerste lid, 5°, van de Bijzondere Financieringswet, vervangen bij de 

bijzondere wet van 13 juli 2001, bepaalt : 

 

 « Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen : 

 

 […] 

 

 5°  de onroerende voorheffing; 

 

 […] ». 

 

 B.5.3.  Artikel 4, § 2, van de Bijzondere Financieringswet, vervangen bij de bijzondere wet 

van 13 juli 2001, bepaalt : 

 

 « De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen 

van de in artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting te wijzigen. Het federaal kadastraal 

inkomen kunnen ze echter niet wijzigen. Het gezamenlijk beheer van de gegevens van de 

patrimoniale documentatie gebeurt bij wege van een samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in 

artikel 92bis, § 3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen ». 

 

 Over die bepaling vermeldt de parlementaire voorbereiding van de Bijzondere 

Financieringswet : 

 

 « Het nieuwe artikel 4, § 2, voorziet een exclusieve bevoegdheid voor de gewesten om de 

heffingsgrondslag van de onroerende voorheffing te wijzigen, met uitzondering van het 

federaal kadastraal inkomen dat uitsluitend tot de bevoegdheid van de federale overheid 

behoort. De gewesten kunnen aldus voor een andere belastbare grondslag dan het federaal 

kadastraal inkomen opteren. […] 

 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln3083&bron=doc&anchor=ln3083-7
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln2044&bron=doc&anchor=ln2044-141
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 In de huidige stand van zaken is het kadastraal inkomen niet alleen de belastbare 

grondslag voor de onroerende voorheffing, maar vormt het ook gedeeltelijk de grondslag voor 

de personenbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting. Het is 

dan ook aangewezen een exclusieve federale bevoegdheid terzake te behouden om te 

vermijden dat de federale personenbelasting geheven zou worden op een grondslag die, 

ingevolge de uitoefening van de fiscale autonomie van elk gewest, regionaal verschillend is » 

(Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1183/001, p. 15). 

 

 B.6.  De artikelen 3, 4 en 5 van de Bijzondere Financieringswet kennen aan de gewesten 

een algemene bevoegdheid toe inzake de in die artikelen bedoelde belastingen. Voor zover zij 

niet anders erover hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever 

worden geacht aan de gewesten de volledige bevoegdheid toe te kennen tot het uitvaardigen 

van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van 

de in artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting, zonder dat ze het federaal kadastraal 

inkomen kunnen wijzigen. 

 

 B.7.  De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de belasting, de situatie 

die of het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting. De belastbare materie 

onderscheidt zich van de belastbare grondslag (« de heffingsgrondslag »), die het bedrag is 

waarop de belasting wordt berekend. 

 

 B.8.  De belastbare materie van de onroerende voorheffing zijn de inkomsten uit in 

België gelegen onroerende goederen (artikel 249 van het WIB 1992). De heffingsgrondslag is 

het kadastraal inkomen. Dat wordt verondersteld overeen te stemmen met de gemiddelde 

normale, jaarlijkse nettohuur die een onroerend goed volgens de raming van de Administratie 

van het kadaster zou kunnen opleveren. 

 

 B.9.  De federale wetgever is bevoegd om, enerzijds, bij een met een bijzondere 

meerderheid aangenomen wet, de belastbare materie van de onroerende voorheffing te regelen 

en, anderzijds, bij gewone wet, het federaal kadastraal inkomen als onderdeel van de 

inkomstenbelastingen vast te stellen. 

 

 B.10.  De onroerende voorheffing wordt geheven op de inkomsten uit in België gelegen 

onroerende goederen. 

 

  



 11 

 Artikel 7 van het WIB 1992, dat bepaalt welke die inkomsten zijn, luidt als volgt : 

 

 « § 1.  Inkomsten van onroerende goederen zijn : 

 

 1°  voor niet verhuurde onroerende goederen : 

 

 a)  voor in België gelegen goederen : 

 

 –  het kadastraal inkomen wanneer het gaat om ongebouwde onroerende goederen, 

materieel en outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, of de in 

artikel 12, § 3, vermelde woning; 

 

 –  het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere goederen betreft; 

 

 b)  voor in het buitenland gelegen goederen: de huurwaarde; 

 

 2°  voor verhuurde onroerende goederen : 

 

 a)  voor in België gelegen goederen verhuurd aan een natuurlijke persoon die ze noch 

geheel, noch gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid : 

 

 –  het kadastraal inkomen wanneer het ongebouwde onroerende goederen of materieel en 

outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, betreft; 

 

 –  het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere goederen betreft; 

 

 b)  het kadastraal inkomen, wanneer die goederen in België zijn gelegen, overeenkomstig 

de pachtwetgeving zijn verhuurd en door de huurder voor land- of tuinbouw worden gebruikt; 

 

 bbis)  het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het gaat om gebouwde 

onroerende goederen verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog 

op het ter beschikking stellen ervan : 

 

 –  aan een natuurlijke persoon om uitsluitend als woning te worden gebruikt; 

 

 –  aan meerdere natuurlijke personen die ze uitsluitend gezamenlijk als woning 

gebruiken; 

 

 c)  het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen dat niet lager mag zijn dan het 

kadastraal inkomen, wanneer het andere in België gelegen ongebouwde onroerende goederen 

of materieel en outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, betreft, of het 

kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere in België gelegen gebouwde 

onroerende goederen betreft; 

 

 d)  het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen wanneer het in het buitenland 

gelegen onroerende goederen betreft; 

 

  

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln3715&bron=doc&anchor=ln3715-21
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 3°  de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van 

opstal of van gelijkaardige onroerende rechten. 

 

 § 2.  Wanneer een huurvoordeel bestaat in een eenmaal door de huurder gedane uitgave, 

wordt het bedrag ervan over de gehele duur van het huurcontract verdeeld ». 

 

 B.11.  In antwoord op een parlementaire vraag over het fiscale statuut van de 

vergoedingen voor het ter beschikking stellen van onroerende goederen voor het installeren 

van gsm-masten preciseerde de vice-eerste minister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen : 

 

 « Gsm-operatoren sluiten regelmatig contracten af met natuurlijke personen (buiten het 

kader van de beroepswerkzaamheid van die natuurlijke personen) waarbij bepaalde 

oppervlakten – een stuk grond, een dak, een gevel, enzovoort – worden verhuurd met het oog 

op de installatie, in het kader van de mobilofonie, van een antenne, kabels en dies meer. In 

sommige gevallen wordt voorzien in de verhuring van masten of lokalen of wordt het recht 

verleend tot de constructie ervan. 

 

 Om de fiscale kwalificatie te bepalen van vergoedingen die uit dergelijke contracten 

voortvloeien, moeten die contracten geval per geval worden geanalyseerd om de aard van de 

rechten te bepalen die worden verleend. Zo kan een ' huurovereenkomst ' in werkelijkheid 

bijvoorbeeld de vestiging van een recht van opstal, van erfpacht of van gelijkaardige 

onroerende rechten uitmaken. Anderzijds kan een overeenkomst eventueel ook als een 

overeenkomst met gemengd karakter worden gekwalificeerd, met andere woorden de partijen 

wensen in werkelijkheid met één contract twee juridische overeenkomsten tot stand te 

brengen, bijvoorbeeld een huur en een recht van opstal. 

 

 In de huidige stand van de wetgeving zullen de inkomsten uit voormelde overeenkomsten 

in de meeste gevallen als onroerende inkomsten als bedoeld in artikel 7 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) moeten worden aangemerkt. 

 

 Evenwel gelet op, enerzijds, de mogelijke problemen inzake de juiste kwalificatie (huur, 

recht van opstal, enzovoort), en, anderzijds, de vaststelling dat, in geval een deel van een 

onroerend goed wordt verhuurd waarvoor geen afzonderlijk kadastraal inkomen bestaat, de in 

artikel 13, eerste gedachtestreepje van WIB 92 vermelde beperking leidt tot de conclusie dat 

geen aftrek van kosten mogelijk is, heeft mijn administratie mij geadviseerd dat het beter zou 

zijn de desbetreffende vergoedingen aan te merken als diverse inkomsten en deze aan 

hetzelfde belastingstelsel te onderwerpen dat momenteel van toepassing is voor de inkomsten 

uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen 

binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere 

reclamedragers te plaatsen (afzonderlijke aanslagvoet van 15 %). Dit vereist evenwel op 

wetgevend vlak de nodige aanpassingen, namelijk de uitbreiding van het toepassingsgebied 

van artikel 90, 5°, WIB 92 teneinde de betreffende vergoeding als diverse inkomsten te 

kunnen aanmerken. 

 

 Ik kan voormelde zienswijze van mijn administratie bijtreden en zal haar de opdracht 

geven ter zake de nodige voorbereidingen te treffen. 
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 Zolang deze aanpassingen op wetgevend vlak niet zijn doorgevoerd, kunnen de 

betreffende vergoedingen in de huidige stand van de wetgeving niet als in artikel 90, 5°, 

WIB 92 vermelde diverse inkomsten worden aangemerkt, maar moeten zij doorgaans worden 

aangemerkt als in artikel 7, WIB 92 bedoelde onroerende inkomsten » (Vr. & Antw., Kamer, 

2010-2011, QRVA 53-030, pp. 10-11 (antwoord van 20 mei 2011 op parlementaire vraag 

nr. 248 van 26 januari 2011)). 

 

 B.12.  Door de inkomsten uit concessies voor de plaatsing van gsm-masten, naast de 

inkomsten uit concessies voor plakbrieven (reclamepanelen) en andere reclamedragers, aan te 

merken als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 5°, van het WIB 1992, heeft de federale 

wetgever een maatregel genomen waardoor bepaalde inkomsten niet langer als inkomsten uit 

onroerende goederen in de zin van artikel 7 van het WIB 1992 worden beschouwd. 

 

 Aldus heeft hij weliswaar niet geraakt aan het kadastraal inkomen als heffingsgrondslag 

voor de onroerende voorheffing, maar heeft hij een onderdeel van de belastbare materie zelf, 

zijnde de inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen, gewijzigd en onttrokken aan 

de belastbare materie van de onroerende voorheffing, die bij de Bijzondere Financieringswet 

aan de gewesten is toegewezen. 

 

 Een dergelijke wijziging zou de federale wetgever enkel kunnen doorvoeren met de in 

artikel 4, laatste lid, van de Grondwet bepaalde bijzondere meerderheid. Die bijzondere 

meerderheidsvoorwaarde maakt noodzakelijk deel uit van het systeem tot bepaling van 

bevoegdheden. Op grond van artikel 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, vermag 

het Hof kennis te nemen van een schending van de bijzondere meerderheidsvoorwaarden 

vereist door de Grondwet. 

 

 B.13.  De artikelen 5 en 7 van de wet van 13 december 2012 schenden artikel 177 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, eerste lid, 5°, van de Bijzondere 

Financieringswet. 

 

 B.14.  Het eerste middel is gegrond. 

 

 De artikelen 5 en 7 van de wet van 13 december 2012 dienen te worden vernietigd, 

alsook, vanwege het onlosmakelijk verband, artikel 39, derde lid, van die wet, dat de 

inwerkingtreding van de vernietigde bepalingen regelt. 
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 B.15.  Er is geen aanleiding om de overige middelen te onderzoeken, aangezien die niet 

tot een ruimere vernietiging kunnen leiden. 

 

 B.16.  Krachtens het vernietigde artikel 39, derde lid, van de wet van 13 december 2012 

waren de vernietigde artikelen 5 en 7 van die wet van toepassing op de inkomsten verkregen 

vanaf 1 januari 2012. 

 

 Het gevolg van een retroactieve vernietiging zou zijn dat de bedoelde belastbare 

inkomsten niet meer mogen worden aangemerkt als diverse inkomsten, maar in beginsel 

opnieuw belastbaar zouden zijn als onroerende inkomsten en opnieuw onderhevig zouden zijn 

aan de onroerende voorheffing. 

 

 Ten einde rechtsonzekerheid te vermijden, is er aanleiding om de gevolgen van de 

vernietigde bepalingen, met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, te handhaven voor de inkomsten van de jaren 2012 

en 2013. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt de artikelen 5, 7 en 39, derde lid, van de wet van 13 december 2012 

houdende fiscale en financiële bepalingen; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de inkomsten van de jaren 

2012 en 2013. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5889 

 

 

Arrest nr. 94/2014 

van 19 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te 

Nijvel van 11 september 1995, van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 

9 maart 2005 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 12 januari 

2005, ingesteld door André Genicot. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. De Groot en 

J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 april 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 april 2014, heeft André Genicot beroep 

tot vernietiging ingesteld van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 

11 september 1995, van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 

2005 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 12 januari 2005. 

 

 

 Op 23 april 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J.-P. Moerman, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 De verzoekende partij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 

verantwoording in te dienen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Bij een verzoekschrift dat het Hof heeft ontvangen op 12 april 2014, vraagt André 

Genicot de vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel van 

11 september 1995, van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 maart 

2005 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 12 januari 2005. 

 

 B.2.  Op het ogenblik van het indienen van het beroep, bepaalde artikel 1 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof : 

 

 « Het Grondwettelijk Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele 

of gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet 

bedoelde regel wegens schending van : 

 

 1°  de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 

onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; of 

file:///C:/Users/caha/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZFEWCCC/basisteksten_grondwet.html%23art-134
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 2°  de artikelen van titel II ‘ De Belgen en hun rechten ’, en de artikelen 170, 172 en 191 

van de Grondwet ». 

 

 Noch dat artikel 1, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling verleent het Hof de 

bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging gericht tegen vonnissen 

van de rechterlijke macht. 

 

 B.3.  Het beroep tot vernietiging behoort klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het 

Hof. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5465 en 5467 

 

 

Arrest nr. 95/2014 

van 30 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, ingesteld door de 

vzw « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone » en anderen en 

door Roger Hallemans en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 augustus 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 augustus 2012, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 4, c), 5, 6, 11 en 12 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging 

van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers (bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, tweede editie) door de vzw « Défense des Enfants – 

International – Belgique – Branche francophone (D.E.I. Belgique) », de vzw « Ligue des 

Droits de l’Homme » en de vzw « ATD Quart Monde Belgique », bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. D. Dupuis, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 augustus 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 augustus 2012, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 12 van dezelfde wet door Roger Hallemans, de vzw « Medische Raad van 

het UVC BRUGMANN », de publiekrechtelijke vereniging « Ziekenhuisvereniging van 

Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Elsene – Iris Ziekenhuizen Zuid », de publiekrechtelijke 

vereniging « Ziekenhuisvereniging van Brussel – Universitair Kinderziekenhuis Koningin 

Fabiola », de publiekrechtelijke vereniging « Ziekenhuisvereniging van Brussel – Universitair 

Verplegingscentrum Sint-Pieter », de publiekrechtelijke vereniging « Ziekenhuisvereniging 

van Brussel en Schaarbeek – Universitair Verplegingscentrum Brugmann » en de 

publiekrechtelijke vereniging « Ziekenhuisvereniging van Brussel – Universitair 

Verplegingscentrum Jules Bordet », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. J. Bourtembourg en Mr. C. Molitor, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5465 en 5467 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « Liga voor Mensenrechten », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. D. Pattyn, advocaat bij de balie te Brugge, in de zaak 5465; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 

 

 De Ministerraad heeft een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 10 juli 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Dupuis, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5465; 

 

 .  Mr. C. Dony, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bourtembourg en 

Mr. C. Molitor, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5467; 
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 .  Mr. J. Laurent, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. F. Gosselin, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 Bij beschikking van 8 oktober 2013 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 

terechtzitting bepaald op 12 november 2013, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een 

uiterlijk op 5 november 2013 in te dienen aanvullende memorie die zij binnen dezelfde termijn 

aan de andere partijen zullen meedelen, hun standpunt uiteen te zetten over de eventuele 

gevolgen van de artikelen 22 en 23 van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » voor de 

artikelen 4 en 6 van de wet van 12 januari 2007 « betreffende de opvang van asielzoekers en 

van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen » en voor de organieke wet van 8 juli 

1976 « betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn », waarvan de wijziging 

bij de wet van 19 januari 2012 wordt bestreden in de samengevoegde zaken met 

rolnummers 5465 en 5467. 

 

 De verzoekende partijen en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Dupuis en Mr. M. Sasse, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5465; 

 

 .  Mr. C. Dony, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bourtembourg en 

Mr. C. Molitor, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5467; 

 

 .  Mr. V. Vander Geeten, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. F. Gosselin, voor de 

Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte  

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 A.1.1.  De eerste twee verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 halen verschillende arresten van het Hof 

aan waarin hun belang om in rechte op te treden, is erkend. De derde verzoekende partij voert aan dat de 

voornaamste doelstellingen die zij nastreeft, bestaan in het opsporen en kennen van de toestanden van grote 

armoede en van sociale en culturele uitsluiting, en in het bestrijden ervan. In die zin beschikken zij over een 

belang om voor het Hof in rechte te treden. 

 

 A.1.2.  De tweede tot zevende verzoekende partij in de zaak nr. 5467 leggen als bijlage bij hun 

verzoekschrift de verslagen voor van de beraadslagingen waarbij is beslist om het beroep in te stellen en waarbij 

met het beroep is ingestemd. Zij voeren aan dat zij kunnen worden geraakt door de toepassing van de bestreden 

bepalingen in zoverre de tenlasteneming van de zorgverstrekkingen in het kader van de dringende medische hulp 

door de Belgische geneesheren en ziekenhuizen gedurende ten minste de eerste drie maanden van het verblijf in 

België van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en van hun familie niet langer door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) zal worden verzekerd. De verzoekende partijen geven 

aan dat zij bijgevolg een aanzienlijke financieel nadeel zouden lijden door de toepassing van de bestreden 

bepalingen. 

 

 De eerste verzoeker in dezelfde zaak is geneesheer onder het sociaal statuut van zelfstandige binnen de Iris 

Ziekenhuizen Zuid. De verzoeker voert aan dat hij bij de uitoefening van zijn geneeskunst mogelijk zorg moet 

verstrekken die onder de dringende medische hulp valt. Hij loopt dus het risico dat hij voor die verstrekkingen 

geen vergoeding ontvangt in zoverre het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de dringende medische 

hulp niet meer zou kunnen toekennen en de geneesheer niet meer zou vergoeden voor zijn verstrekkingen aan 

één onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie en van zijn familie binnen de eerste drie maanden 

na hun aankomst op het Belgische grondgebied. 

 

 A.1.3.  De vzw « Liga voor mensenrechten », tussenkomende partij in de zaak nr. 5465, verwijst naar 

artikel 3 van haar statuten, alsook naar talrijke arresten van het Hof, waarin dat laatste haar belang om in rechte 

op te treden, zou hebben erkend, teneinde de ontvankelijkheid van haar memorie tot tussenkomst te 

verantwoorden. 

 

 A.2.1.  Volgens de Ministerraad maakt het door de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5465 

voorgelegde document het niet mogelijk vast te stellen dat de beslissing om in rechte op te treden op regelmatige 

wijze is genomen door haar raad van bestuur. Hetzelfde zou gelden voor de beslissing om in rechte op te treden 

die de derde verzoekende partij heeft voorgelegd.  

 

 A.2.2.  Voor de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende verzoekende partij in de zaak nr. 5467 zou uit de 

voorgelegde stukken voortvloeien dat de beslissingen om het beroep in te stellen, zijn genomen door de 

algemeen directeurs van de ziekenhuisverenigingen, zonder dat het spoedeisende karakter van die beslissing is 

aangevoerd, terwijl de bevoegdheid om in rechte te treden in beginsel uitsluitend toekomt aan hun raad van 

bestuur. Het door de voormelde verzoekende partijen ingestelde beroep dient dus onontvankelijk te worden 

verklaard. 

 

 A.2.3.  De eerste en de tweede verzoekende partij in dezelfde zaak zouden niet aantonen dat zij op 

ongunstige wijze kunnen worden geraakt door artikel 12 van de bestreden wet, enige bepaling waarvan zij de 

vernietiging vorderen. 

 

 A.3.1.  In hun memorie van antwoord verwijzen de eerste en de derde verzoekende partij in de zaak 

nr. 5465 naar artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en 

preciseren zij dat hun tot nu toe nooit is gevraagd het bewijs voor te leggen van de beslissing om voor het Hof 

een beroep in te stellen. Zij leggen voor zover nodig een uittreksel voor uit de notulen van hun raad van bestuur 

waarin de datum staat vermeld waarop die is bijeengekomen, alsook de naam van de aanwezige bestuurders. 
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 A.3.2.  De derde tot zevende partij in de zaak nr. 5467 wensen de omstandigheden in herinnering te 

brengen die het dringende karakter aan tonen van de beslissing van de algemeen directeurs van hun verenigingen 

om voor het Hof in rechte te treden. Zij merken in het bijzonder op dat de beroepen in hoofdzaak zijn gericht 

tegen artikel 12 van de bestreden wet, dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een omzendbrief van 28 maart 

2012. Het is die omzendbrief die voor het eerst openlijk zou hebben aangegeven dat de tenlasteneming van de 

kosten voor dringend medische hulp niet meer zou worden verzekerd door de OCMW’s gedurende ten minste de 

eerste drie maanden van het verblijf in België van onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en van hun 

familie. 

 

 Na de bekendmaking van die omzendbrief heeft het Iris-net, dat de vijf openbare ziekenhuizen van Brussel 

groepeert, zich vragen gesteld bij de gevolgen van artikel 12 van de bestreden wet. Het heeft zijn verschillende 

Brusselse ziekenhuizen geraadpleegd om hun mening te horen over die bepaling en de gevolgen ervan op het 

vlak van de financiering van de dringende medische hulp. Er is besloten dat het bestreden artikel 12 voor hen 

nadelig was en dat bijgevolg zo snel mogelijk bij het Hof een beroep tot vernietiging diende te worden ingesteld. 

 

 De derde tot de zevende verzoekende partij in de zaak nr. 5467 voegen eraan toe dat de beslissingen om in 

rechte op te treden, zijn bekrachtigd na de indiening van het beroep en dat zij die bekrachtigingen kunnen 

voorleggen. 

 

 A.3.3.  Om haar belang om in rechte op te treden te verantwoorden, omschrijft de eerste verzoekende partij 

in de zaak nr. 5467 de wijze waarop de geneesheren van de afdeling « EIZ [Eenheid intensieve zorgen] en 

Spoedgevallen » van alle vestigingen van « Iris Ziekenhuizen Zuid » worden vergoed om het financieel nadeel 

aan te tonen dat uit het bestreden artikel 12 voortvloeit. De erelonen maken aldus het voorwerp uit van een 

gecentraliseerde inning en worden daarna herverdeeld onder de geneesheren, hetgeen betekent dat enig verlies 

aan inkomsten wordt afgewenteld op de geneesheren van de afdeling.  

 

 De tweede verzoekende partij in dezelfde zaak merkt op dat de medische raad het orgaan is dat, 

overeenkomstig artikel 133 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen, de ziekenhuisgeneesheren in het ziekenhuis vertegenwoordigt. Zijn advies wordt 

ingewonnen wanneer de vergoedingsregeling van de geneesheren wordt gewijzigd.  

 

 A.4.1.  In zijn memorie van wederantwoord gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof ten 

aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep dat de eerste en de derde verzoekende partij in de zaak nr. 5465 

hebben ingediend. 

 

 A.4.2.  Voorts voert hij, wat de derde tot de zevende verzoekende partij in de zaak nr. 5467 betreft, aan dat 

zij niet werden geconfronteerd met een spoedeisende situatie die kan verantwoorden dat de beslissing om in 

rechte op te treden, is genomen door de algemeen directeurs van de ziekenhuisverenigingen en niet door hun 

raad van bestuur. 

 

 Er zou geen rekening kunnen worden gehouden met de bekrachtigingen waartoe de voormelde raad van 

bestuur heeft besloten, daar zij pas na het verstrijken van de beroepstermijn hebben plaatsgehad. De Ministerraad 

merkt voorts op dat voor de derde verzoekende partij geen enkele bekrachtigingsbeslissing is voorgelegd. 

 

 A.4.3.  Ten aanzien van de eerste en de tweede verzoekende partij zou uit geen enkel van de voorgelegde 

stukken blijken dat zij op ongunstige wijze kunnen worden geraakt door het bestreden artikel 12 van de wet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 De middelen gericht tegen artikel 4, eerste lid, c), en artikel 5 van de bestreden wet in de zaak nr. 5465 

 

 A.5.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de Europese richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot 

vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, met de artikelen 2, 4, 9, 11 en 

23 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (aangenomen op 

16 december 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties), met artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 13, 30 en E van het herziene Europees Sociaal 

Handvest van 3 mei 1996. 
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 A.5.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 23 van de Grondwet een subjectief recht invoert dat 

onmiddellijk van toepassing is en dat iedereen geniet. Aan die bepaling zou afbreuk worden gedaan door een 

einde te maken aan de rechten op materiële hulp van de asielzoekers die een tweede asielaanvraag indienen 

zolang de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier niet aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen heeft bezorgd.  

 

 De bestreden bepalingen zouden eveneens in strijd zijn met het standstill-beginsel dat het Hof aan dat 

artikel 23 van de Grondwet koppelt.  

 

 De wetgever heeft de bestreden bepalingen verantwoord door de wil om, enerzijds, een aantal tweede 

aanvragen te ontmoedigen die enkel dienen om het opvangrecht te verlengen en, anderzijds, de opvangstructuren 

te ontlasten. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zouden dergelijke doelstellingen kunnen worden bereikt door maatregelen 

die minder radicaal zijn dan die welke erin bestaan het recht op opvang van de asielzoekers te beperken. De 

bestreden wetgeving zou een aanzienlijke achteruitgang inhouden van het recht op opvang van de betrokken 

personen onder de vroegere wetgeving. De asielzoeker die een derde aanvraag indiende, kon immers nog een 

recht op sociale bijstand in de vorm van financiële hulp van het OCMW genieten. De bestreden bepalingen 

hebben echter tot gevolg de asielzoeker die een tweede asielaanvraag indient, zowel het recht op materiële hulp 

als het recht op sociale bijstand te ontnemen. 

 

 A.5.3.  Er wordt eveneens aangevoerd dat, in strijd met de richtlijn 2003/9/EG, in de praktijk geen enkele 

beslissing individueel, objectief en onpartijdig wordt genomen, noch met redenen omkleed, ten aanzien van de 

aan de betrokkenen toe te kennen sociale bijstand, waardoor de bestreden bepalingen ertoe leiden dat het recht 

op materiële hulp automatisch wordt opgeheven wanneer de asielzoeker een tweede aanvraag indient.  

 

 De verzoekende partijen onderstrepen dat, sinds de wijziging bij de wet van 30 december 2009 van de wet 

van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen, Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) de materiële hulp aan de 

asielzoekers die een derde asielaanvraag indienen, stelselmatig weigert, zonder zijn beslissing op individuele 

wijze te motiveren. Daarmee zou FEDASIL artikel 16 van de richtlijn stelselmatig schenden. 

 

 De praktijk van Fedasil laat uitschijnen dat de waarborg vervat in artikel 4 van de wet van 12 januari 2007, 

die inhoudt dat de beslissing individueel wordt gemotiveerd, geen enkel effect zou hebben, aangezien de 

bestreden bepalingen ertoe zouden leiden Fedasil toe te laten het recht op materiële hulp automatisch op te 

heffen wanneer de asielzoeker een tweede aanvraag indient. 

 

 A.5.4.  Ten aanzien van de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en meer in het bijzonder de artikelen 2, 

9, 11 en 12 ervan, wordt aangevoerd dat de bestreden bepalingen een wezenlijke schending zouden inhouden van 

het Verdrag, dat bepaalt dat de Staten geleidelijk aan de bekrachtiging van de betrokken rechten op een steeds 

gullere wijze moeten toekennen. 

 

 A.5.5.  Gelet op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zouden de bestreden 

bepalingen mogelijk ertoe leiden dat de asielzoeker ertoe wordt verplicht op straat te leven, zonder voedsel noch 

sociale begeleiding. Die bepalingen zouden eveneens in strijd zijn met het herziene Europees Sociaal Handvest 

van 3 mei 1996, door het mogelijk te maken het recht op huisvesting, voedsel en kleding te weigeren aan 

bepaalde asielzoekers die legaal op het grondgebied verblijven.  

 

 Aldus wordt aangevoerd dat de bestreden bepalingen onder vreemdelingen een discriminerend verschil in 

behandeling zouden invoeren dat steunt op het criterium van het vermogen, naargelang zij al dan niet beschikken 

over de financiële middelen om tijdens de duur van de procedure in hun behoeften te voorzien. 

 

 De bestreden bepalingen zouden eveneens discriminerend zijn door de asielzoekers die een tweede 

asielaanvraag indienen en de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven, zonder enige objectieve 

en redelijke verantwoording op identieke wijze te behandelen. 

 

 A.6.1.  De Ministerraad herinnert in zijn memorie eraan dat de in artikel 23 van de Grondwet verankerde 

rechten een ruime beoordelingsmarge voor de wetgever veronderstellen, hetgeen inhoudt dat het Hof alleen diens 
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kennelijk onredelijke beoordelingen mag afkeuren in het kader van de maatregelen die hij neemt om de 

nagestreefde doelstellingen te bereiken. 

 

 De Ministerraad onderstreept eveneens dat het Hof, in zijn arrest nr. 135/2011 van 27 juli 2011, zich heeft 

uitgesproken over de verenigbaarheid, met artikel 23 van de Grondwet, van de vroegere versie van artikel 4 van 

de wet van 12 januari 2007, zoals die voortvloeide uit de wet van 30 december 2009 en die Fedasil toeliet om 

geen materiële hulp toe te kennen aan de asielzoeker die een derde asielaanvraag indient. 

 

 Volgens de Ministerraad zou dezelfde redenering als die welke het Hof in dat arrest heeft gevolgd, te dezen 

erop moeten worden nagehouden. Volgens hem is de beperking die uit de betwiste bepalingen voortvloeit, 

geenszins onevenredig met het nagestreefde doel. Het gaat alleen erom te vermijden dat de indiening van een 

tweede asielaanvraag automatisch recht geeft op een verlenging van de opvang, teneinde de aanvragen te 

ontmoedigen die niet op nieuwe elementen steunen. De Ministerraad herinnert vervolgens eraan dat, krachtens 

artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 2007, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de bestreden wet, de 

materiële hulp pas eindigt wanneer de termijn voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot het verlaten van het 

grondgebied is verstreken, namelijk na een termijn van dertig dagen. 

 

 Volgens de Ministerraad bestond geen maatregel die het recht van de betrokken personen minder aantastte. 

De versnelling van de procedures voor de behandeling van de asielaanvragen die door de verzoekende partijen 

wordt gesuggereerd, zou de onrechtmatige aanvragen immers geenszins kunnen vermijden. 

 

 De Ministerraad geeft voorts aan dat de identieke behandeling van de categorie van betrokken 

vreemdelingen en de illegaal verblijvende vreemdelingen geen enkele schending inhoudt van het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien de vreemdelingen recht hebben op materiële hulp zodra de tweede 

asielaanvraag ontvankelijk wordt verklaard en aangezien daaraan pas een einde kan worden gemaakt na het 

verstrijken van de termijn voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot het verlaten van het grondgebied, namelijk 

op een ogenblik dat de afgewezen asielzoeker niet langer legaal op het grondgebied verblijft. 

 

 A.6.2.  Ten aanzien van de vermeende strijdigheid met richtlijn 2003/9/EG wijst de Ministerraad erop dat 

het volstaat om vast te stellen dat, overeenkomstig de leden 4  en 5 van artikel 16 van de richtlijn, de intrekking 

van de materiële hulp pas mogelijk is na de verwerping van de eerste asielaanvraag en noodzakelijkerwijze het 

voorwerp moet uitmaken van een individueel gemotiveerde beslissing, krachtens artikel 4 van de wet van 

12 januari 2007. 

 

 A.6.3.  De Ministerraad weerlegt eveneens de vermeende strijdigheid van de bestreden wet met het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het Europees Sociaal Handvest. Ten slotte betwist de 

Ministerraad dat de betwiste bepalingen afbreuk zouden doen aan het recht om een nieuwe asielaanvraag in te 

dienen. Wanneer nieuwe elementen worden aangevoerd, zal de aanvraag immers ontvankelijk worden verklaard, 

waardoor de aanvrager opnieuw recht zal hebben op materiële hulp.  

 

 A.7.1.  Inleidend voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 in hun memorie van antwoord aan dat 

het argument van de Ministerraad volgens hetwelk het doel van de wet erin zou bestaan de vreemdelingen te 

ontmoedigen om verschillende aanvragen in te dienen omdat die aanvragen bijna altijd onrechtmatig zouden 

zijn, berust op onrechtvaardige vooroordelen die geenszins door betrouwbare statistieken worden gestaafd. 

 

 De Ministerraad zou eveneens ten onrechte aanvoeren dat de indiening van een tweede asielaanvraag zou 

zijn onderworpen aan een ontvankelijkheidsfase tijdens welke de asielzoeker illegaal op het grondgebied zou 

verblijven. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt hooguit over de bevoegdheid om te beslissen de aanvraag 

niet in overweging te nemen wanneer de vreemdeling reeds eerder dezelfde asielaanvraag heeft ingediend en 

voor zijn tweede aanvraag geen nieuw element aanvoert. De vreemdeling die een dergelijke aanvraag indient, 

verblijft dus wel degelijk legaal op het grondgebied totdat de Dienst Vreemdelingenzaken beslist zijn aanvraag 

niet in overweging te nemen en hem een bijlage 13quater te bezorgen. 

 

 A.7.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 23 van de Grondwet des temeer zou zijn geschonden 

daar de asielzoekers voor onbepaalde tijd de materiële hulp wordt ontnomen in zoverre de wet niet voorziet in 

een termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvraag moet bezorgen of beslissen die niet in 

overweging te nemen. De wet preciseert overigens niet de motieven waarom de materiële hulp kan worden 

opgeheven. Fedasil zou zijn beslissing tot intrekking of tot weigering van materiële hulp alleen kunnen 

motiveren in het licht van de doelstelling van de wetgever, die erin bestaat de asielzoekers te ontmoedigen om 

onrechtmatige aanvragen in te dienen. Fedasil zou dus ertoe worden gebracht zich a priori uit te spreken over het 
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al dan niet onrechtmatige karakter van die aanvragen, hetgeen niet onder zijn bevoegdheid valt. Uit een courante 

praktijk van Fedasil zou blijken dat het recht op materiële hulp automatisch wordt opgeheven, waaruit zou 

blijken dat de wet het daadwerkelijke karakter van het recht op een menswaardig leven niet waarborgt. 

 

 De verzoekende partijen benadrukken voorts dat Fedasil de materiële hulp stelselmatig weigert aan de 

asielzoekers die een derde asielaanvraag indienen, zonder zijn beslissing individueel te motiveren. Niets wijst 

erop dat de praktijk van dat agentschap zou veranderen na de bij de bestreden bepalingen ingevoerde 

wijzigingen. 

 

 Wat het standstill-beginsel betreft, merken de verzoekende partijen op dat de Raad van State, in zijn advies 

over de betwiste bepalingen, heeft vastgesteld dat die tot doel hadden het recht op opvang van de asielzoekers te 

beperken en bijgevolg een aanzienlijke verlaging van het door de geldende wetgeving geboden 

beschermingsniveau inhielden. 

 

 Zoals zij in hun beroep hebben aangevoerd, blijven de verzoekende partijen beweren dat het door de 

wetgever nagestreefde doel had kunnen worden bereikt door minder radicale maatregelen, zoals de Dienst 

Vreemdelingenzaken ertoe verplichten zijn beslissing tot niet-inoverwegingneming binnen een termijn van een 

maand te nemen. 

 

 In verband met de door de Ministerraad aangehaalde rechtspraak van het Hof voeren de verzoekende 

partijen aan dat de beperkingen die de bestreden bepalingen te dezen opleggen, een fundamenteel verschil 

vertonen, in die zin dat zij tot gevolg hebben de asielzoeker die een tweede aanvraag indient, zowel het recht op 

materiële hulp als het recht op sociale bijstand te ontnemen. Dat was niet het geval onder de vroegere wetgeving, 

aangezien de asielaanvrager die zijn derde aanvraag indiende, het recht op sociale bijstand verder kon genieten. 

 

 A.7.3  De verzoekende partijen blijven aanvoeren dat de bestreden bepalingen eveneens in strijd zijn met 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003. Aan de reeds in 

hun verzoekschrift vermelde argumenten voegen zij toe dat het weinig waarschijnlijk is dat de Europese 

wetgever aan de overheid die de opvang moet bieden de zorg heeft willen toevertrouwen om de beslissingen tot 

weigering of tot intrekking van de opvangvoorwaarden te nemen. Een en ander zou ertoe leiden het 

daadwerkelijke recht op de opvang in tijden van crisis in het gedrang te brengen. Om in overeenstemming te zijn 

met de richtlijn zou de wet bijgevolg een andere overheid dan die welke de opvang moet bieden, ertoe moeten 

machtigen de beslissingen tot beperking of tot intrekking van het voordeel van de opvangvoorwaarden te nemen. 

 

 A.7.4.  De verzoekende partijen nemen in hun memorie van antwoord de argumenten over die zij in hun 

verzoekschrift hebben uiteengezet in verband met de niet-bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, alsook met artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met het herziene Europees Sociaal Handvest. 

 

 De verzoekende partijen preciseren dat de eerste onder hen een bezwaarschrift bij het Europees Comité 

voor Sociale Rechten heeft ingediend om dat België de rechten niet naleeft op de volle ontplooiing, de 

gezondheid, de sociale, juridische en economische bescherming, de sociale en medische bijstand en de 

bescherming tegen armoede van de begeleide minderjarige vreemdelingen die illegaal verblijven of asielzoekers. 

Naar aanleiding van dat bezwaarschrift heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten een verslag opgesteld 

dat het Hof duidelijkheid zal kunnen bieden over de schendingen van het Handvest die de Ministerraad heeft 

gepleegd en die als dusdanig zijn erkend door het Europees Comité voor Sociale Rechten. 

 

 A.8.1.  In zijn memorie van wederantwoord preciseert de Ministerraad dat hij niet beweert dat elke na de 

verwerping van een eerste aanvraag ingediende asielaanvraag noodzakelijkerwijze onrechtmatig zou zijn of met 

dilatoire bedoelingen zou zijn ingediend. Hooguit voert hij aan dat de asielzoeker in principe ter ondersteuning 

van een nieuwe aanvraag nieuwe elementen moet aanvoeren, nieuwe elementen die in het algemeen niet bestaan.  

 

 De Ministerraad preciseert eveneens dat het juist is dat de tweede asielaanvragen niet zijn onderworpen aan 

een eigenlijke ontvankelijkheidsfase. Zij zijn daarentegen onderworpen aan een filterprocedure voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken met toepassing van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980. De beperking van het 

recht op materiële hulp die voortvloeit uit de bestreden bepaling geldt alleen tijdens de duur van die 

filterprocedure. Wanneer de aanvraag daadwerkelijk steunt op nieuwe elementen en bijgevolg in overweging 

wordt genomen, zal het recht op opvang opnieuw worden gewaarborgd. Het enige doel van de bestreden 

bepaling zou dus erin bestaan te voorkomen dat de indiening van een tweede asielaanvraag op zich recht geeft op 

een verlenging van de opvang. Niets zou toelaten te beweren dat de Dienst Vreemdelingenzaken abnormaal lang 
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erover zou doen om zich uit te spreken over de tweede asielaanvragen. De beperking van het recht op opvang die 

uit de bestreden bepaling voortvloeit, zou dus slechts tijdens een strikt beperkte periode gelden.  

 

 A.8.2.  De verplichting dat Fedasil zijn beslissingen individueel moet motiveren, is in overeenstemming 

met richtlijn 2003/9/EG, meer bepaald artikel 16, lid 4, ervan. Het stond dus niet aan de wetgever de motieven te 

preciseren die Fedasil in overweging moet nemen bij de uitoefening van zijn beslissingsbevoegdheid. De 

Ministerraad voert ten aanzien van die laatste aan dat die alle vereiste waarborgen inzake onpartijdigheid en 

objectiviteit biedt. 

 

 A.8.3.  Ten slotte voert de Ministerraad aan dat het gegeven dat de asielzoekers die door de bestreden 

bepaling worden beoogd, legaal op het grondgebied verblijven zolang de Dienst Vreemdelingenzaken niet heeft 

geweigerd hun aanvraag in overweging te nemen, niets afdoet aan de grondwettigheid van de bestreden 

bepalingen. Hij steunt in dat verband op het arrest van het Hof nr. 135/2011. 

 

 A.9.1.  Een tweede middel in de zaak nr. 5465 is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de artikelen 2, 3, 4, 24, lid 1, 

en 27 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op 20 november 1989, met de 

artikelen 17 en 18 van de Europese richtlijn 2003/9/EG, met artikel 10 van het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten, alsook met artikel 17 van het herziene Europees Sociaal Handvest. 

 

 Terwijl de in het middel beoogde bepalingen voorschrijven dat het belang van het kind de eerste 

overweging moet zijn, zou dat niet het geval zijn voor de bestreden bepalingen die het recht op materiële hulp 

beperken, terwijl zij eveneens op minderjarigen worden toegepast. Die laatsten zouden zich in een situatie 

bevinden die hun morele, fysieke en geestelijke integriteit in gevaar brengt doordat zij ertoe worden verplicht op 

straat en zonder middelen te leven. 

 

 De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden eveneens geschonden zijn, omdat de bestreden bepalingen 

zonder objectieve en redelijke verantwoording de minderjarige asielzoeker en de meerderjarige asielzoeker 

identiek behandelen. 

 

 A.9.2.  Volgens de Ministerraad is het uitgangspunt van het middel verkeerd. Het blijkt immers niet dat de 

bestreden bepalingen afwijken van artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976. Zij zijn dus niet bedoeld om op 

minderjarigen te worden toegepast. De Ministerraad preciseert eveneens dat, luidens artikel 37 van de wet, in 

alle beslissingen die betrekking hebben op een minderjarige, diens hoger belang de eerste overweging is. Voorts 

geeft hij aan dat de intrekking van de materiële hulp niet automatisch is, maar integendeel het voorwerp moet 

uitmaken van een individueel gemotiveerde beslissing. 

 

 A.9.3.  In hun memorie van antwoord herhalen de verzoekende partijen dat de bestreden bepalingen geen 

rekening houden met de bijzondere situatie van de minderjarige in zoverre geen enkele beschermingsmaatregel 

is ingevoerd. 

 

 De schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorts aangevoerd in zoverre de 

minderjarige asielzoekers op dezelfde wijze worden behandeld als de meerderjarige asielzoekers, zonder dat dit 

op een objectieve en redelijke verantwoording berust. De tegenpartij zou ten onrechte aanvoeren dat de 

minderjarige asielzoekers verder materiële hulp genieten krachtens artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, 

dat betrekking heeft op de hulp die wordt toegekend aan de vreemdelingen jonger dan 18 jaar die samen met hun 

ouders illegaal in het Rijk verblijven. De verzoekende partijen herinneren immers eraan dat de minderjarige 

asielzoekers niet illegaal op het grondgebied verblijven en dat artikel 57, § 2, te dezen niet moet worden 

toegepast. 

 

 A.9.4.   De Ministerraad handhaaft de argumenten die hij in zijn memorie heeft aangevoerd. 

 

 

 De middelen gericht tegen artikel 11 van de bestreden wet in de zaak nr. 5465 

 

 A.10.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de Europese richtlijn 2003/9/EG, met de artikelen 2, 4, 9, 11 en 12 

van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, met artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 13, 30 en E van het Europees Sociaal Handvest. 
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 De verzoekende partijen nemen dezelfde uiteenzettingen over als die welke zij hebben geformuleerd ter 

ondersteuning van het eerste middel, dat tegen de artikelen 4 en 5 van de bestreden wet is gericht. 

 

 A.10.2.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de artikelen 2, 3 en 4 van het Internationaal Verdrag 

inzake de rechten van het kind, met de artikelen 17 en 18 van de Europese richtlijn 2003/9/EG, met artikel 10 het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en met artikel 17 van de Europees 

Sociaal Handvest. 

 

 Ook hier verwijzen de verzoekende partijen integraal naar hun uiteenzettingen in verband met het middel 

dat tegen de artikelen 4 en 5 van de bestreden wet is gericht. 

 

 A.11.1.  Volgens de Ministerraad moest artikel 11 van de bestreden wet worden aangenomen gelet op het 

gewijzigde artikel 4 van de wet op de opvang. De Ministerraad verwijst naar de weerlegging van het eerste 

middel dat tegen de artikelen 4 en 5 van de bestreden wet is gericht. Hij benadrukt dat de wetgever, om het 

algemeen beschermingsniveau te handhaven, de strijd heeft willen aanbinden tegen de misbruiken die bestaan 

wanneer een tweede asielaanvraag alleen wordt ingediend om het recht op opvang te verlengen. Het bestrijden 

van een dergelijk misbruik zou zinloos zijn indien de betrokken personen, na de opheffing van de materiële hulp, 

financiële hulp bij het OCMW konden verkrijgen. De Ministerraad onderstreept dat het Hof, in zijn arrest 

nr. 135/2011, de grondwettigheid van het vroegere artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 heeft aanvaard, 

zonder te verwijzen naar het feit dat de betrokken vreemdelingen nog financiële hulp bij dat OCMW konden 

verkrijgen. 

 

 A.11.2.  De Ministerraad verwijst naar de weerlegging van het tweede middel, dat tegen de artikelen 4 en 5 

van de bestreden wet is gericht. 

 

 A.12.  In hun memorie van antwoord nemen de verzoekende partijen de argumenten die zij in hun 

verzoekschrift hebben uiteengezet, integraal over. 

 

 A.13.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de weerlegging van de middelen 

in zijn memorie.  

 

 

 Het middel gericht tegen artikel 6, eerste lid, b), c) en d) van de bestreden wet in de zaak nr. 5465 

 

 A.14.1.  Een middel wordt afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met de artikelen 10 en 11 ervan, met het algemeen evenredigheidsbeginsel en met artikel 2 van de Europese 

richtlijn 2003/9/EG. 

 

 Er wordt aangevoerd dat de beoogde bepalingen, door het recht op materiële hulp van de asielzoeker op te 

heffen gedurende de termijn om beroep in te stellen, enerzijds, tijdens de voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepsprocedure en, anderzijds, tijdens de voor de Raad van State 

ingestelde administratieve cassatieprocedure , artikel 23 van de Grondwet en het daaraan verbonden 

standstill-effect schenden. 

 

 De verzoekende partijen onderstrepen dat de wetgever, met het aannemen van die hervorming, de 

asielzoekers wilde ontmoedigen om dilatoire procedures in te stellen met als enig doel hun recht op opvang te 

verlengen.  

 

 Verwijzend naar het arrest van het Hof nr. 43/98 van 22 april 1998 wijzen zij nadrukkelijk op de 

filterprocedure die bij de Raad van State bestaat in het kader van de cassatieberoepen tegen de beslissingen van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook hier beweren de verzoekende partijen dat minder radicale 

maatregelen hadden kunnen worden genomen om het nagestreefde doel te bereiken. 

 

 A.14.2.  De bestreden bepaling zou onder vreemdelingen een verschil in behandeling invoeren dat steunt op 

het criterium van het vermogen naargelang zij al dan niet de middelen hebben om tijdens de procedure in hun 

behoeften te voorzien. 

 

 A.14.3.  Het feit dat de asielzoekers die een tweede asielaanvraag indienen en de illegaal verblijvende 

vreemdelingen identiek worden behandeld, zou een discriminatie met zich meebrengen. 
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 A.14.4.  Ook de richtlijn 2003/9/EG zou zijn geschonden, aangezien iedere asielzoeker in beginsel recht op 

opvang heeft, waarbij dat recht pas ophoudt te bestaan na de procedure of wanneer de beslissing niet langer voor 

een rechtscollege kan worden betwist. 

 

 De verzoekende partij onderstreept ten slotte dat de bestreden bepalingen in tegenspraak zijn met andere 

bepalingen van de wet van 12 januari 2007, in het bijzonder de artikelen 7, §§ 1 en 2, 11, § 1, derde lid, en 12, 

§ 2, tweede lid. 

 

 A.15.1.  Na te hebben herinnerd aan de oorsprong van de bepaling in de parlementaire voorbereiding van 

de wet en aan de motieven die de aanneming ervan hebben verantwoord, benadrukt de Ministerraad dat de 

wetgever heeft beschouwd dat de uitsluiting van het recht op opvang tijdens de administratieve 

cassatieprocedure een logisch gevolg is van de asielwetgeving. Het is immers in die wetgeving dat het al dan niet 

opschortende karakter van een beroep is bepaald. Diegenen die het recht op opvang tijdens die niet-opschortende 

procedure willen toekennen, moeten hun eisen formuleren op het terrein van de asielprocedure, in zoverre het 

niet logisch is aan een beroep geen opschortend karakter te verlenen en toch het recht op opvang te handhaven.  

 

 De Ministerraad herinnert eraan dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt over twee soorten 

bevoegdheden, met toepassing van artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980 : een bevoegdheid met volle 

rechtsmacht die ertoe strekt de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te 

bevestigen of te hervormen, enerzijds, en een bevoegdheid tot vernietiging van de bestreden beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bedoeld in artikel 57/6, eerste lid, 2°, en 

artikel 57/6/1 van de wet van 15 december 1980, anderzijds. In het kader van de eerste bevoegdheid kent de wet 

een opschortende werking met volle rechtsmacht toe aan het beroep, terwijl, in het kader van de tweede 

bevoegdheid, geen enkele werking met volle rechtsmacht aan dat beroep wordt toegekend. 

 

 A.15.2.  Ten aanzien van de weerlegging van het eigenlijke middel voert de Ministerraad aan dat, ten 

aanzien van de voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepen, de bestreden bepaling de 

vroegere regeling in werkelijkheid niet wijzigt. Indien de na afloop van de asielprocedure gewezen negatieve 

beslissing het voorwerp uitmaakt van een opschortend beroep, komt immers geen einde aan de materiële hulp. 

De wet van 15 december 1980 kent echter een opschortende werking met volle rechtsmacht toe aan de beroepen 

die voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn ingesteld op grond artikel 39/2, § 1, van dezelfde wet. 

Het voor de Raad van State ingestelde administratief cassatieberoep heeft daarentegen geen opschortende 

werking, maar aan de materiële hulp komt pas een einde na het verstrijken van de termijn van dertig dagen 

waarover de vreemdeling beschikt om dat beroep in te stellen. De enige wijziging die de bestreden bepaling 

aanbrengt, bestaat dus in de opheffing van het recht op de materiële hulp gedurende de procedure van het voor 

de Raad van State ingestelde administratief cassatieberoep. 

 

 Volgens de Ministerraad beoogde de betwiste wijziging de omzetting in het Belgisch recht van 

richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. Echter, volgens de Ministerraad verplicht het Europees recht niet ertoe de materiële en 

de sociale bijstand te verzekeren tot na de afloop van de gerechtelijke procedures. De verplichtingen die het 

Europees recht aan de lidstaten oplegt, hangen af van de opschortende werking die is toegekend aan de 

beslissingen van die gerechtelijke of administratieve overheden na het instellen van het beroep. Rekening 

houdend met het niet-opschortende karakter van de beroepen in asielaangelegenheden, kon de bekritiseerde 

bepaling aldus worden aangenomen. 

 

 De Ministerraad betwist het advies van de Raad van State volgens hetwelk de betwiste bepaling een 

achteruitgang zou inhouden van de rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet. Hij herinnert 

eraan dat de bestreden wet de strijd wilde aanbinden tegen de misbruiken en wilde voorkomen dat personen die 

een verblijfsrecht tijdens de asielprocedure genieten, worden uitgesloten van het voordeel van de hulp, rekening 

houdend met het tekort aan plaatsen en middelen, terwijl de personen die dat verblijfsrecht niet hebben, recht 

zouden hebben op de opvang en die hulp zouden kunnen genieten. Het ging eveneens erom de wetgevingen op 

elkaar af te stemmen, teneinde rekening te houden met het niet-opschortende karakter van de jurisdictionele 

beroepen en de richtlijn 2008/115/EG om te zetten, die de lidstaten niet ertoe verplicht het voordeel van de hulp 

te verzekeren tot na de afloop van de jurisdictionele procedures. 
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 Volgens de Ministerraad ontneemt de betwiste bepaling de betrokken vreemdelingen niet de mogelijkheid 

om een administratief cassatieberoep in te stellen voor de Raad van State, en het gegeven dat die bepaling in 

tegenspraak zou zijn met andere bepalingen van de wet van 12 januari 2007 zou niet kunnen aantonen dat het 

middel gegrond is. De Ministerraad wijst erop dat het alleen erom gaat die bepalingen te lezen in het licht van 

het bestreden artikel 6. 

 

 A.16.  In hun memorie van antwoord verwijzen de verzoekende partijen naar het advies van de Raad van 

State van 18 juli 2011 betreffende de bestreden wet waarin hij heeft opgemerkt dat de opheffing van de materiële 

hulp van de afgewezen asielaanzoekers moest worden verantwoord in het licht van artikel 23 van de Grondwet 

zoals geïnterpreteerd door het Hof, hetgeen te dezen niet het geval was. 

 

 De verzoekende partijen wijzen voorts erop dat, in zoverre de bestreden bepalingen de asielzoekers de 

materiële hulp ontzeggen tijdens de cassatieprocedure voor de Raad van State, zij moeten worden beschouwd als 

zijnde niet evenredig zijn met het door het wetgever nagestreefde doel. Zij steunen op het arrest van het Hof 

nr. 43/98 en voegen eraan toe dat, krachtens artikel 20 van gecoördineerde wetten op de Raad van State, een 

procedure van toelating bestaat voor de cassatieberoepen tegen de beslissingen van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Die procedure maakt het, naar het voorbeeld van de vroegere procedure, mogelijk 

de dilatoire beroepen te filteren. Er wordt aan herinnerd dat de wetgever andere minder radicale maatregelen had 

kunnen nemen om zijn doel te bereiken, zoals een filterprocedure voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.  

 

 A.17.  In zijn memorie van wederantwoord verwijst de Ministerraad naar de argumenten in zijn memorie. 

 

 

 De middelen gericht tegen artikel 12 van de bestreden wet in de zaken nrs. 5465 en 5467 

 

 A.18.1.  Een eerste middel in de zaak nr. 5465 is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de artikelen 2, 4, 9, 11, 12 en 13 van het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, met artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met de artikelen 13, 16, 30 en E van het Europees Sociaal Handvest. 

 

 Volgens de verzoekende partijen maakt de bestreden bepaling een einde aan het recht op sociale bijstand en 

het recht op dringende medische hulp voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en voor hun 

familieleden gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf. Zij maakt eveneens een einde aan het recht op 

sociale bijstand en het recht op dringende medische hulpverlening voor de onderdanen van de lidstaten van de 

Europese Unie die op het Belgische grondgebied zijn gekomen om er werk te zoeken, alsook voor hun 

familieleden gedurende hun hele zoektocht naar werk. Ten slotte maakt zij een einde aan het recht op de steun 

voor levensonderhoud voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie tot wanneer ze een duurzaam 

verblijfsrecht verkrijgen. Daarmee zou de bestreden bepaling in strijd zijn met het subjectieve recht vervat in 

artikel 23 van de Grondwet, alsook met het standstill-beginsel dat het Hof aan artikel 23 koppelt. 

 

 De verzoekende partijen onderstrepen dat de bestreden bepaling de omzetting is van richtlijn 2004/38/EG 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 

burgers van de Unie en hun familieleden, waarvan artikel 24 uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om de 

burgers van de Europese Unie van de bijstand uit te sluiten gedurende de eerste maanden van hun verblijf. 

 

 A.18.2.  De bij de bestreden bepaling ingevoerde beperkingen zouden niet evenredig zijn. De wetgever zou 

immers geen gegevens aanbrengen die bevestigen dat België thans wordt geconfronteerd met een massale 

toestroom van onderdanen van de Europese Unie waardoor ons land een reëel risico loopt dat de overheden de in 

artikel 23 van de Grondwet bepaalde bescherming niet meer kunnen waarborgen. Daarbij zou ook afbreuk 

worden gedaan aan de rechten die zijn verankerd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, namelijk die welke zijn verankerd in de artikelen 9, 11, 12 en 13. De wetgever zou aldus de 

essentie zelf van dat Verdrag schenden, dat wil dat de Staten geleidelijk aan de erin verankerde rechten op een 

steeds gullere wijze bevestigen. 

 

 Daarnaast zou afbreuk worden gedaan aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

aangezien de bestreden bepaling mogelijk tot gevolg heeft dat de Europese onderdanen en hun familieleden ertoe 

worden verplicht zonder structuur noch sociale en medische begeleiding op straat te leven. 
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 Ten slotte wordt de schending van het Europees Sociaal Handvest aangevoerd, in zoverre de bestreden 

bepaling het mogelijk zou maken het recht op sociale bijstand en op dringende medische hulp te ontzeggen aan 

een bepaalde categorie van Europese buitenlandse onderdanen die illegaal op het grondgebied verblijven. 

 

 A.18.3  De verzoekende partijen voeren eveneens een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Zij stellen vast dat de omzendbrief van 28 maart 2012 betreffende de burger van de Europese Unie en 

zijn familieleden uitdrukkelijk aangeeft dat de betrokkenen geen aanspraak kunnen maken op dringende 

medische hulp gedurende de eerste drie maanden van het verblijf in België, alsook tijdens de duur van hun 

zoektocht naar werk. 

 

 Krachtens artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s genieten de 

vreemdelingen die illegaal op het Belgische grondgebied verblijven, een recht op dringende medische hulp. Er 

zou geen enkele objectieve en redelijke verantwoording bestaan om dat verschil in behandeling tussen die twee 

categorieën van personen in te voeren. 

 

 Ten aanzien van de steun voor levensonderhoud, namelijk de steun ter aanvulling van het leefloon en van 

de sociale bijstand, die wordt verleend voor de studies, met inbegrip van de beroepsopleiding, in de vorm van 

studiebeurzen of leningen, zou de bestreden bepaling met zich meebrengen dat die steun verdwijnt voor de 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van diegenen die de hoedanigheid hebben 

van werknemer of zelfstandige, tot ze een duurzaam verblijfsrecht verkrijgen. Uit de bestreden bepaling zou 

voortvloeien dat de daarin beoogde onderdanen het recht op de steun voor levensonderhoud verliezen gedurende 

de hele periode tussen hun aankomst op het Belgisch grondgebied en het verkrijgen van een duurzaam 

verblijfsrecht, namelijk op zijn vroegst drie jaar na hun inschrijving in het vreemdelingenregister (vijf jaar voor 

de student). De regeling zou echter verschillend zijn voor de vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de Unie 

en in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven, aangezien zij, krachtens artikel 57 van de organieke wet 

betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976, gerichte financiële hulp kunnen genieten om de kosten van hun 

opleiding en hun inschakeling in het beroepsleven te dekken zodra zij in het vreemdelingenregister zijn 

ingeschreven. 

 

 A.19.1.  Volgens de Ministerraad verplicht richtlijn 2004/38/EG de lidstaten ertoe aan iedere burger van de 

Unie het recht te waarborgen om op het grondgebied te verblijven gedurende een periode van maximum drie 

maanden of, wanneer zij het grondgebied hebben betreden om werk te zoeken, gedurende hun zoektocht naar 

werk. Die verplichting zou in het Belgisch recht zijn omgezet bij artikel 30 van de wet van 15 december 1980. 

Volgens de Ministerraad verzekert het bestreden artikel 12 de correcte omzetting van artikel 24, lid 2, van de 

voormelde richtlijn en is het verantwoord door motieven van algemeen belang die erin bestaan een evenwicht te 

realiseren tussen het aan de burgers van de Unie gewaarborgde verblijfsrecht en de noodzaak om het algemeen 

niveau van de sociale bescherming te vrijwaren. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet zou immers voortvloeien dat de wetgever de strijd 

heeft willen aanbinden tegen een massale toestroom van onderdanen van de Europese Unie op ons grondgebied, 

doordat België dat artikel 24, lid 2, van de richtlijn nog niet had omgezet. Een dergelijke situatie kon echter het 

algemene niveau van de sociale bescherming op ons grondgebied aantasten. Die beschouwing zou des te minder 

onevenredig zijn daar de burgers van de Europese Unie de sociale bescherming kunnen genieten in de lidstaat 

waarvan zij onderdaan zijn. De beperking zou bovendien beperkt zijn in de tijd, daar zij alleen geldt tijdens de 

eerste verblijfsperiode van drie maanden of tijdens de langere periode bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 december 1980. 

 

 De Ministerraad merkt voorts op dat de burger van de Unie die over voldoende middelen beschikt en 

diegene die de hoedanigheid van student heeft, moet beschikken over een ziekteverzekering die alle risico’s in 

het Rijk dekt. 

 

 A.19.2.  Ten aanzien van de vermeende schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreffende 

de toekenning van de dringende medische hulp, zou het aangeklaagde verschil in behandeling voortvloeien uit 

artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG, dat elke sociale bijstand beoogt, met inbegrip van de dringende 

medische hulp. De in het geding zijnde bepaling zou overigens geen afbreuk doen aan de verplichting om hulp te 

bieden bedoeld in artikel 422 van het Strafwetboek en in de code van geneeskundige plichtenleer daar zij alleen 

nog betrekking heeft op de niet-tussenkomst van het OCMW in de dringende medische kosten van de beoogde 

burgers van de Unie. 
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 De steun voor levensonderhoud veronderstelt dat de betrokken persoon recht heeft op sociale bijstand. 

Echter, krachtens de bestreden bepaling is dat niet het geval voor de burgers van de Europese Unie gedurende de 

eerste drie maanden van het verblijf op het grondgebied of tijdens de langere periode dat naar werk wordt 

gezocht. Aangezien die personen in die omstandigheden geen sociale bijstand kunnen genieten, zou het 

verantwoord zijn dat zij geen steun voor levensonderhoud krijgen die een aanvulling op de sociale bijstand 

vormt.  

 

 De andere categorieën van burgers van de Europese Unie die beschikken over een verblijfsrecht van meer 

drie maanden kunnen het recht op maatschappelijke integratie genieten krachtens artikel 3, 3°, van de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Hun situatie kan dus niet op nuttige wijze 

worden vergeleken met die van de vreemdelingen beoogd in artikel 57quater, § 1, van de wet van 8 juli 1976. 

Het begrip van steun voor levensonderhoud bedoeld in de bestreden bepaling verschilt van dat van de 

tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de inschakeling in het beroepsleven in de zin van die laatste 

bepaling. De Ministerraad preciseert ten slotte dat het toepassingsgebied van dat artikel 57quater, § 1, is beperkt 

tot de personen die geen recht hebben op maatschappelijke integratie, maar uitsluitend op financiële sociale 

bijstand. 

 

 A.20.  In hun memorie van antwoord betreuren de verzoekende partijen, na te hebben herinnerd aan de 

argumentatie die zij in hun verzoekschriften hebben uiteengezet, het feit dat de Ministerraad zich ertoe beperkt 

zijn redenering te doen steunen op vooronderstellingen, die geen enkele concrete statistische grondslag hebben. 

Zij leiden hieruit af dat, in de huidige stand van zaken en bij ontstentenis van gegevens aangebracht door de 

wetgever, de door de bestreden bepalingen ingevoerde beperkingen van de rechten van de Europese onderdanen 

niet evenredig met het nagestreefde doel lijken. 

 

 Ten aanzien van het verschil in behandeling dat bestaat tussen de illegaal verblijvende vreemdelingen die 

recht op sociale bijstand hebben en de vreemdelingen die in de bestreden bepaling worden beoogd en geen 

aanspraak kunnen maken op een recht op sociale bijstand noch op een recht op dringende medische hulp, 

herhalen de verzoekende partijen nogmaals dat in de parlementaire voorbereiding van de wet geen enkele 

objectieve en redelijke verantwoording wordt gegeven, noch enig bewijs dat België werd geconfronteerd met een 

massale toestroom van onderdanen van de Europese Unie en dat een reëel risico bestond dat de overheden het 

beschermingsniveau dat op het ogenblik van de invoering van artikel 23 van de Grondwet bestond, in de 

toekomst niet meer zouden kunnen waarborgen. 

 

 De verzoekende partijen voegen eraan toe dat de opheffing van het recht op dringende medische hulp des te 

minder is verantwoord daar het aantal onderdanen van de Unie dat op dat recht aanspraak kan maken, uiterst 

beperkt is. Zoals de Ministerraad in zijn memorie heeft aangegeven, moeten, op de drie categorieën van burgers 

van de Unie die aanspraak kunnen maken op het verblijfsrecht van meer dan drie maanden, diegene die over 

voldoende middelen beschikt en diegene met de hoedanigheid van student immers beschikken over een 

ziekteverzekering die alle risico’s in het Rijk dekt. 

 

 In verband met de steun voor levensonderhoud nemen de verzoekende partijen de argumenten over die zij 

in hun verzoekschrift hebben uiteengezet. 

 

 A.21.  De Ministerraad antwoordt door te verwijzen naar de argumenten die hij in zijn memorie heeft 

uiteengezet. 

 

 A.22.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 191 ervan, met de artikelen 2, 3, 4, 18, 24, 26, 27, 28 en 29 van 

het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen op 20 november 1989, met artikel 10 van 

het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en met artikel 17 van het Europees 

Sociaal Handvest. 

 

 In tegenstelling tot wat de in het middel beoogde normen eisen, zouden noch de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet, noch de wettekst zelf kunnen aantonen dat de wetgever, met de aanneming 

van de bestreden bepaling, zou hebben beschouwd dat het belang van het kind de eerste overweging was. 

Integendeel, de wetgever zou de minderjarige die zich in België bevindt met zijn ouders die onderdanen van de 

Europese Unie zijn, in een situatie plaatsen die zijn morele, fysieke en geestelijke integriteit in gevaar brengt. De 

betrokken minderjarige zou bovendien worden gediscrimineerd ten opzichte van een buitenlandse minderjarige 

die illegaal op het grondgebied verblijft, aangezien, voor die laatste, artikel 57, § 2, van de organieke wet van de 
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OCMW’s van 8 juli 1976 voorziet in materiële hulp die uitsluitend wordt verleend in het kader van een 

opvangcentrum, alsook in dringende medische hulp. 

 

 A.23.  In zijn memorie verwijst de Ministerraad naar de argumenten die hij heeft uiteengezet in verband 

met de weerlegging van het eerste middel. Hij voegt eraan toe dat artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG het 

mogelijk maakt dat de sociale bijstand niet wordt toegekend aan de minderjarige kinderen van ouders die burger 

zijn van de Europese Unie gedurende de in de bestreden bepaling beoogde periode. Een dergelijke beperking zou 

niet in strijd zijn met artikel 22bis van de Grondwet, noch met de internationale instrumenten waarvan de 

schending wordt aangevoerd, aangezien die is beperkt in de tijd en de betrokken personen, met inbegrip van de 

minderjarige kinderen, de sociale bescherming kunnen genieten in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.  

 

 Ten aanzien van de vermeende discriminatie ten opzichte van de minderjarige kinderen van de 

vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven, wordt aangevoerd dat die laatstgenoemden geen 

sociale en financiële bijstand genieten, maar alleen materiële hulp in een federaal opvangcentrum. Beide soorten 

hulp zijn echter niet vergelijkbaar.  

 

 A.24.  In hun memorie van antwoord herinneren de verzoekende partijen aan de argumenten die zij ter 

ondersteuning van het middel in hun verzoekschrift hebben uiteengezet. 

 

 A.25.  De Ministerraad voegt in zijn memorie van wederantwoord niets toe aan zijn memorie. 

 

 A.26.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5467 leiden een enig middel af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 422bis van het Strafwetboek en met de 

code van geneeskundige plichtenleer van 19 november 1975. 

 

 Er wordt aangevoerd dat de bestreden bepaling een verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de 

geneesheren en de ziekenhuizen die de levensnoodzakelijke zorg zullen verstrekken aan illegaal in België 

verblijvende vreemdelingen en, anderzijds, de geneesheren en de ziekenhuizen die zorg verstrekken aan 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun familie gedurende de eerste drie maanden van hun 

verblijf in België of de langere periode bepaald in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. De wetgever bepaalt immers voortaan dat de eerste categorie een, op zijn minst gedeeltelijke, 

tenlasteneming van de kosten gemaakt in het kader van de dringende medische hulp zal kunnen genieten, terwijl 

de tweede categorie geen enkele terugbetaling van de verstrekkingen van dringende medische hulp zal 

verkrijgen. 

 

 Artikel 422bis van het Strafwetboek impliceert echter dat de geneesheren en de ziekenhuizen ertoe 

gehouden zijn de levensnoodzakelijke zorg te verstrekken aan iedere persoon die in groot gevaar verkeert, 

ongeacht diens herkomst, hoedanigheid of de regelmatigheid van zijn verblijf. 

 

 A.27.1.  In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen vervolgens erop dat, volgens de 

parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 en artikel 2 van de wet zelf, de uitsluiting van de 

burgers van de Europese Unie en hun familieleden van de verstrekkingen van maatschappelijke dienstverlening 

gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf of gedurende langere periodes voor werkzoekenden, 

enerzijds, en van de steun voor levensonderhoud voor de studies, anderzijds, haar grondslag vindt in de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. 

 

 Bij het lezen van artikel 24, lid 2, van die richtlijn zou moeten worden vastgesteld dat artikel 12 van de 

bestreden wet die bepaling daadwerkelijk omzet, maar daaraan een grotere draagwijdte geeft. Immers, terwijl 

artikel 24, lid 2, van de richtlijn het de lidstaten mogelijk maakt het voordeel van de verstrekkingen van sociale 

bijstand onder bepaalde voorwaarden te weigeren, voorziet artikel 12 van de bestreden wet erin dat de OCMW’s 

niet langer ertoe gehouden zijn maatschappelijke dienstverlening toe te kennen aan de in die bepaling beoogde 

personen. De verzoekende partijen gaan na of de sociale bijstand en de maatschappelijke dienstverlening al dan 

niet de dezelfde verstrekkingen dekken.  

 

 Ten aanzien van het begrip sociale bijstand in de zin van de richtlijn zou moeten worden beschouwd dat de 

medische zorgverstrekking, op zijn minst die met betrekking tot de dringende medische hulp, kennelijk niet valt 

onder dat begrip. Hoewel artikel 24, lid 2, van die richtlijn het mogelijk moet maken het systeem van sociale 

bijstand van de lidstaten te vrijwaren en te voorkomen dat de onderdanen van de Unie een Staat kiezen op basis 
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van de sociale voordelen die er hun kunnen worden toegekend, zou niet redelijkerwijs kunnen worden 

aangevoerd dat de tenlasteneming door een lidstaat van de dringende medische hulp zou leiden tot een 

aanzienlijke toestroom van onderdanen van de Unie op zijn grondgebied. De lezing van de andere bepalingen 

van de richtlijn zou toelaten te bevestigen dat het begrip sociale bijstand wel degelijk de materiële 

verstrekkingen dekt die de burgers van de Unie kunnen genieten en niet de eventuele medische verstrekkingen.  

 

 Wat het intern recht betreft, verwijzen de verzoekende partijen naar artikel 23 van de Grondwet, alsook 

naar artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 en de parlementaire voorbereiding ervan. Hieruit zou kunnen worden 

afgeleid dat het Belgisch recht binnen de sociale bijstand een onderscheid maakt tussen verschillende sectoren, 

waaronder de maatschappelijke hulpverlening en de medische hulpverlening. Door te beschouwen dat de sociale 

bijstand bedoeld in de richtlijn zou overeenstemmen met de sociale bijstand in het intern recht, zou de Belgische 

wetgever kennelijk een veel grotere draagwijdte hebben gegeven aan de beperking vervat in artikel 24, lid 2, van 

de richtlijn, aangezien hij zelf erkent dat de maatschappelijke hulpverlening en de medische hulpverlening twee 

onderscheiden elementen van de sociale bijstand zijn. De voormelde bepaling van de richtlijn zou dus niet 

kunnen dienen als verantwoording voor de bestreden norm en voor het daarbij ingevoerde verschil in 

behandeling. 

 

 A.27.2.  Mocht het Hof menen dat er twijfel blijft bestaan omtrent de interpretatie die moet worden 

gegeven aan het begrip sociale bijstand vervat in de richtlijn, dan zou aan het Hof van Justitie van de Europese 

Unie hierover een prejudiciële vraag moeten worden gesteld. In de veronderstelling dat het begrip sociale 

bijstand in de richtlijn eveneens de verstrekkingen van medische hulpverlening dekt, merken de verzoekende 

partijen op dat de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft gepreciseerd dat zij, in het licht van het recht 

van de Unie, niet inzag hoe de bij artikel 12 van de bestreden wet bepaalde beperking in strijd zou zijn met de 

richtlijnen waarmee ter zake rekening moet worden gehouden. 

 

 De Raad van State heeft evenwel gepreciseerd dat die beperking verenigbaar moest zijn met de 

standstill-verplichting, die veronderstelt dat, wanneer sprake is van een aanzienlijke verlaging van het 

beschermingsniveau dat de geldende wetgeving aan de Europese burgers en aan hun familieleden biedt, die 

verlaging moet worden verantwoord door motieven van algemeen belang. Echter, enkel de massale toestroom 

van onderdanen van de lidstaten van de Unie zou zijn aangevoerd. De verzoekende partijen onderstrepen dat de 

conclusie waartoe de afdeling wetgeving van de Raad van State op het eerste gezicht is gekomen, niet definitief 

is, daar die niet voortvloeit uit een grondig onderzoek en er alleen is gekomen na een onderzoek van de gevolgen 

van de bestreden bepaling ten aanzien van de burgers van de Europese Unie en hun familieleden, maar niet 

vanuit het standpunt van de zorginstellingen en de geneesheren, die voortaan ertoe verplicht zouden zijn 

dringende medische hulp aan die personen te verlenen zonder de terugbetaling ervan te kunnen verkrijgen. 

 

 De Ministerraad heeft evenmin rekening gehouden met de, met name financiële, situatie van de 

zorginstellingen en van de geneesheren die dringende zorg verstrekken aan de onderdanen van de Europese Unie 

en hun familieleden. De door de Ministerraad aangevoerde argumenten komen niet tegemoet aan de kritiek die 

de verzoekende partijen hebben geformuleerd ter ondersteuning van hun beroep in de zaak nr. 5467. Het Hof zou 

echter reeds ertoe zijn gebracht te oordelen dat een maatregel die een verschil in behandeling invoert op basis 

van een criterium dat aangepast lijkt aan het doel van de maatregel, een discriminerende werking kon hebben 

voor een groep die is gedefinieerd op basis van een ander criterium dat zijnerzijds niet relevant blijkt.  

 

 A.27.3.  Volgens de verzoekende partijen is het niet relevant de tenlasteneming van de zorgverstrekkingen 

in het kader van de dringende medische hulp te weigeren aan de zorginstellingen en de geneesheren die zorg 

hebben verstrekt aan de personen bedoeld in het bestreden artikel 12 maar die tenlasteneming wel toe te staan 

voor de vreemdelingen die illegaal in België verblijven. 

 

 Indien moest worden beschouwd dat dat verschil in behandeling voortvloeit uit de omzetting van artikel 24, 

lid 2, van richtlijn 2004/38/EG zou aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag moeten 

worden gesteld over de verenigbaarheid van die richtlijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 Er zou evenmin redelijkerwijs kunnen worden aangevoerd dat de toestroom van Europese onderdanen in 

België zal afnemen door hun in bepaalde omstandigheden de sociale bijstand te ontnemen, wanneer ter 

zelfdertijd wordt geoordeeld dat aan die personen dringende medische hulp zal moeten worden geboden. De 

enige personen die door de bestreden bepaling zouden worden benadeeld, zouden niet de burgers van de 

Europese Unie en hun familie zijn, maar wel de geneesheren en de zorginstellingen die die dringende medische 

hulp moeten verlenen. 
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 Voor de verzoekende partijen zijn de aangewende middelen niet relevant ten opzichte van het nagestreefde 

doel, aangezien de weigering om de kosten verbonden aan de aan de onderdanen van de Unie verstrekte 

dringende medische hulp financieel ten laste te nemen, het niet mogelijk maakt het doel te bereiken dat erin 

bestaat de massale toestroom van dergelijke onderdanen in België te voorkomen. De vermeende korte duur van 

de bij de bestreden bepaling ingevoerde beperking zou bovendien niet kunnen toelaten te beschouwen dat die 

bepaling evenredig zou zijn met het nagestreefde doel, aangezien die geen enkel gevolg heeft voor het in het 

geding zijnde verschil in behandeling. Indien moest worden beschouwd dat het bestreden artikel 12 artikel 24, 

lid 2, van richtlijn 2004/38/EG omzet, dan zou ook hier aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een 

prejudiciële vraag moeten worden gesteld over de relevantie en de evenredigheid van de door die richtlijn 

aangewende middelen. 

 

 A.28.1.  In zijn memorie van wederantwoord geeft de Ministerraad aan dat, in het Belgische recht, niet op 

ernstige wijze kan worden betwist dat de dringende medische hulp deel uitmaakt van de sociale bijstand in de zin 

van artikel 23 van de Grondwet en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. De sociale bijstand heeft echter tot doel te verzekeren dat de overheid, in voorkomend 

geval de openbare centra voor maatschappelijk welzijn omwille van de menselijke waardigheid, tegemoetkomt 

in de tenlasteneming van de kosten die zijn verbonden aan de dringende medische hulp die de zorgverstrekkers 

verlenen aan de personen die deze kosten niet kunnen dragen. Zo begrepen vormt de dringende medische hulp 

zeker een sociale bijstand in de zin van artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG. Ermee rekening houdend dat 

de richtlijn geen enkel interpretatieprobleem doet rijzen, dient de door de verzoekende partijen opgeworpen 

prejudiciële vraag niet aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te worden gesteld. 

 

 A.28.2.  Ten aanzien van het feit dat de bestreden bepaling onder de zorginstellingen en de geneesheren een 

verschil in behandeling zou invoeren naargelang de zorg in het kader van de dringende medische hulp wordt 

verstrekt aan illegaal in België verblijvende personen dan wel aan de door de bestreden bepaling beoogde 

personen, zou moeten worden vastgesteld dat zij geen enkel verschil in behandeling invoert tussen verschillende 

categorieën van zorgvertrekkers. Die laatsten worden immers op dezelfde manier behandeld. Iedere 

zorgverstrekker kan aldus, in het kader van de dringende medische hulp, de tenlasteneming van de in de 

bestreden bepaling bedoelde burgers van de Europese Unie verzekeren. De betrokkenen zijn dus aan een 

identieke regeling onderworpen. 

 

 De Ministerraad voegt eraan toe dat de bestreden bepaling objectief verantwoord is en de realisatie van het 

nagestreefde doel kan verzekeren en dat zij bovendien geen onevenredig gevolg heeft. Ten slotte voert hij aan 

dat aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet de prejudiciële vragen dienen te worden gesteld die de 

verzoekende partijen in ondergeschikte orde suggereren, in zoverre het middel betrekking heeft op de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de bestreden bepaling en niet van de 

richtlijn 2004/38/EG. 

 

 A.29.  Bij beschikking van 8 oktober 2013 heeft het Hof de partijen verzocht in een aanvullende memorie 

hun standpunt uiteen te zetten over de eventuele gevolgen van de artikelen 22 en 23 van de wet van 8 mei 2013 

« tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn » voor de artikelen 4 en 6 van de wet van 

12 januari 2007 « betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen » en voor de organieke wet van 8 juli 1976 « betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn ». 

 

 A.30.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 geven aan dat artikel 22 van de wet van 8 mei 2013 

voor Fedasil de mogelijkheid behoudt om het recht op materiële hulp af te schaffen voor de asielzoekers die een 

tweede asielaanvraag indienen. De wijzigingen die zijn aangebracht in het bestreden artikel 4 zouden alleen tot 

doel hebben die bepaling aan te passen aan de wijziging van de bevoegdheden met betrekking tot de behandeling 

van de asielaanvragen die is ingevoerd bij de artikelen 9 en 14 van de wet van 8 mei 2013 die respectievelijk de 

artikelen 51/8 en 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 wijzigen. De procedure inzake de 

inoverwegingneming van de asielaanvragen is immers voortaan toevertrouwd aan het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). 
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 In verband met de weerslag van artikel 23 van de wet van 8 mei 2013 op de voor het Hof hangende zaken 

merken de verzoekende partijen een zekere verbetering op in zoverre het bestreden artikel 6 voortaan voorziet in 

een recht op materiële hulp bij het onderzoek van het administratief cassatieberoep dat door de Raad van State 

toelaatbaar is verklaard. De verzoekende partijen voeren evenwel aan dat die verbetering niet volstaat om te 

voldoen aan de vereisten van artikel 23 van de Grondwet, dat het recht waarborgt om een menswaardig leven te 

leiden. 

 

 Zij stellen immers vast dat het voordeel van de materiële hulp eindigt wanneer voor de Raad van State een 

beroep wordt ingesteld tegen een beslissing tot toekenning van de subsidiaire bescherming en tot weigering van 

de status van vluchteling, waarbij aldus een categorie van vreemdelingen het recht op de materiële hulp wordt 

ontzegd, zelfs indien het beroep toelaatbaar is verklaard. 

 

 Uit een gecombineerde lezing van de artikelen 6, § 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 2007 en 52/3 

van de wet van 15 december 1980 zou eveneens voortvloeien dat de asielzoekers het recht op materiële hulp niet 

genieten gedurende de volledige termijn om een cassatieberoep voor de Raad van State in te stellen. Om het 

recht op materiële hulp gedurende de twintig dagen van de termijn voor het indienen van een beroep voor de 

Raad van State te genieten, moet de asielzoeker immers paradoxaal genoeg een procedure van vrijwillige 

terugkeer volgen die indruist tegen het beginsel zelf van het beroep. Het zou eveneens in strijd zijn met het recht 

op een daadwerkelijk beroep om het recht op materiële hulp opnieuw te openen wanneer het beroep toelaatbaar 

is verklaard, terwijl dat recht niet is erkend gedurende de volledige beroepstermijn. 

 

 De verzoekende partijen wijzen voorts erop dat artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad 

van State bepaalt dat uitspraak wordt gedaan over de toelaatbaarheid van het beroep binnen acht dagen te 

rekenen vanaf de ontvangst van het dossier, waarbij die termijn niet meer is dan een termijn van niet-dwingende 

aard. De periode van weigering van opvang zou dus voor onbepaalde duur kunnen worden verlengd. 

 

 A.30.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5467 preciseren dat hun beroep is gericht tegen artikel 12 

van de bestreden wet. Zij stellen vast dat de artikelen 22 en 23 van de wet van 8 mei 2013, door de asielzoekers 

voortaan onder bepaalde voorwaarden uitsluitend de materiële hulp te ontzeggen, die personen het voordeel van 

de medische hulp, de sociale bijstand, de medisch-sociale hulp en de psychologische hulp niet ontnemen. De 

verzoekende partijen zijn bijgevolg van mening dat die bepalingen geen gevolgen hebben voor het door hen 

ingestelde beroep. 

 

 A.30.3.  In zijn aanvullende memorie voert de Ministerraad aan dat het in de zaak nr. 5465 ingestelde 

beroep zonder voorwerp is geworden in die mate dat het is gericht tegen artikel 4 van de bestreden wet, in 

zoverre dat artikel is vervangen door een nieuwe bepaling, die, in het stadium van de indiening van de 

aanvullende memorie, niet het voorwerp heeft uitgemaakt van enig beroep tot vernietiging. 

 

 Ten overvloede preciseert de Ministerraad dat de wijziging die is aangebracht door de wet van 8 mei 2013, 

louter technisch is en alleen tot doel heeft de betrokken bepaling aan te passen aan de wijziging van de 

bevoegdheden inzake de behandeling van de asielaanvragen. De Ministerraad verwijst in dat opzicht naar de 

opmerkingen die hij heeft geformuleerd in zijn memorie en zijn memorie van wederantwoord. 

 

 Ten aanzien van de gevolgen van artikel 23 van de wet van 8 mei 2013 voor de ingestelde beroepen voert 

de Ministerraad aan dat de middelen die zijn gericht tegen artikel 6 van de bestreden wet moeten worden 

onderzocht rekening houdend met de betrokken bepaling zoals die thans van kracht is. Hij onderstreept dat dat 

artikel 6 is gewijzigd zoals de verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 dat wensten, aangezien het recht op 

materiële hulp opnieuw wordt gewaarborgd wanneer het administratief cassatieberoep voor de Raad van State 

toelaatbaar is verklaard. Hoewel het recht op materiële hulp niet is gewaarborgd zolang het cassatieberoep niet 

toelaatbaar is verklaard, zou uit de parlementaire voorbereiding van de nieuwe wet blijken dat die beperking tot 

doel heeft misbruiken te voorkomen, met andere woorden het instellen van cassatieberoepen met als enig doel de 

materiële hulp te genieten. Dat doel zou gewettigd zijn en de beperking van het recht op materiële hulp objectief 

en redelijk verantwoorden. De Ministerraad verwijst voor het overige naar de opmerkingen die hij heeft 

geformuleerd in zijn memorie en zijn memorie van wederantwoord. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 vorderen de vernietiging van de 

artikelen 4, c), 5, 6, 11 en 12 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving 

met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Het verzoekschrift in de zaak nr. 5467 heeft 

betrekking op artikel 12 van dezelfde wet. 

 

 B.2.1.1.  Het bestreden artikel 4, c), vervangt het woord « derde » door het woord 

« tweede » in artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers 

en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (hierna : de Opvangwet). Artikel 4, 

eerste lid, van de Opvangwet bepaalde aldus : 

 

 « Het Agentschap kan beslissen dat de asielzoeker die een tweede asielaanvraag indient 

geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, 

zolang het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken niet is doorgestuurd naar het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met toepassing van 

artikel 51/10 van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en dit middels een individueel 

gemotiveerde beslissing. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag ». 

 

 Het bestreden artikel 4, c), van de wet van 19 januari 2012 is in werking getreden op 

31 maart 2012 (artikel 14 van diezelfde wet). 

 

 B.2.1.2.  Artikel 22 van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn » heeft 

artikel 4, eerste lid, van de Opvangwet vervangen als volgt : 

 

 « Het Agentschap kan, middels een individueel gemotiveerde beslissing, beslissen dat de 

asielzoeker die een tweede asielaanvraag indient, geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van 

deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, tenzij het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname met toepassing van 

artikel 57/6/2 of een beslissing met toepassing van artikel 57/6, 1°, van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen heeft genomen. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe 

asielaanvraag ». 

 

 Die bepaling is in werking getreden op 1 september 2013, tien dagen na de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

 

 B.2.1.3.  In zijn aanvullende memorie voert de Ministerraad aan dat het beroep zonder 

voorwerp is geworden in zoverre het betrekking heeft op het bestreden artikel 4, c). 

 

 Aangezien artikel 4, eerste lid, van de Opvangwet, zoals gewijzigd door het bestreden 

artikel 4, c), van de wet van 19 juli 2012, evenwel gevolgen heeft kunnen hebben vóór de 

vervanging ervan bij artikel 22 van de wet van 8 mei 2013, is het beroep tot vernietiging niet 

zonder voorwerp geworden ten gevolge van de inwerkingtreding van die wet. 

 

 B.2.2.  Het bestreden artikel 5 wijzigt artikel 5 van de Opvangwet, dat voortaan bepaalt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikels 4, 35/2 en de bepalingen van Boek III, 

Titel III betreffende ordemaatregelen en sancties, kan het recht op materiële hulp zoals 

beschreven in deze wet in geen geval opgeheven worden ». 

 

 B.2.3.1.  Artikel 6, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij het bestreden artikel 6 van de wet 

van 19 januari 2012, bepaalde : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikelen 4 en 35/2 van de huidige wet, geldt het 

[recht op materiële hulp] voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is 

van kracht gedurende de hele asielprocedure. 

 

 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is. 

 

 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 

 

 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 

State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 

van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 

wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 

of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 
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 B.2.3.2.  Na de inwerkingtreding op 31 maart 2012 van artikel 6 van de wet van 

19 januari 2012, werd artikel 6, § 1, van de Opvangwet met ingang van 1 juli 2012 gewijzigd 

door artikel 5 van de wet van 22 april 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en tot wijzigingen van 

de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen ». Die bepaling luidt als volgt :  

 

 « In artikel 6, § 1, eerste lid, van [de Opvangwet], gewijzigd bij de wetten van 

30 december 2009 en 19 januari 2012, worden de woorden ‘ artikel 4 en artikel 35/2 ’ 

vervangen door de woorden ‘ artikelen 4, 4/1 en 35/2 ’ ». 

 

 Die wetswijziging heeft evenwel geen invloed op het onderwerp van het beroep tot 

vernietiging, dat zich volgens de uiteenzetting van de grieven in het verzoekschrift beperkt tot 

artikel 6, § 1, tweede lid, van de Opvangwet, gewijzigd door de bestreden wet. 

 

 B.2.3.3.  Artikel 6, § 1, tweede lid, van de Opvangwet is als volgt aangevuld bij artikel 23 

van de wet van 8 mei 2013, dat in werking is getreden op 1 september 2013 : 

 

 « Het indienen van een cassatieberoep bij de Raad van State doet geen recht op materiële 

hulp ontstaan. Tijdens de behandeling van het cassatieberoep is er slechts recht op materiële 

hulp nadat het cassatieberoep toelaatbaar is verklaard met toepassing van artikel 20, § 2, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ». 

 

 B.2.4.  Het bestreden artikel 11 vult artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan met een derde lid, dat luidt : 

 

 « De maatschappelijke dienstverlening is niet door het centrum verschuldigd indien ten 

aanzien van een vreemdeling een beslissing is genomen overeenkomstig artikel 4 van de wet 

van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen ». 

 

 B.2.5.  Ten slotte voegt het bestreden artikel 12 in de voormelde wet van 8 juli 1976 een 

artikel 57quinquies in, dat bepaalt : 

 

 « In afwijking van de bepalingen van deze wet is de maatschappelijke dienstverlening 

door het centrum niet verschuldigd aan onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en 

hun familieleden gedurende de eerste drie maanden van het verblijf of, in voorkomend geval 

de langere periode zoals bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen, noch is het verplicht om vóór de verwerving van het duurzame 

verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te kennen ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 B.3.1.  In zijn memorie betwist de Ministerraad de ontvankelijkheid van het beroep van 

de eerste en de derde verzoekende partij in de zaak nr. 5465, omdat niet zou zijn aangetoond 

dat de beslissing om in rechte op te treden, op regelmatige wijze is genomen door hun raad 

van bestuur. 

 

 B.3.2.  Het beroep tot vernietiging in die zaak is ingesteld door drie verenigingen zonder 

winstoogmerk. 

 

 Volgens haar statuten heeft de tweede verzoekende partij, de vzw « Ligue des Droits de 

l’Homme », tot doel « het bestrijden van onrecht en van elke willekeurige inbreuk op de 

rechten van een individu of een gemeenschap. Zij verdedigt de beginselen van gelijkheid, 

vrijheid, solidariteit en humanisme waarop de democratische samenlevingen zijn gegrondvest 

en die zijn afgekondigd onder meer door de Belgische Grondwet [en] het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens […] ». 

 

 B.3.3.  Er kan worden aangenomen dat bepalingen die een einde maken aan het recht op 

materiële hulp voor sommige categorieën van vreemdelingen van dien aard zijn dat zij het 

maatschappelijk doel van de voornoemde vereniging kunnen raken. 

 

 B.3.4.  Aangezien de tweede verzoekende partij doet blijken van een belang om in rechte 

op te treden en de Ministerraad de regelmatigheid van de beslissing om in rechte op te treden 

ten aanzien van die partij niet betwist, hoeft het Hof niet na te gaan of de eerste en de derde 

verzoekende partij op regelmatige wijze hebben beslist om in rechte op te treden.  

 

 B.4.1.  De Ministerraad betwist eveneens het belang om in rechte op te treden van de 

derde, vierde, vijfde, zesde en zevende verzoekende partij in de zaak nr. 5467, omdat uit de 

door hen voorgelegde stukken zou blijken dat de beslissingen om het beroep in te dienen, zijn 
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genomen door elk van hun algemeen directeurs, terwijl krachtens artikel 33 van hun statuten 

de bevoegdheid om in rechte op te treden aan hun raad van bestuur toekomt. 

 

 B.4.2.  Het verzoekschrift in de zaak nr. 5467 is ingesteld door een doctor in de 

geneeskunde, door de vzw « Medische Raad van het UVC BRUGMANN » en door vijf 

publiekrechtelijke ziekenhuisverenigingen. 

 

 B.4.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt.  

 

 De eerste verzoeker oefent de functie uit van geneesheer, onder het sociaal statuut van 

zelfstandige, binnen de ziekenhuisvereniging « IRIS Ziekenhuizen Zuid ». Volgens hem 

beschikt hij over een rechtstreeks en persoonlijk belang om in rechte op te treden, in zoverre 

artikel 12 van de bestreden wet betrekking heeft op de dringende medische hulp die de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn verlenen aan de onderdanen van de lidstaten 

van de Europese Unie en aan hun familie, en in zoverre hij, bij de uitoefening van zijn 

geneeskunst, mogelijk zorg moet verstrekken die onder de dringende medische hulp valt. Hij 

verantwoordt zijn belang om in rechte op te treden eveneens door het feit dat hij, voor de 

uitoefening van dergelijke prestaties, het risico liep geen bezoldiging meer te ontvangen. 

 

 B.4.4.  In zoverre het gevolgen zou kunnen hebben voor de bezoldiging van de 

geneesheren die zorg moeten verstrekken in het kader van een dringende medische hulp in 

een ziekenhuismilieu, kan het bestreden artikel 12 hun financiële situatie of beroepsactiviteit 

rechtstreeks en ongunstig aantasten. De eerste verzoekende partij heeft dus belang erbij de 

vernietiging van die bepaling te vorderen. 

 

 B.4.5.  Aangezien de eerste verzoekende partij doet blijken van een belang om in rechte 

op te treden en haar beroep ontvankelijk is, dient het Hof niet na te gaan of dat ook geldt voor 

de andere verzoekende partijen. 
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 Ten gronde 

 

 Wat de artikelen 4, c) en 5 van de wet van 19 januari 2012 betreft 

 

 B.5.  Het eerste middel in de zaak nr. 5465 is afgeleid uit de schending, door de bestreden 

artikelen 4, c) en 5 van de wet van 19 januari 2012, van artikel 23 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de richtlijn 2003/9/EG van 

27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten, met de artikelen 2, 4, 9, 11 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten, met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, alsook met de artikelen 13, 30 en E van het Herziene Europees Sociaal 

Handvest. 

 

 B.6.1.  Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft om een 

menswaardig leven te leiden en het derde lid, 2°, vermeldt onder de economische, sociale en 

culturele rechten « het recht op sociale bijstand ». Die bepalingen preciseren niet wat die 

rechten, waarvan enkel het beginsel wordt uitgedrukt, impliceren, aangezien elke wetgever 

ermee belast is die rechten te waarborgen, overeenkomstig artikel 23, tweede lid, « rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten ». 

 

 B.6.2.  Artikel 23 van de Grondwet bevat inzake het recht op sociale bijstand een 

standstill-verplichting die de bevoegde wetgever verbiedt het beschermingsniveau aanzienlijk 

te verminderen, zonder dat daartoe redenen van algemeen belang bestaan. 

 

 B.7.  In zijn arrest nr. 135/2011 van 27 juli 2011 moest het Hof zich uitspreken over de 

bestaanbaarheid, met artikel 23 van de Grondwet, van het nieuwe artikel 4, tweede lid, van de 

Opvangwet, ingevoegd bij artikel 160 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse 

bepalingen. 

 

 Dat artikel 4, tweede lid, maakte het het Federaal Agentschap voor de Opvang van 

Asielzoekers (hierna : Fedasil) mogelijk de vreemdeling die een derde asielaanvraag en elke 

latere asielaanvraag indient, materiële hulp, met uitzondering van het recht op medische 

begeleiding, te ontzeggen zolang de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier niet heeft 

doorgestuurd naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 
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 Het Hof heeft het middel om de volgende redenen niet gegrond geacht : 

 

 « B.8.1.  Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet vereist niet dat de bedoelde rechten door 

de wetgever voor ieder individu op dezelfde manier moeten worden gewaarborgd en die 

grondwetsbepaling staat derhalve niet eraan in de weg dat die rechten voor sommige 

categorieën van personen worden beperkt en gemoduleerd, op voorwaarde dat voor het 

onderscheid in behandeling een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 B.8.2.  In de arresten nrs. 21/2001, 148/2001 en 50/2002 heeft het Hof geoordeeld dat 

vreemdelingen, naargelang zij een eerste of een tweede asielaanvraag indienen, zich in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden en dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zich 

niet ertegen verzetten dat het recht op sociale bijstand tijdens het onderzoek van de beroepen 

met betrekking tot de tweede aanvraag niet op dezelfde wijze wordt gewaarborgd als tijdens 

de behandeling van de eerste aanvraag. Het Hof heeft in die arresten aanvaard dat de wetgever 

een legitieme doelstelling nastreeft, indien hij maatregelen neemt die beogen misbruik door de 

indiening van opeenvolgende asielaanvragen tegen te gaan.  

 

 B.8.3.1.  Uit de parlementaire voorbereiding die betrekking heeft op artikel 23 van de 

Grondwet blijkt dat de Grondwetgever ‘ de burgers [niet] in een passieve rol [wilde dwingen] 

of tot een passieve houding [aanzetten] ’, maar dat hij daarentegen wilde bevestigen dat ‘ wie 

rechten heeft, […] ook plichten [heeft] ’, vanuit de idee dat ‘ het de plicht van de burger is om 

mee te werken aan de sociale en economische vooruitgang van de maatschappij waarin hij 

leeft ’ (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/4°, pp. 16-17). Daarom heeft hij het de 

wetgevers die hij belast met het waarborgen van de economische, sociale en culturele rechten, 

mogelijk gemaakt rekening te houden met de ‘ overeenkomstige plichten ’, zoals verwoord in 

het tweede lid van artikel 23. 

 

 B.8.3.2.  Aan de burgers die de in artikel 23 van de Grondwet vermelde economische, 

sociale en culturele rechten genieten, kunnen dus verplichtingen worden opgelegd om toegang 

te verkrijgen tot die rechten. Het woord ‘ daartoe ’, aan het begin van dat tweede lid, geeft 

niettemin aan dat die verplichtingen moeten zijn verbonden met de algemene doelstelling die 

is vermeld in het eerste lid van artikel 23, namelijk eenieder in staat stellen een menswaardig 

leven te leiden door het genot van de rechten die zijn opgesomd in het derde lid van hetzelfde 

artikel. Die verplichtingen moeten de personen aan wie zij worden opgelegd, in staat stellen 

bij te dragen tot de effectieve verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf, alsook voor 

de andere personen die de in artikel 23 opgesomde rechten genieten, en moeten evenredig zijn 

met de aldus bepaalde doelstelling. 

 

 B.8.3.3.  Artikel 23 van de Grondwet verhindert de wetgever dus niet om een eventueel 

misbruik van het recht op maatschappelijke dienstverlening door de begunstigden ervan te 

voorkomen of strafbaar te stellen, teneinde het genot van dat recht te waarborgen voor 

diegenen die terecht aanspraak erop kunnen maken. 

 

 B.9.1.  De wetgever streeft een legitieme doelstelling na indien hij het 

‘ carrouselmechanisme ’ wil doorbreken van opeenvolgende asielaanvragen, ingediend met de 

enkele bedoeling het verblijf in een opvangcentrum te verlengen. Een dergelijk mechanisme 

leidt immers niet alleen tot een procedurele overbelasting van de asielinstanties, maar heeft 

ook tot gevolg dat de opvangstructuren, die een beperkte capaciteit hebben, oververzadigd 
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geraken zodat geen opvang kan worden verleend aan personen die daar recht op hebben. Met 

de bestreden maatregel wordt dus een doelstelling van algemeen belang nagestreefd. 

 

 B.9.2.  De bestreden maatregel is pertinent om die doelstelling te bereiken en is daarmee 

niet onevenredig. De mogelijkheid die voortaan aan FEDASIL wordt geboden om middels 

een individuele gemotiveerde beslissing vanaf de derde asielaanvraag het recht op materiële 

opvang in de zin van artikel 2, 6°, van de wet van 12 januari 2007 te beperken, geldt ten 

aanzien van een beperkte groep van vreemdelingen, namelijk diegenen die reeds tweemaal 

zonder gunstig gevolg een asielprocedure hebben doorlopen en die hun recht op materiële 

hulp op onrechtmatige wijze willen verlengen.  

 

 B.9.3.  Indien er sinds het beëindigen van de vorige asielprocedure nieuwe elementen 

voorhanden zijn die de toekenning van de vluchtelingenstatus zouden kunnen verantwoorden, 

zal de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier doorzenden aan de Commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen en wordt de materiële hulp opnieuw gewaarborgd. Tijdens 

de behandeling van de aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken behoudt de betrokken 

vreemdeling het recht op medische begeleiding overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de 

wet van 12 januari 2007. Artikel 23 van die wet preciseert dat het gaat om medische 

begeleiding die noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid.  

 

 B.9.4.  Bovendien druist de bestreden wetswijziging niet in tegen wat wordt 

voorgeschreven bij de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling 

van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, waarvan de voormelde 

wet van 12 januari 2007 de omzetting vormt. Luidens artikel 16 van die richtlijn mogen de 

lidstaten het recht op opvang immers beperken of zelfs weigeren aan asielzoekers die al een 

asielaanvraag hebben ingediend in diezelfde lidstaat, en dus a fortiori ook wanneer de 

asielzoeker eerder al minstens twee asielaanvragen heeft ingediend.  

 

 Ten slotte zal het aan de met de toepassing van die bepaling belaste autoriteiten toekomen 

om het noodzakelijke overleg te organiseren opdat het recht op opvang van de asielzoekers 

die opeenvolgende aanvragen indienen, met kennis van zaken wordt onderzocht. 

 

 B.9.5.  De bestreden maatregel houdt dus geen aanzienlijke achteruitgang in van het recht 

op maatschappelijke dienstverlening van de betrokkenen die niet zou worden verantwoord 

door redenen van algemeen belang, en doet bijgevolg geen afbreuk aan artikel 23 van de 

Grondwet. De combinatie van die bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan 

niet tot een ander resultaat leiden ». 

 

 B.8.1.  Door de werking van het te dezen bestreden artikel 4, c), kan Fedasil voortaan de 

in artikel 6, § 1, van de Opvangwet bedoelde materiële hulp weigeren aan iedere vreemdeling 

die, niet meer een derde, maar een tweede asielaanvraag indient. 

 

 B.8.2.  Die wijziging is als volgt verantwoord in de parlementaire voorbereiding : 

 

 « Het recht op opvang wordt, conform richtlijn 2003/9/EG, beperkt tot de eerste 

aanvraag. Hiervoor worden dezelfde bewoordingen gebruikt als deze die vandaag toelaten de 
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opvang te beperken vanaf de derde aanvraag. Conform richtlijn 2003/9/EG dient dit te 

gebeuren via een individuele, gemotiveerde beslissing. 

 

 Ook het principe dat een meervoudige aanvraag die in overweging wordt genomen, die 

met andere woorden door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Commissariaat-Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt overgemaakt, opnieuw een recht op opvang 

heropent, blijft behouden. Het recht op opvang wordt dus enkel beperkt voor zij die de eerste 

asielprocedure volledig hebben doorlopen, uitgeprocedeerd en dus illegaal zijn. Indien zij, 

omwille van een latere aanvraag die in overweging wordt genomen, wederom een 

verblijfsrecht bekomen, kunnen zij opnieuw beroep doen op het recht op opvang. 

 

 Bovendien dient deze wijziging te worden samen gelezen met het amendement op 

artikel 6 van de opvangwet, waar de termijn om het opvangcentrum te verlaten in lijn wordt 

gebracht met de termijn van uitvoerbaarheid van het bevel die, zoals verder zal worden 

uiteengezet, op 30 dagen zal worden gezet. De afgewezen asielzoeker heeft binnen die termijn 

afdoende tijd om een eventuele tweede aanvraag in te dienen en de beslissing tot overzending 

aan het Commissariaat-Generaal af te wachten. 

 

 De bedoeling van de indieners is dat het loutere indienen van een tweede aanvraag niet 

langer automatisch recht geeft op een verlenging van de opvang. Dit is belangrijk, omdat de 

afgewezen asielzoeker er vandaag alle belang bij heeft om een tweede aanvraag in te dienen 

na afwijzing van de eerste aanvraag, om zo zijn recht op opvang te verlengen. Door dit 

automatisme los te koppelen, hopen de indieners een aantal tweede aanvragen die enkel 

dienen om het opvangrecht te verlengen, en niet omdat de aanvrager werkelijk denkt dat er 

nieuwe elementen zijn, te ontmoedigen en zo de asielprocedure zelf enigszins te ontlasten. 

 

 De overbelasting van de asielprocedure en het opvangnetwerk houdt immers, zoals de 

praktijk meermaals bewees, een risico in op een schending van de rechten van andere 

asielzoekers, die met recht en reden hun land ontvluchten, omdat voor er hen geen opvang is. 

Richtlijn 2003/9/EG staat ook toe om het recht op opvang in te perken voor de asielzoeker die 

zijn opvangplaats verlaat, zonder toestemming of kennisgeving. In dat geval kan het 

Agentschap beslissen om de asielzoeker uit te sluiten van materiële hulp. 

 

 De indieners voegen hier nog een hypothese aan toe : namelijk de asielzoeker die er zelf 

voor kiest zijn opvangplaats niet in te nemen. Een asielzoeker kan beslissen dat hij (tijdelijk) 

geen nood heeft aan opvang. Deze bepaling dient samen gelezen te worden met de 

aanpassingen aan de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, waarbij voor deze categorie van asielzoekers het recht op 

maatschappelijke integratie eveneens wordt beperkt. Uit de adviezen die de commissie 

ontving, bleek immers dat er momenteel op dit punt een lacune is in de wetgeving, die door de 

administratie op een creatieve wijze wordt opgelost. De indieners hebben hieraan willen 

verhelpen. 

 

 Het is belangrijk dat het recht op opvang niet permanent wordt ingetrokken, en dat het 

terug opeisbaar is. Deze bepaling, in samenhang met de wijzigingen aan de OCMW-wet, sluit 

geen mensen uit van het recht op opvang annex maatschappelijke dienstverlening, maar hij 

biedt een sluitende regeling voor die gevallen waarin de asielzoeker zelf beslist geen beroep te 

doen op de opvang, of zich door zijn eigen gedrag er van onttrekt. Vermits zijn recht op 

opvang steeds opnieuw opeisbaar is, blijven zijn rechten gegarandeerd. 
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 Wel schrijft deze bepaling voor dat als de asielzoeker de regels niet heeft gevolgd, er 

sancties kunnen worden genomen. Deze sancties betreffen niet de essentiële elementen van de 

opvang die overeenkomen met de basisbehoeften. 

 

 Tot slot wensen de indieners, in het algemeen, te wijzen op de noodzaak om aanvragen 

die enkel zijn gericht op het verlengen van de opvang af te blokken. Een in de tijd beperkte 

inperking van het recht op opvang van de asielzoekers die een tweede of meervoudige 

aanvraag indienen is noodzakelijk om de rechten van de asielzoekers die een eerste aanvraag 

indienen te garanderen. Zonder deze maatregel is er een groter risico op misbruik en door dit 

misbruik daalt het algemeen niveau van sociale bescherming » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-0813/011, pp. 6 en 7). 

 

 In het verslag namens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 

Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers is, in verband 

met de bestreden bepaling, nog vermeld : 

 

 « De heer […] laat weten dat het nieuw voorgestelde artikel 4 van de opvangwet tot doel 

heeft toepassing te maken van de door Richtlijn 2003/9/ EG van de Raad van 27 januari 2003 

tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten geboden 

mogelijkheid, het recht op opvang te beperken tot de eerste asielaanvraag. Wordt de tweede 

asielaanvraag echter als ontvankelijk aangemerkt, dan zou het recht op opvang behouden 

blijven. Het voormelde artikel 4 moet worden samengelezen met het nieuwe artikel 6, die de 

voortzetting van het recht op opvang van vijf tot tien dagen uitbreidt, te rekenen van het bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dank zij die uitbreiding zal men de datum van de 

ontvankelijkheidsbeslissing immers kunnen doen aansluiten bij de datum waarop het recht op 

opvang eventueel een einde neemt. 

 

 De op artikel 5 van de opvangwet voorgestelde wijziging is niet meer dan een technische 

aanpassing die noodzakelijk is gemaakt door het voormelde artikel 4. 

 

 Aangezien de geraadpleegde instellingen hebben aangegeven dat een termijn van tien 

dagen zou moeten volstaan om uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van een 

asielaanvraag, strekt het nieuw voorgestelde artikel 6 ertoe wat te doen aan de anomalie in de 

vigerende wetgeving. Het valt namelijk voor dat iemand de opvangstructuren moet verlaten 

voordat hij, amper enkele dagen later, ervan in kennis wordt gesteld dat zijn tweede 

asielaanvraag ontvankelijk is en dat hij opnieuw recht heeft op opvang. 

 

 Mevrouw […] vindt deze wijziging conform de aanbevelingen geformuleerd tot besluit 

van het namens de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de 

Administratieve Aangelegenheden uitgebrachte verslag over de evaluatie van de nieuwe 

asielprocedure (S. 4-1204/1). De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen 

heeft reeds als beginsel gesteld dat voor het recht op opvang nog slechts drie asielaanvragen 

mogen worden ingediend. Dat aantal wordt teruggebracht tot twee, althans voor zover de 

tweede als ontvankelijk wordt aangemerkt.  

 

 […] 
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 Mevrouw […] dient subamendement nr. 25 (DOC 53 0813/011) in, waarmee beoogd 

wordt de materiële hulp te behouden tijdens de eerste zeven dagen na het indienen van een 

tweede asielaanvraag, om te voorkomen dat de materiële hulp wordt onderbroken tussen twee 

aanvragen. De indienster vreest dat de OCMW’s anders zullen moeten bijspringen.  

 

 Mevrouw […] is er niet voor te vinden dat de termijn waarbinnen een beslissing over de 

ontvankelijkheid voor de tweede asielaanvraag moet worden genomen, in de wet wordt 

vastgelegd. Dertig dagen lijkt haar voldoende om desgewenst een tweede aanvraag in te 

dienen. Het is zaak de aanvrager en de persoon die hem adviseert of verdedigt tot grotere 

spoed aan te zetten. De wet moet grenzen stellen die gelden voor iedereen. Het voorstel 

voorziet trouwens ook in de mogelijkheid om de Dienst Vreemdelingenzaken te vragen de 

termijn met dertig dagen te verlengen. 

 

 Om deze kritiek ten dele tegemoet te komen, trekt mevrouw […] subamendement nr. 25 

in en dient in de plaats subamendement nr. 28 (DOC 53 0813/011) in, waarin bepaald wordt 

dat de verlenging met zeven dagen alleen geldt wanneer de tweede aanvraag binnen 23 dagen 

na de weigering van de eerste aanvraag wordt ingediend. Op die manier bedraagt de totale 

termijn nog steeds 30 dagen. 

 

 Mevrouw […] is van mening dat dit subamendement aansluit bij de geest van 

amendement nr. 24. Wat sommige leden ook mogen beweren, de Dienst Vreemdelingenzaken 

is in de praktijk niet bij machte een tweede asielaanvraag binnen zeven dagen te behandelen. 

Asielzoekers mogen volgens de spreekster niet het slachtoffer zijn van mogelijk niet naar 

behoren werkende instanties. 

 

 De heer […] stelt vast dat, ingevolge subamendement nr. 28, het recht op opvang in totaal 

geldt voor dertig dagen, vanaf de dag waarop de termijn van het bevel het grondgebied te 

verlaten, verstrijkt. Dat is net wat hij met zijn wetsvoorstel beoogde. Het komt erop aan de 

asielzoeker goed te informeren over het aantal dagen materiële hulp dat hem rest en hem ertoe 

aan te sporen geen tijd te verliezen. Meer tijd laten voor een tweede aanvraag zou trouwens 

ook de belangen van de asielzoeker zelf niet dienen. De spreker herhaalt voorts dat hij een 

principe van wantrouwen niet wettelijk wil verankeren. Ook is het zijn overtuiging dat een 

snel optreden van de besturen afhangt van politieke keuzes op regeringsniveau » (Parl. St., 

Kamer, DOC 53-0813/012, pp. 20-21 en 41-42). 

 

 B.9.1.  De wetgever vermocht ervan uit te gaan dat de bij de wet van 30 december 2009 

in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen aangebrachte wijzigingen onvoldoende waren om het hoofd te 

bieden aan een overbelasting van de asielprocedure en van de opvangstructuur, waardoor de 

rechten in het gedrang konden komen van de asielzoekers die voor een eerste keer een 

aanvraag indienen en geen enkele plaats in een opvangcentrum kunnen genieten. Door de 

onrechtmatige indiening van aanvragen, alleen om het verblijf in de opvangcentra te 

verlengen, te willen ontmoedigen, en aldus de asielprocedure te willen verlichten, streeft de 

wetgever een wettig doel na.  
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 B.9.2.  De maatregel die erin bestaat het automatische karakter van de verlenging van de 

materiële hulp op te heffen wanneer een tweede asielaanvraag wordt ingediend, is relevant om 

het hiervoor omschreven doel te bereiken.  

 

 B.9.3.  Het Hof moet voorts nagaan of een dergelijke maatregel niet op onevenredige 

wijze afbreuk doet aan de rechten van de betrokken personen.  

 

 B.10.1.  De bestreden bepaling heeft een beperkte draagwijdte, daar zij zich richt tot een 

categorie van vreemdelingen die reeds een aanvraag hebben ingediend bij de bevoegde 

overheden, die die aanvraag hebben onderzocht en hebben besloten dat de voorwaarden niet 

waren vervuld om die aanvraag te kunnen inwilligen. 

 

 B.10.2.  Fedasil kan beslissen dat een vreemdeling die tot die categorie behoort, de 

maatschappelijke dienstverlening niet langer kan genieten. Hieruit volgt dat, wanneer een 

dergelijke beperking wordt opgelegd, zij alleen kan voortvloeien uit een individuele en 

gemotiveerde beslissing van die overheid, waarbij de toekenning van de dienstverlening het 

beginsel is. 

 

 In dat opzicht staat het niet aan het Hof te oordelen over de wijze waarop de wet wordt 

toegepast en op de snelheid waarmee de voorgelegde aanvragen worden onderzocht. Het staat 

aan de bevoegde rechter na te gaan of de weigering om materiële hulp toe te kennen, 

voortvloeit uit een individuele, op passende wijze gemotiveerde beslissing. 

 

 B.10.3.  Indien er sinds het beëindigen van de vorige asielprocedure nieuwe elementen 

voorhanden zijn die de toekenning van de vluchtelingenstatus zouden kunnen verantwoorden, 

moest de Dienst Vreemdelingenzaken - op grond van artikel 4 van de Opvangwet, zoals van 

toepassing vóór de wijziging ervan door de eerder vermelde wet van 8 mei 2013 - het dossier 

doorzenden aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en werd de 

materiële hulp opnieuw gewaarborgd. Tijdens de behandeling van de aanvraag door de Dienst 

Vreemdelingenzaken behield de betrokken vreemdeling het recht op medische begeleiding, 

overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de wet van 12 januari 2007. Artikel 23 van die wet 

preciseert dat het gaat om medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te kunnen 

leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
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 B.11.  Ten aanzien van de verenigbaarheid van de wetswijziging met de 

richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen 

voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten dient te worden opgemerkt dat artikel 16 van 

die richtlijn bepaalt dat de lidstaten het recht op opvang kunnen beperken of zelfs weigeren 

voor asielzoekers die reeds in dezelfde lidstaat een asielaanvraag hebben ingediend. Hetzelfde 

artikel preciseert, in lid 4 ervan, dat de beslissingen tot beperking, intrekking of weigering van 

het voordeel van de opvangvoorzieningen individueel, objectief en onpartijdig moeten worden 

genomen en met redenen moeten worden omkleed, op grond van de specifieke situatie van de 

betrokkene, met name voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, rekening 

houdend met het evenredigheidsbeginsel.  

 

 Zoals het Hof in B.10.2 heeft aangegeven, staat het niet aan het Hof toe te zien op de 

wijze waarop de wet door de bevoegde overheden wordt toegepast. 

 

 Artikel 24 van de richtlijn verplicht de lidstaten ertoe de nodige middelen toe te kennen 

voor de uitvoering van nationale bepalingen die voor de omzetting ervan zijn genomen. Ten 

slotte komt het aan de met de toepassing van artikel 16 van de richtlijn belaste autoriteiten toe 

om het noodzakelijke overleg te organiseren opdat het recht op opvang van de asielzoekers 

die opeenvolgende aanvragen indienen, met kennis van zaken wordt onderzocht. 

 

 B.12.  De bestreden maatregel houdt dus geen aanzienlijke achteruitgang in van het recht 

op sociale bijstand van de betrokkenen die niet zou worden verantwoord door redenen van 

algemeen belang, en doet bijgevolg geen afbreuk aan artikel 23 van de Grondwet. De 

samenlezing van die bepaling met de in het middel vermelde internationale 

verdragsbepalingen kan niet tot een ander resultaat leiden. 

 

 B.13.  De verzoekende partijen voeren voorts aan dat de in het middel beoogde 

bepalingen in strijd zouden zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de 

asielzoekers die een tweede aanvraag indienen op dezelfde wijze zouden behandelen als de 

illegaal verblijvende vreemdelingen, en dit zonder objectieve en redelijke verantwoording. 

 

 B.14.  Het Hof heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat de vreemdelingen zich in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden naargelang zij een eerste dan wel een tweede 

asielaanvraag indienen en dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zich niet ertegen 
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verzetten dat het recht op sociale bijstand gedurende het onderzoek van de beroepen 

betreffende de tweede aanvraag niet op dezelfde wijze wordt gewaarborgd als gedurende het 

onderzoek van de eerste aanvraag (arresten nrs. 21/2001, 148/2001 en 50/2002). Het Hof 

heeft, met de voormelde arresten, aanvaard dat de wetgever een wettig doel nastreeft wanneer 

hij maatregelen neemt om de misbruiken te bestrijden die voortvloeien uit de indiening van 

opeenvolgende aanvragen. Om dezelfde motieven zijn de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

gelet op het in B.8.2 omschreven doel, te dezen niet geschonden. 

 

 B.15.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.16.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 leiden een tweede middel af uit de 

schending, door de voormelde bepalingen, van artikel 22bis van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de artikelen 2, 3, 4, 24, lid 1, en 27 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind, met de artikelen 17 en 18 van 

richtlijn 2003/9/EG, met artikel 10 van het Internationaal Verdrag inzake economische, 

sociale en culturele rechten, alsook met artikel 17 van het Herziene Europees Sociaal 

Handvest. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zouden de bestreden bepalingen, toegepast op 

minderjarigen, de belangen van het kind niet als de eerste overweging beschouwen door hen 

ertoe te verplichten zonder middelen op straat te leven en door hen geen bijzondere 

beschermingsmaatregelen toe te kennen. 

 

 De bestreden bepalingen zouden eveneens in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie door, zonder objectieve en redelijke verantwoording, categorieën van 

personen die zich in verschillende situaties bevinden, op identieke wijze te behandelen, 

namelijk de minderjarige asielzoekers en de meerderjarige asielzoekers. 

 

 B.17.  Krachtens artikel 22bis van de Grondwet is « het belang van het kind […] de eerste 

overweging bij elke beslissing die het kind aangaat ». 

 

 Luidens artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind « vormen de 

belangen van het kind de eerste overweging ». Artikel 3, lid 2, van dat Verdrag bepaalt dat de 

lidstaten zich ertoe verbinden « het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die 



33 

nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdende met de rechten en de plichten van zijn of haar 

ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn » en 

« hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen [nemen] ». 

 

 Artikel 17 van richtlijn 2003/9/EG verplicht de Staten ertoe rekening te houden met de 

specifieke situatie van kwetsbare personen bij hun omzettingsmaatregelen. Artikel 18 van de 

richtlijn preciseert, in verband met de minderjarigen, dat men zich voor die omzetting primair 

moet laten leiden door het belang van het kind. 

 

 Artikel 10, lid 3, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten bepaalt dat de Staten bijzondere maatregelen ter bescherming van en ter verlening van 

bijstand aan kinderen en jeugdige personen moeten nemen, zonder enigerlei discriminatie. 

 

 Artikel 17 van het Herziene Europees Sociaal Handvest schrijft eveneens voor dat de 

partijen zich ertoe verbinden alle nodige en passende maatregelen te treffen die erop gericht 

zijn de kinderen en de jeugdige personen het recht te waarborgen op te groeien in een 

omgeving die gunstig is voor de ontplooiing van hun persoonlijkheid en voor de ontwikkeling 

van hun fysieke en mentale mogelijkheden.  

 

 B.18.1.  Uit de bestreden bepalingen kan niet worden afgeleid dat de wetgever heeft 

willen afwijken van de artikelen 37, 38, 40, 41, 59 en 60 van de Opvangwet, van artikel 479 

van de programmawet van 24 december 2002, alsook van artikel 57, § 2, van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die het recht 

van minderjarigen op materiële hulp regelen. 

 

 De artikelen 37 en 38 van de Opvangwet bepalen dat bij alle beslissingen met betrekking 

tot de minderjarige het hoogste belang van de minderjarige primeert, en dat die minderjarige 

wordt gehuisvest bij zijn ouders of bij de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over 

hem uitoefent. Er is overigens voorzien in een aangepaste omkadering, door Fedasil, voor de 

niet-begeleide minderjarigen gedurende een observatie- en oriëntatiefase, die hoogstens 

twintig dagen mag duren (artikelen 40, 41 en 59 van de Opvangwet). 

 

 Artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 bepaalt dat iedere 

niet-begeleide minderjarige asielzoeker de hulp geniet van een voogd, die met name ermee is 
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belast voor hem te zorgen tijdens zijn verblijf in België, erover te waken dat hij onderwijs kan 

volgen, psychologische bijstand en passende medische verzorging krijgt en, wanneer hij niet 

in een gespecialiseerd opvangcentrum is geplaatst, dat de overheden bevoegd voor de opvang 

maatregelen nemen die vereist zijn om passende huisvesting te bieden. De opdracht van de 

voogd eindigt wanneer de niet-begeleide minderjarige daadwerkelijk van het Belgische 

grondgebied wordt verwijderd.  

 

 Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn bepaalt : 

 

 « In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot : 

 

 1°  het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 

illegaal in het Rijk verblijft; 

 

 2°  het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht 

niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreemdeling 

jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. 

 

 In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële hulp 

die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een 

federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de 

Koning. De aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het 

ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd. 

 

 […] ». 

 

 Artikel 60 van de Opvangwet bepaalt dat Fedasil belast is met de toekenning van de 

materiële hulp aan minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven en 

van wie de staat van behoeftigheid door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

is vastgesteld, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen. Die 

hulp wordt toegekend binnen de opvangstructuren die door Fedasil worden beheerd. 

 

 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 « tot bepaling van de voorwaarden 

en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die 

met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft » preciseert voorts dat de materiële hulp rekening 

houdt met de specifieke situatie van de minderjarige en bestaat uit huisvesting in 
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gemeenschapsverband, voeding, sociale en medische begeleiding, hulp bij vrijwillige 

terugkeer en het recht op onderwijs waarborgt. 

 

 B.18.2.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende 

partijen aanvoeren, de minderjarige asielzoekers het recht op materiële hulp dat hun aldus, 

onder de daarin vastgestelde voorwaarden, is erkend, niet verliezen. 

 

 B.19.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.18, is het tweede middel niet 

gegrond. 

 

 

 Wat artikel 11 van de wet van 19 januari 2012 betreft 

 

 B.20.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 voeren twee middelen aan tegen het 

bestreden artikel 11 van de wet van 19 januari 2012, dat artikel 57ter van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wijzigt. 

 

 Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de richtlijn 2003/9/EG van 

27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten, met de artikelen 2, 4, 9, 11 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten, met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, alsook met de artikelen 13, 30 en E van het Herziene Europees Sociaal 

Handvest. 

 

 Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de artikelen 2, 3 en 4 van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind, met de artikelen 17 en 18 van richtlijn 2003/9/EG, 

met artikel 10 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 

en met artikel 17 van het Herziene Europees Sociaal Handvest. 

 

 De verzoekende partijen verwijzen, wat de uiteenzetting van die twee middelen betreft, 

naar de middelen die zijn ontvouwd met betrekking tot artikel 4, c), en artikel 5 van de 

bestreden wet. 
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 B.21.  De wijziging van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoerd bij het bestreden artikel 11, is 

noodzakelijk geacht, rekening houdend met het nieuwe artikel 4 van de Opvangwet (Parl. St., 

Kamer, 2010-2011, DOC 53-0813/011, p. 11).  

 

 In het verslag namens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 

Maatschappelijke Hernieuwing is, in verband met die bepaling, vermeld : 

 

 « Mevrouw […] zou niet willen dat het einde van het recht op opvang met materiële hulp 

leidt tot een recht op financiële of andere hulp in het raam van de sociale bijstand. Een en 

ander zou een voor de OCMW’s gevaarlijk aanzuigeffect met zich brengen. In bepaalde 

steden werden EU-lidstaten al terecht uitgesloten. Die uitsluiting wordt in principe ook in 

Nederland toegepast. Ze moet in de Belgische wet worden verankerd. 

 

 Volgens mevrouw […] is het van wezenlijk belang te voorkomen dat de materiële steun 

wordt omgevormd tot een recht op financiële bijstand. In nagenoeg alle schriftelijke adviezen 

werd gewezen op het gevaar dat iemand zonder materiële steun zich tot het OCMW wendt om 

financiële bijstand te krijgen. Wel impliceert deze regeling ook dat het recht op opvang moet 

worden gehandhaafd tijdens de hele procedure, inclusief die voor de Raad van State » (Parl. 

St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-0813/12, p. 23). 

 

 B.22.  Rekening houdend met het doel dat de wetgever wilde nastreven, namelijk een 

zeker aantal tweede aanvragen ontmoedigen die alleen bedoeld zijn om het recht op opvang te 

verlengen, is het, om motieven die identiek zijn aan die welke in B.9 en B.11 zijn uiteengezet, 

redelijk verantwoord dat de wetgever een maatregel neemt om te vermijden dat de aldus 

voorziene beperking van de materiële hulp wordt omzeild door de toekenning van een 

financiële hulp ten laste van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

 Een dergelijke maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de 

betrokken asielzoekers indien de bij de wet bepaalde voorwaarden, waaraan in B.10 en B.11 

wordt herinnerd, in acht worden genomen bij de uitvoering ervan. 

 

 B.23.  Het middel is niet gegrond. 
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 Wat artikel 6, b), c) en d), van de wet van 19 januari 2012 betreft 

 

 B.24.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 voeren de schending aan van 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met het 

algemeen evenredigheidsbeginsel alsook met artikel 2 van richtlijn 2003/9/EG, door het 

bestreden artikel 6, b), c) en d), van de wet van 19 januari 2012, in zoverre het het recht op 

materiële hulp van de asielzoekers zou hebben opgeheven, enerzijds, tijdens de voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepsprocedure en tijdens de voor de Raad van 

State ingestelde cassatieprocedure en, anderzijds, gedurende de termijnen om die beroepen in 

te stellen.  

 

 B.25.1.  Artikel 6, § 1, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij 

artikel 161 van de wet van 30 december 2009, bepaalde : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de huidige wet, geldt het 

voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de 

hele asielprocedure, met inbegrip van de beroepsprocedure, ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Het recht op materiële hulp is eveneens van kracht tijdens de procedure van 

het administratieve cassatieberoep bij de Raad van State op grond van artikel 20, § 2, derde 

lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

 Het recht op materiële hulp blijft behouden gedurende de termijnen voor het instellen van 

de in voorgaande lid bedoelde beroepsprocedures. 

 

 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp : 

 

 1°  na een termijn van vijf dagen die volgt op de datum waarop een beslissing van een 

van de organen, bedoeld in het eerste lid, definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, als op 

dat moment de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan 

de asielzoeker, verstreken is; 

 

 2°  de dag volgend op de dag waarop de uitvoeringstermijn van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstrijkt als op de datum waarop een 

beslissing van de organen bedoeld in het eerste lid definitief wordt en niet vatbaar voor 

beroep, de uitvoeringstermijn om het grondgebied te verlaten nog niet verstreken is maar ten 

vroegste na een termijn van vijf dagen te rekenen vanaf de bovengenoemde beslissing. 
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 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 

 

 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 

State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 

van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 

wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 

of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 

 

 Luidens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 30 december 2009 : 

 

 « Op dit ogenblik hebben alle asielzoekers recht op materiële hulp binnen een 

opvangstructuur vanaf het ogenblik dat ze asiel aanvragen en dit gedurende de hele 

asielprocedure, met inbegrip van de beroepen. In grote lijnen wordt de hulp toegekend zodra 

zij een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en voorts gedurende de 

procedure bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en tijdens 

het onderzoek van de beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad 

van State. Zodoende worden door artikel 6, § 1, van de voornoemde wet van 12 januari 2007, 

alleen de beroepen bedoeld die werden ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de wet 

van 15 december 1980 betreffend de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, met andere woorden, de beroepen in volle rechtsmacht 

ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 In zijn huidige vorm voorziet artikel 6, § 1, van de ‘ opvangwet ’ van 12 januari 2007, 

gelezen in het licht van het voorbereidende werk erop (Parlementaire documenten, Senaat, 

Memorie van toelichting, Gewone Zitting 2005-2006, nr. 2565/001, p. 14-15), echter dat 

asielzoekers die een tweede asielaanvraag indienen of elke volgende asielaanvraag slechts 

recht hebben op opvang tussen het indienen van de nieuwe asielaanvraag en de weigering tot 

inoverwegingname door de Dienst Vreemdelingenzaken. De hulp wordt dus niet voortgezet 

wanneer een niet-schorsend beroep wordt aangetekend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op basis van de artikelen 51/8 en 39/2, § 2, van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen tegen een beslissing van niet-inoverwegingname van een 

meervoudige asielaanvraag (bijlage 13quater). Dat is nochtans het geval, en dit principe 

wordt in niets gewijzigd door de bepalingen van het ontwerp, wanneer de Dienst 

Vreemdelingenzaken de aanvraag voor behandeling naar het CGVS doorstuurt » (Parl. St., 

Kamer, 2009-2010, DOC 52-2299/001, pp. 83-84). 

 

 B.25.2.  Als gevolg van de wijziging ervan bij de bestreden bepaling en vóór de wijziging 

ervan bij de wet van 22 april 2012, luidde artikel 6, § 1, van de wet van 12 januari 2007 als 

volgt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 4 en artikel 35/2 van de huidige wet, geldt het 

voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en is van kracht gedurende de 

hele asielprocedure. 
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 In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, 

eindigt de materiële hulp wanneer de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is. 

 

 Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de asielzoeker. 

 

 Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van 

State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en 

van weigering van het vluchtelingenstatuut. Het recht op materiële hulp eindigt eveneens 

wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure 

of de procedure voor de Raad van State nog lopende is ». 

 

 B.26.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat de bestreden bepaling, door de 

woorden « met inbegrip van de beroepsprocedure, ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen » op te heffen, niet tot gevolg heeft gehad de regeling van de materiële hulp te 

wijzigen die van toepassing is in het kader van de voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepen. 

 

 B.27.1.  Artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd 

bij artikel 2 van de wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 

veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 

van de strafuitvoeringsmodaliteiten » en vóór het werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 

8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet 

van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II », bepaalde : 

 

 « § 1.  De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten, op de beroepen die zijn ingesteld 

tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 
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 De Raad kan : 

 

 1°  de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen bevestigen of hervormen; 

 

 2°  de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen vernietigen hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële 

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële 

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde 

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten 

bevelen. 

 

 In afwijking van het tweede lid, staat tegen de in de artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 

bedoelde beslissingen enkel het in § 2 bepaalde annulatieberoep open. 

 

 § 2.  De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige 

beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht ». 

 

 Artikel 39/70 van dezelfde wet bepaalt dat, behoudens toestemming van de betrokkene, 

geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving op gedwongen 

wijze kan worden uitgevoerd ten aanzien van de vreemdeling tijdens de voor het indienen van 

het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dat beroep. 

 

 B.27.2.  Hieruit vloeit voort dat de op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 

15 december 1980 voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepen een 

opschortende werking hebben. De vreemdeling die een dergelijk beroep instelt, kan het recht 

op materiële hulp bijgevolg niet worden ontzegd. 

 

 B.28.  Doordat het bestreden artikel 6 wordt verweten een einde te maken aan het recht 

op materiële hulp van de asielzoekers gedurende de voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepsprocedure en gedurende de termijn om dat 

beroep in te stellen, is het middel bijgevolg niet gegrond. 

 

 B.29.  Het Hof wordt voorts verzocht het bestreden artikel 6 te toetsen aan de in het 

middel beoogde grondwets- en verdragsbepalingen, wat de cassatieprocedure voor de Raad 

van State betreft. 
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 B.30.  Artikel 23 van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers 

en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » bepaalt : 

 

 « Artikel 6, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 januari 2012, 

wordt aangevuld met de volgende zin : 

 

 ‘ Het indienen van een cassatieberoep bij de Raad van State doet geen recht op materiële 

hulp ontstaan. Tijdens de behandeling van het cassatieberoep is er slechts recht op materiële 

hulp nadat het cassatieberoep toelaatbaar is verklaard met toepassing van artikel 20, § 2, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ’ ». 

 

 Die wijziging is in werking getreden op 1 september 2013. Vanaf die datum is het recht 

op materiële hulp hersteld voor de asielzoekers wanneer het door hen ingestelde 

administratief cassatieberoep toelaatbaar is verklaard. 

 

 Dat artikel 23 is tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « Het recht op materiële hulp zal worden gehandhaafd tijdens het administratief 

cassatieberoep voor de Raad van State, terwijl erop zal worden toegezien dat de procedures 

worden verkort en dat de uitvoering van de bevelen om het grondgebied te verlaten niet wordt 

onderbroken. Het cassatieberoep dient te worden ingesteld tegen een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die de asielprocedure negatief afsluit in toepassing van 

artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Opdat geen 

aanzuigeffect wordt gecreëerd, zal een recht op materiële hulp pas worden verkregen nadat 

het administratief cassatieberoep toelaatbaar werd verklaard door de Raad van State » (Parl. 

St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2555/001 en 53-2556/001, pp. 28-29). 

 

 B.31.  Nu materiële hulp van nature niet met terugwerkende kracht kan worden verleend, 

doen de verzoekende partijen, die verenigingen zijn, niet van een actueel belang blijken om de 

vernietiging te vorderen van de bestreden bepaling zoals zij van toepassing is geweest in de 

periode van 31 maart 2012 tot 31 augustus 2013. 
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 Wat artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 betreft 

 

 B.32.1.  In een eerste middel gericht tegen het bestreden artikel 12 van de wet van 

19 januari 2012 voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 de schending aan van 

artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 ervan, met de 

artikelen 2, 4, 9, 11, 12 en 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook 

met de artikelen 13, 16, 30 en E van het Herziene Europees Sociaal Handvest. 

 

 B.32.2.  Het bestreden artikel 12 bepaalt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn geen maatschappelijke dienstverlening is verschuldigd aan onderdanen van lidstaten 

van de Europese Unie, noch aan hun familieleden gedurende de eerste drie maanden van hun 

verblijf of, in voorkomend geval, de langere periode bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, noch is het verplicht om vóór de verwerving 

van het duurzame verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te kennen. 

 

 B.32.3.  De bestreden bepaling wordt verweten een einde te maken aan het recht op 

maatschappelijke dienstverlening, met inbegrip van het recht op dringende medische hulp, 

voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden gedurende de eerste 

drie maanden van hun verblijf, alsook voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie 

die op het Belgische grondgebied zijn gekomen op zoek naar werk, en hun familieleden, 

gedurende hun hele zoektocht naar werk. 

 

 Dezelfde bepaling wordt eveneens verweten een einde te maken aan de steun voor 

levensonderhoud voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie tot het verkrijgen van 

een duurzaam verblijfsrecht. 

 

 B.33.  Het amendement dat aan de oorsprong ligt van het bestreden artikel 12, is als volgt 

verantwoord : 

 

 « De mogelijkheid om EU-burgers uit te sluiten van bijstand tijdens de eerste maanden 

van hun verblijf wordt expliciet geboden door de richtlijn van 29 april 2004 betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 
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Unie en hun familieleden. De indieners wensen deze bepaling uit de richtlijn om te zetten. 

Financiële steun zal slechts mogelijk zijn nadat het duurzaam verblijf bekomen is. 

 

 De Europese richtlijn 2004/38 voorziet inderdaad in het verblijfsrecht voor 

EU-onderdanen en hun familieleden in een andere EU-lidstaat (= de vrije termijn) om zich 

naar die lidstaat te begeven als werknemer of er een zelfstandige activiteit uit te oefenen. 

Rekening houdende met considerans 10 van de richtlijn, behoudt de lidstaat nog steeds de 

mogelijkheid om het recht op sociale bijstand niet toe te kennen gedurende de eerste drie 

maanden van het verblijf van de EU-burger in de andere lidstaat. Het artikel 24, 2°, voorziet 

uitdrukkelijk in deze bepaling. 

 

 Het niet omzetten van deze bepaling zou ons systeem van sociale bescherming op de 

helling zetten, doordat we momenteel, ingevolge de soepelere regels inzake vrij verkeer, 

worden geconfronteerd met een massale toestroom van EU-onderdanen, die, in tegenstelling 

tot hetgeen in de ons omringende landen het geval is, in België onmiddellijk sociale bijstand 

kunnen genieten, waarmee op termijn een nog grotere schending van de standstill-

verplichting vervat in artikel 23 van de Grondwet dreigt. Het risico is immers reëel dat door 

het niet omzetten van deze bepaling uit de richtlijn de overheid het beschermingsniveau dat 

bestond ten tijde van de invoering van artikel 23 van de Grondwet in de toekomst niet langer 

zal kunnen garanderen. Een wetgevend ingrijpen is dan ook nodig en verantwoord. Bij de 

opstelling van richtlijn 2004/38/EG is gestreefd naar een balans tussen enerzijds het belang 

van een onbelemmerd personenverkeer binnen het grondgebied van de EU, en anderzijds de 

door het Gemeenschapsrecht erkende belangen van de lidstaten. Naast overwegingen inzake 

openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid moet bij het laatste onder meer 

worden gedacht aan overwegingen inzake de financierbaarheid van de (niet geharmoniseerde) 

sociale stelsels; ten gevolge van migratiebewegingen zou onder omstandigheden een 

disbalans kunnen ontstaan tussen enerzijds de mate waarin personen - direct of indirect – 

bijdragen aan de financiering van de sociale stelsels, en anderzijds de mate waarin aan 

personen de voordelen uit die stelsels toekomen. 

 

 Richtlijn 2004/38/EG vormt de resultante van deze afwegingen. Enerzijds uitgaande van 

de wens de belemmeringen voor het personenverkeer binnen de EU zo veel mogelijk weg te 

nemen, zijn anderzijds beperkingen mogelijk gemaakt teneinde de risico’s van de hiervoor 

genoemde disbalans te voorkomen. Beide zaken vullen mekaar aan. Bij een vergaande 

vrijheid van personenverkeer is een verdergaande mogelijkheid om uitkeringsrechten te 

kunnen beperken noodzakelijk. Omgekeerd zal, bij een geclausuleerd verkeers- en 

verblijfsrecht, het minder nodig zijn om uitkeringsrechten te beperken van personen die van 

dit verkeersrecht gebruik hebben gemaakt; ten gevolge van de clausuleringen van het 

verblijfsrecht zijn de financiële risico’s voor de stelsels dan controleerbaar. Zoals de 

Gemeenschapswetgever zijn wij van oordeel dat een inperking van de rechten van 

EU-onderdanen inzake het recht op sociale bijstand om al die redenen noodzakelijk en 

verantwoord is. 

 

 Bovendien heeft de minister nu reeds de mogelijkheid het verblijfrecht in te trekken 

indien de EU-burger niet langer voldoet aan de voorwaarden om in ons land te verblijven, met 

name als werknemer of als zelfstandige en hij een onredelijke belasting zou betekenen voor 

het sociaal bijstandsstelsel (artikel 42bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). 

Art. 7, 3, b van de Richtlijn 2004/38 stelt zelfs dat de EU-burger minimaal 1 jaar als 

werknemer of zelfstandige moet hebben gewerkt om het recht op verblijf te behouden indien 
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hij onvrijwillig werkloos zou worden » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-0813/011, 

pp. 10 en 11). 

 

 B.34.1.  Considerans 10 van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, waarnaar in de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden bepaling wordt verwezen, bepaalt : 

 

 « Personen die hun recht van verblijf uitoefenen mogen evenwel tijdens het begin van 

hun verblijfsperiode geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van 

het gastland. Daarom dient het recht van verblijf van een burger van de Unie en zijn 

familieleden voor perioden van meer dan drie maanden aan bepaalde voorwaarden te zijn 

verbonden ». 

 

 B.34.2.  Artikel 24 van dezelfde richtlijn waarnaar eveneens wordt verwezen, bepaalt : 

 

 « 1.  Onverminderd specifieke, in het Verdrag en het afgeleide recht uitdrukkelijk 

opgenomen bepalingen, geniet iedere burger van de Unie die op basis van deze richtlijn op het 

grondgebied van een gastland verblijft, binnen het toepassingsgebied van het Verdrag 

dezelfde behandeling als de onderdanen van dat gastland. Dit recht geldt ook voor 

familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die verblijfsrecht of 

duurzaam verblijfsrecht genieten. 

 

 2.  In afwijking van lid 1 is het gastland niet verplicht een recht op sociale bijstand toe te 

kennen, gedurende de eerste drie maanden van verblijf of, in voorkomend geval de in 

artikel 14, lid 4, onder b), bedoelde langere periode, noch is het verplicht om vóór de 

verwerving van het duurzame verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te kennen voor 

studies, inclusief beroepsopleiding, in de vorm van een studiebeurs of -lening, aan andere 

personen dan werknemers of zelfstandigen, of personen die deze status hebben behouden, en 

hun familieleden ». 

 

 B.35.  Volgens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, beoogt die 

laatste de omzetting van de mogelijkheid waarin artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG 

voorziet, teneinde te vermijden dat de overheden het niveau van bescherming dat bestond 

vóór de aanneming van de bestreden bepaling in de toekomst niet meer kunnen waarborgen, 

rekening houdend met de massale toestroom van onderdanen van de Unie waaraan België het 

hoofd moet bieden. Voor de wetgever ging het immers erom een evenwicht na te streven 

tussen het vrije verkeer van personen op het grondgebied van de Unie en de mogelijkheid om 

de sociale stelsels verder te kunnen blijven financieren. 
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 B.36.1.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft om een 

menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de onderscheiden wetgevers, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 

waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten onder meer 

het recht op sociale bijstand. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt niet wat die rechten, 

waarvan enkel het beginsel wordt uitgedrukt, impliceren, waarbij elke wetgever ermee is 

belast die rechten te waarborgen, overeenkomstig het tweede lid van dat artikel, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten. 

 

 B.36.2.  Artikel 23 van de Grondwet bevat inzake het recht op sociale bijstand een 

standstill-verplichting die de bevoegde wetgever verbiedt het beschermingsniveau aanzienlijk 

te verminderen zonder dat daartoe redenen van algemeen belang bestaan. 

 

 B.36.3.  Die grondwetsbepaling vereist niet dat de bedoelde rechten door de wetgever 

voor ieder individu op dezelfde manier moeten worden gewaarborgd en staat derhalve niet 

eraan in de weg dat die rechten voor sommige categorieën van personen worden beperkt en 

gemoduleerd, op voorwaarde dat voor het verschil in behandeling een redelijke 

verantwoording bestaat. 

 

 B.37.  In beginsel kan die achteruitgang die de bestreden bepaling invoert ten aanzien van 

het recht op maatschappelijke dienstverlening worden verantwoord door de noodzaak, voor de 

wetgever, om het bestaande systeem van sociale bescherming te vrijwaren. Rekening houdend 

met het vrije verkeer dat de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie genieten en dat 

aanzienlijke migratiestromen mogelijk maakt, vermocht de wetgever immers ervan uit te gaan 

dat gebruik moest worden gemaakt van de mogelijkheid die artikel 24, lid 2, van de 

voormelde richtlijn hem biedt om het recht van die onderdanen op maatschappelijke 

dienstverlening bij hun aankomst op het Belgische grondgebied te beperken. Aangezien de 

bestreden maatregel in de tijd is beperkt, doet een dergelijke achteruitgang in beginsel niet op 

onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de betrokken personen. 

 

 B.38.  Het motief dat steunt op de omzetting van een Europese richtlijn, terwijl die 

omzetting niet overeenstemt met de voorschriften ervan en met de interpretatie die het Hof 

van Justitie van de Europese Unie eraan geeft, zou evenwel geen motief van algemeen belang 

kunnen vormen, dat een achteruitgang van de sociale bijstand zoals bedoeld in artikel 23 van 
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de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

zou kunnen verantwoorden. 

 

 Er dient bijgevolg te worden bepaald of artikel 12 van de bestreden wet verenigbaar is 

met artikel 24 van de voormelde richtlijn 2004/38/EG, waarin het beginsel van gelijkheid 

tussen de eigen onderdanen van de ontvangende lidstaat en de onderdanen van andere 

lidstaten die op het grondgebied van die eerstgenoemde Staat verblijven, is verankerd. 

 

 B.39.  Volgens het Hof van Justitie moet artikel 24, lid 2, van de richtlijn « als afwijking 

van het beginsel van gelijke behandeling dat is neergelegd in artikel 18 VWEU en waaraan 

artikel 24, lid 1, van richtlijn 2004/38 slechts specifieke uitdrukking geeft, […] strikt en in 

overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag, met inbegrip van die inzake het 

burgerschap van de Unie en het vrije verkeer van werknemers, worden uitgelegd (zie in die 

zin arrest van 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en C-23/08, Jurispr. 

blz. I-4585, punt 44, en arrest Commissie/Oostenrijk, reeds aangehaald, punten 54 en 56 » 

(HvJ, 21 februari 2013, L.N., C-46/12, punt 33). 

 

 B.40.  Het Hof onderzoekt de aangevoerde grieven in het licht van het bovenstaande. 

 

 

 Ten aanzien van de Unieburgers, niet-Belgen, die de status van werknemer hebben of 

behouden en hun familieleden 

 

 B.41.  De verzoekende partijen verwijten het bestreden artikel 12 van de wet van 

19 januari 2012, dat het door de algemene bewoordingen waarin het is gesteld, ook toelaat om 

maatschappelijke dienstverlening te weigeren aan Unieburgers, niet-Belgen, die de status 

hebben van werknemer, of deze status hebben behouden en hun familieleden, wat niet wordt 

toegelaten door artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.42.1.  Zoals het Hof van Justitie heeft geoordeeld, blijkt uit de bewoordingen van 

artikel 24, lid 2, van de richtlijn dat de daarin vervatte afwijking op het gelijkheidsbeginsel 

niet tegenstelbaar is aan werknemers, of personen die die status hebben behouden, of hun 

familieleden (HvJ, 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/8 en C-23/08, punt 34; 

21 februari 2013, L.N., C-46/12, punt 35; 19 september 2013, Brey, C-140/12, punt 66). Dit 
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beginsel geldt niet enkel voor de sociale bijstand bedoeld in artikel 24, lid 2, van de richtlijn, 

maar tevens voor de steun voor levensonderhoud, in de vorm van een studiebeurs of -lening, 

bedoeld in die bepaling, wanneer deze wordt toegekend aan werknemers (HvJ, 21 februari 

2013, L.N., C-46/12, punten 50 en 51). 

 

 B.42.2.  Hieruit vloeit voort dat, in zoverre artikel 12 van de bestreden wet van toepassing 

is op, enerzijds, de Europese burgers, onderdanen van een andere lidstaat, die werknemers 

zijn of personen die die status behouden, en, anderzijds, hun familieleden, die bepaling - en de 

perken die zij bevat ten aanzien van de toegang tot de maatschappelijke dienstverlening en de 

steun voor levensonderhoud - buiten het personele toepassingsgebied van artikel 24, lid 2, van 

de voormelde richtlijn 2004/38/EG valt. 

 

 B.42.3.  Door het het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn mogelijk te maken 

om aan de Europese burger, niet-Belg, die de hoedanigheid van werknemer heeft of behoudt, 

alsook aan zijn familieleden, het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening te 

weigeren gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf, alsook het voordeel van de steun 

voor levensonderhoud tot het verkrijgen van een duurzaam verblijfsrecht in België, heeft 

artikel 12 van de bestreden wet bovendien een verschil in behandeling ingevoerd dat in strijd 

is met het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 24, lid 1, van de richtlijn (HvJ, 21 februari 

2013, L.N., C-46/12, punt 51; 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/8 en C-23/8, 

punt 32). 

 

 B.43.  Hieruit vloeit voort dat, ten aanzien van de burgers van de Unie, niet-Belgen, die 

de hoedanigheid van werknemer (al dan niet in loondienst) hebben of behouden, alsook hun 

familieleden, de bestreden bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 23 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

 B.44.  Artikel 12 van de bestreden wet dient bijgevolg te worden vernietigd in zoverre het 

van toepassing is op de burgers van de Unie, niet-Belgen, die de status van werknemer (al dan 

niet in loondienst) hebben of behouden, alsook op hun familieleden die legaal op het 

grondgebied verblijven.  
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 Ten aanzien van de steun voor levensonderhoud voor de burgers van de Unie andere dan 

werknemers en hun familieleden 

 

 B.45.  Het Hof dient nog te onderzoeken of artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 in 

overeenstemming is met de in B.32.1 vermelde bepalingen, doordat het de steun voor 

levensonderhoud ontzegt aan de burgers van de Unie, niet-Belgen, andere dan werknemers, en 

hun familieleden, vooraleer zij een duurzaam verblijfsrecht hebben verworven. 

 

 B.46.1.  In zoverre artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 de omzetting beoogt van 

artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG, is het - zoals de Ministerraad opmerkt - redelijk 

ervan uit te gaan dat de wetgever aan het begrip « steun voor levensonderhoud » dezelfde 

inhoud heeft willen geven als die welke de Europese wetgever eraan heeft gegeven en 

derhalve toe te laten de steun voor levensonderhoud voor studies toegekend in de vorm van 

een studiebeurs of een studielening, te weigeren zolang geen duurzaam verblijfsrecht is 

verkregen. 

 

 B.46.2.  In de interpretatie vermeld onder B.46.1, valt artikel 12 van de bestreden wet 

onder het toepassingsgebied van artikel 24, lid 2, van de richtlijn, in zoverre zij het mogelijk 

maakt om, vóór de verwerving van een duurzaam verblijfsrecht, een « steun voor 

levensonderhoud », te weigeren aan de burger van de Europese Unie die geen Belg is, op 

voorwaarde evenwel - zoals aangegeven in B.42.1 - dat hij geen werknemer is, noch een 

persoon die die hoedanigheid heeft behouden, of diens familielid. 

 

 B.47.  In die interpretatie, schendt de bestreden bepaling de artikelen 10, 11 en 23 van de 

Grondwet niet. 

 

 

 Ten aanzien van werkzoekende Unieburgers en hun familieleden 

 

 B.48.1.  Op grond van artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG is het gastland niet 

verplicht om een recht op sociale bijstand toe te kennen gedurende de eerste drie maanden van 

verblijf. Voor werkzoekende Unieburgers die zich naar een andere lidstaat begeven, kan deze 

uitsluiting langer duren, met name gedurende de periode bedoeld in artikel 14, lid 4, onder b),  
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van de richtlijn. Die burgers van de Unie kunnen immers langer dan drie maanden in de 

gastlidstaat verblijven zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog immer werk zoeken en een reële 

kans maken te worden aangesteld. Gedurende die periode mag hen volgens artikel 24, lid 2, 

van de vermelde richtlijn het recht op sociale bijstand worden geweigerd. 

 

 B.48.2.  Volgens het bestreden artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 is geen 

maatschappelijke dienstverlening verschuldigd aan werkzoekende burgers van de Unie, niet-

Belgen, en hun familieleden gedurende de periode bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Op grond van die laatste bepaling kan een 

verblijfsrecht worden toegekend aan burgers van de Unie die werk zoeken, zolang zij kunnen 

bewijzen dat zij werk zoeken en een reële kans maken te worden aangesteld. 

 

 B.49.  Volgens het Hof van Justitie vallen « uitkeringen van financiële aard bestemd om 

de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken », buiten het toepassingsgebied van 

artikel 24, tweede lid, van de vermelde richtlijn (HvJ, 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, 

C-22/08 en C-23/08, punt 45). De toegang tot dergelijke uitkeringen is evenwel niet 

onvoorwaardelijk en kan afhankelijk worden gemaakt van het bestaan van een werkelijke 

band met de arbeidsmarkt, waarbij die band « met name [kan] blijken uit de vaststelling dat de 

persoon in kwestie tijdens een redelijke periode effectief werk heeft gezocht in de betrokken 

lidstaat » (ibid., punten 38-39). 

 

 B.50.1.  De maatschappelijke dienstverlening die het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn verschuldigd is, heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen 

een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1, eerste lid, van 

de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn) en wordt toegekend rekening houdend met de individuele behoeften van de 

aanvrager. Hoewel bij de toekenning van dergelijke sociale bijstand rekening wordt gehouden 

met de werkbereidheid van de aanvrager of in een individueel geval ook de inschakeling in 

het beroepsleven kan worden bevorderd, kan niet worden gesteld dat het gaat om 

« uitkeringen van financiële aard bestemd om de toegang tot de arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken », in de zin zoals bedoeld in B.49. Indien aan die interpretatie de voorkeur 

zou worden gegeven, dan zou immers elke werkzoekende burger van de Unie om 

maatschappelijke dienstverlening kunnen verzoeken, omdat hij als werkzoekende per definitie 
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werkbereid is en in het beroepsleven wil worden ingeschakeld, wat ingaat tegen artikel 24, 

lid 2, van de richtlijn, dat juist de uitsluiting van werkzoekenden uit het sociale 

bijstandsstelsel toelaat tijdens de periode dat zij werk zoeken. 

 

 B.50.2.  Het bovenstaande sluit niet uit dat die werkzoekende burgers van de Unie onder 

bepaalde voorwaarden recht kunnen hebben op uitkeringen van financiële aard bestemd om 

de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, wanneer zij een werkelijke band met de 

arbeidsmarkt vertonen. Het onderzoek daarvan valt evenwel niet binnen het voorwerp van het 

beroep tot vernietiging. 

 

 B.51.  In zoverre zij de situatie beogen van werkzoekende burgers van de Unie, niet-

Belgen, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 

 Wat de dringende medische hulpverlening betreft 

 

 B.52.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5465 voeren aan dat de bestreden 

bepaling een discriminerend verschil in behandeling tot stand zou brengen ten opzichte van de 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden aangezien zij geen 

aanspraak meer kunnen maken op de dringende medische hulp ten laste van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn, terwijl de illegaal in het Rijk verblijvende 

vreemdelingen daarop aanspraak kunnen maken met toepassing van artikel 57, § 2, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

 B.52.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5467 voeren van hun kant aan dat de 

bestreden bepaling een discriminerend verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de 

geneesheren en de ziekenhuizen die levensnoodzakelijke zorg verstrekken aan illegaal in 

België verblijvende vreemdelingen en, anderzijds, de geneesheren en de ziekenhuizen die 

zorg verstrekken aan onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden 

gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf of de langere periode bepaald in artikel 40, 

§ 4, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980, aangezien in het laatste geval het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de kosten voor de dringende medische hulp 

die werd verstrekt, niet ten laste moet nemen. 
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 B.53.1.  Het voormelde artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt : 

 

 « In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot : 

 

 1°  het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 

illegaal in het Rijk verblijft; 

 

 […] ». 

 

 B.53.2.  Artikel 57, § 2, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn machtigt de Koning ertoe te bepalen wat onder 

dringende medische hulp moet worden begrepen. 

 

 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 december 1996 « betreffende de dringende 

medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan 

de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven » definieert die als : 

 

 « hulp die een uitsluitend medisch karakter vertoont en waarvan de dringendheid met een 

medisch getuigschrift wordt aangetoond. Deze hulp kan geen financiële steunverlening, 

huisvesting of andere maatschappelijke dienstverlening in natura zijn. 

 

 Dringende medische hulp kan zowel ambulant worden verstrekt als in een 

verplegingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 2 april 1965 betreffende 

het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 

 

 Dringende medische hulp kan zorgverstrekking omvatten van zowel preventieve als 

curatieve aard ». 

 

 B.54.  Zoals aangegeven in B.33 tot B.35, beoogt het bestreden artikel 12 van de wet van 

19 januari 2012, evenals artikel 24, lid 2, van de richtlijn 2004/38/EG waarvan het de 

omzetting vormt, een evenwicht te vinden tussen het vrije verkeer van personen op het 

grondgebied van de Unie en de zorg om het systeem van sociale bescherming van de lidstaten 

te kunnen blijven financieren.  
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 B.55.1.  Het is niet uitgesloten dat er burgers van de Unie zijn die gedurende de eerste 

drie maanden van hun verblijf noch onder de Belgische ziekteverzekering vallen, noch onder 

die van hun land van herkomst, noch over een verzekering beschikken die de ziektekosten in 

het land volledig dekken. 

 

 B.55.2.  Wanneer zij een beroep doen op het sociale bijstandstelsel, kan er in de 

artikel 42bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bedoelde 

gevallen een einde worden gesteld aan hun verblijfsrecht en kunnen zij, overeenkomstig 

artikel 14 van de richtlijn 2004/38/EG, het voorwerp uitmaken van een 

verwijderingsmaatregel.  

 

 B.55.3.  Aldus verschilt hun situatie niet fundamenteel van die van de vreemdelingen die 

illegaal in het Rijk verblijven. Luidens artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de taak van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn ten aanzien van die categorie van vreemdelingen 

beperkt tot het verlenen van dringende medische hulp. Ten gevolge van de bestreden bepaling 

blijven burgers van de Unie gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf daarentegen 

verstoken van die dringende medische hulp. 

 

 B.55.4.  Het Hof dient na te gaan of het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, 

redelijk is verantwoord.  

 

 B.55.5.  In zoverre de wetgever beoogt de financierbaarheid van de sociale bijstand te 

verzekeren, streeft hij een wettig doel na. Uit de artikelen 14 en 24 van de 

richtlijn 2004/38/EG blijkt overigens de zorg van de Uniewetgever dat de burgers van de Unie 

die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer, geen onredelijke belasting zouden vormen 

voor het sociale bijstandsstelsel van het gastland. 

 

 B.55.6.  Door burgers van de Europese Unie de dringende medische hulpverlening te 

ontzeggen gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf heeft de wetgever een maatregel 

genomen die pertinent is ten aanzien van het nagestreefde doel : die beperking van het recht 

op dringende medische hulp leidt er immers toe dat het openbaar centrum voor 
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maatschappelijk welzijn en de federale overheid de medische kosten die voortvloeien uit de 

dringende medische hulp niet te hunnen laste moeten nemen. 

 

 B.55.7.  Het Hof dient evenwel nog na te gaan of de bestreden maatregel evenredig is ten 

aanzien van het nagestreefde doel.  

 

 B.55.8.  Te dien aanzien dient te worden opgemerkt dat in de meeste gevallen burgers 

van de Unie tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf op het Belgische grondgebied 

hetzij onder de Belgische ziekteverzekering of onder die van hun land van herkomst vallen, 

hetzij over een verzekering dienen te beschikken die de ziektekosten in het land volledig 

dekken.  

 

 B.55.9.  Opdat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dringende medische 

hulp dient te verlenen, volstaat het niet dat, overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van het 

koninklijk besluit van 12 december 1996 « betreffende de dringende medische hulp die door 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die 

onwettig in het Rijk verblijven », een medisch getuigschrift de dringendheid ervan aantoont. 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient middels een sociaal onderzoek na 

te gaan of de behoefte aan dienstverlening bestaat en welke de omvang ervan is (artikel 60, 

§ 1, van de organieke wet van 8 juli 1976). De dringende medische hulp zal niet verschuldigd 

zijn wanneer uit dat onderzoek zou blijken dat de betrokkene onder de Belgische 

ziekteverzekering of onder die van zijn land van herkomst valt of dat hij over een verzekering 

zou beschikken die de ziektekosten in het land volledig dekken. Hetzelfde geldt wanneer de 

betrokkene over andere bestaansmiddelen beschikt. 

 

 B.55.10.  Ten slotte bepaalt artikel 42bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 :  

 

 « Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door 

de minister of zijn gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in 

artikel 40bis, § 4, tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 

2° en 3°, bedoelde gevallen, indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan 

de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan ». 
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 In zoverre de burger van de Unie die dringende medische hulp ontvangt niet langer aan 

de voormelde voorwaarden voldoet of een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk, kan er, behoudens in de in artikel 42bis, § 2, van diezelfde wet 

bepaalde gevallen, een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht. Bijgevolg zal de 

dringende medische hulp beperkt zijn tot de tijd die nodig is om de betrokkene van het 

grondgebied te verwijderen. 

 

 B.55.11.  Gelet op het voorgaande, is het betwiste verschil in behandeling niet redelijk 

verantwoord.  

 

 B.55.12.  In zoverre het de openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toelaat de 

dringende medische hulp te weigeren aan de onderdanen van de lidstaten van de Europese 

Unie en aan hun familieleden gedurende de eerste drie maanden van het verblijf, schendt het 

bestreden artikel 12 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 In die mate is het middel gegrond en is er geen noodzaak het middel van de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5467 te onderzoeken. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 12 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met 

betrekking tot de opvang van asielzoekers in zoverre het van toepassing is op de onderdanen 

van de lidstaten van de Europese Unie, die de status van werknemer (al dan niet in loondienst) 

hebben of behouden, alsook op hun familieleden die legaal op het grondgebied verblijven, en 

in zoverre het de openbare centra voor maatschappelijke welzijn toelaat de dringende 

medische hulp te weigeren aan de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan 

hun familieleden gedurende de drie eerste maanden van het verblijf; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld 

in B.18 en B.46. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5509, 5546, 5576, 5577, 

5586 en 5587 

 

 

Arrest nr. 96/2014 

van 30 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 juli 2012 

betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingesteld door de 

Orde van Vlaamse balies, door de vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel » en 

anderen, door Gaby Van den Bossche en anderen, door de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » 

en anderen, door Jennifer Vanderputten en anderen en door Bart Laeremans en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 november 2012, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2012) 

door de Orde van Vlaamse balies, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Keuleneer en 

Mr. J. Flo, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2013, is beroep tot gedeeltelijke 

vernietiging ingesteld van voormelde wet van 19 juli 2012 door de vzw « Vlaams 

Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », John-John Ackaert, Liesbeth Jansens, Joris 

Roesems en Sofie Vanden Broeck, allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 februari 2013, is beroep tot gedeeltelijke 

vernietiging ingesteld van voormelde wet van 19 juli 2012 door Gaby Van den Bossche, 

Anouk Devenyns, Marie-Elise Mauroy, Marie-Charlotte Vantomme, Alfred Vanwinsen, 

Philippe Joos de ter Beerst, Dirk Moeremans, Karen Vander Steene, Colette Calewaert, 

Micheline Cassiers, Marie-Jeanne Cieters, Carla Corbisier, Maria Tollenaere, Alexandra 

Schoenmaekers, Michaël Bouché, Jeroen Burm, Ilse Cardoen, Régine Claes, Jan Coppens, Els 

De Breucker, Patrick De Coster, Wim De Gendt, Bruno De Gryse, Joëlle De Ridder, Patrick 

Gaudius, Jean Limpens, Marc Loyens, Karen Matthys, Alain Morel, Freddy Pieters, Karen 

Piteus, Tine Suykerbuyk, Béatrice Taevernier, Walter Thiery, Jeroen Van Broeck, Kathleen 

Van der Borght, Guy Van der Kelen, Dirk Vanderwaeren, Francis Van Nuffel, Hilde 

Vanparys, Eric Vermeulen, Pascale Verwimp, Joël Keppens, Sabine De Bruycker, Sophie 

De Rijst, Dieter De Rouck, Tanja Dubelloy, Patsy Gasthuys, Henri Glazemakers, Henk 

Lauwerys, Gisela Van Malderen, Nelly Van Vaerenbergh, Isabelle Devillers, Christine 

Vanachter, Christophe Vanbellinghen, Eddy Vanhaute, Rachel André, Iris De Bondt, Dana 

De Saedeleer, Nancy Coene, Yves Deloose, Caroline Goditiabois, Annicq Ravets, Ann 

Vandenhaute, Anja Bogaert, Danielle Daneels, Anita Genetello, Maria-Hildegarde Goossens, 

Marina Lagring, Valerie Laloy, Nathalie Neirinckx, Timothy Van den Berghe, Tania Couck, 

Andrée De Baerdemaeker, Robin De Neef, Ludwig Depril, Nancy Fourneau, Ilse Kuys, 

Patricia Sellemans, Sabine Van den Stockt en Michaël Stroobant, allen bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. S. Sottiaux, advocaat bij de balie te Antwerpen. 

 

 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van voormelde wet van 19 juli 2012 door de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie », Ben 

Weyts, Karl Vanlouwe, Godelieve Maes, Hendrik Vuye, Frank Fleerackers, Jan 

Van Den Noortgate en Luc Deconinck, allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. M. Storme, advocaat bij de balie te Brussel, thans bij de balie te Gent. 

 

 e.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot gedeeltelijke 

vernietiging ingesteld van voormelde wet van 19 juli 2012 door Jennifer Vanderputten, Jan 

Geysen, Kathelyne Brys, Brigitta Stroobant, Xavier De Paepe, Anita Van Molle, Johan 

Vanaudenhoven, Rudi Goris, Ine Van Wymersch, Els Traets, Jozef Colpin, Anja Bijnens, 
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Kris Boelens, Liesbeth Verlinden, Kathleen Haesendonck, Kristel Bruyninckx, Els Leemans, 

Amaryllis Vanderheyden, Gilles Blondeau, André Audenaert, Leen Baetens, Dirk Smets, Pim 

Van Walleghem, Freya Vankoekelbergh, Nathalie Vanheuverswyn, Niko De Camps, Davy 

De Beule, Evelyne Goditiabois, Gwendi Huybrechts, Lothar Detaeye, Cindy Soen, 

Dominique Tuypens, Mady Ghijsels, Kevin Vermassen, Claudine Triest, Wim Van Poucke, 

Joost De Maertelaere, Nathalie Van Wichelen, Didier De Jonge, Ingrid Haerden, Marc 

Dhooms, Wendy Van de Wiele, Eva Vanderpoorten, Annick Delplace, Jean-Marie Meert, 

Olivier Gijs, Annelies Huylebroeck, Marie-José Depreter, Andres Barbé, Sarah Stroo, Joris 

Callebaut, Monique Raes, Dirk Vanbinst, Sandra Heyvaert, Nina Robijns, Hilde Bauters en 

Karine Beeckmans, allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Sottiaux. 

 

 f.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van voormelde wet van 19 juli 2012 door Bart Laeremans, Joris Van Hauthem en de 

vzw « Algemeen Vlaams Belang », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Siffert, 

advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 en 5587 van 

de rol van het Hof, werden samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5509, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie; 

 

 -  de vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », John-John Ackaert, 

Liesbeth Jansens, Joris Roesems en Sofie Vanden Broeck, in de zaak nr. 5509, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Van Orshoven; 

 

 -  de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », in de zaken nrs. 5509 en 

5546, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, in de zaken 

nrs. 5509, 5546, 5577 en 5587, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, 

advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, in de zaken nrs. 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 en 5587, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Peeters en Mr. F. Tulkens, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 

 

 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5509; 

 

 -  de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, in de zaak 

nr. 5509; 

 

 -  de Ministerraad, in de zaken nrs. 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 en 5587. 
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 Bij beschikking van 19 november 2013 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en 

de dag van de terechtzitting bepaald op 11 december 2013, na : 

 

 -  de Ministerraad te hebben verzocht, uiterlijk op 27 november 2013 aan het Hof en aan de 

partijen, de cijfers betreffende de werklastmeting, zoals zij aan de parlementaire commissies 

zouden zijn meegedeeld, met het oog op de definitieve vastlegging van de kaders en de 

taalkaders mede te delen;  

 

 -  alle partijen, met inbegrip van de Ministerraad, te hebben uitgenodigd in een uiterlijk op 

5 december 2013 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan 

de andere partijen binnen dezelfde termijn, te laten weten welke gevolgen hieraan zijn verbonden 

voor de beroepen tot vernietiging. 

 

 De Ministerraad heeft de gevraagde cijfers meegedeeld. 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de verzoekende partij in de zaak nr. 5509; 

 

 -  de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586; 

 

 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577; 

 

 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587; 

 

 -  de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns; 

 

 -  de Ministerraad. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr.  F. Keuleneer en Mr. J. Flo, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5509; 

 

 .  Mr. P. Van Orshoven, voor de vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », 

John-John Ackaert, Liesbeth Jansens, Joris Roesems en Sofie Vanden Broeck (verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5546 en tevens tussenkomende partijen in de zaak nr. 5509); 

 

 .  Mr. J. Roets, advocaat bij de balie te Antwerpen, en Mr. S. Sottiaux, voor de 

verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586; 

 

 .  Mr. M. Storme, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577; 

 

 .  Mr. B. Siffert, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587; 

 

 .  Mr. J. Verbist, voor de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 .  Mr. J. Sohier, voor de « Ordre des barreaux francophones et germanophone »; 
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 .  Mr. F. Gosselin, voor de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François 

Bruyns; 

 

 .  Mr. P. Peeters, Mr. F. Tulkens, en Mr. H. Bortels, advocaat bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen tot vernietiging 

 

 Wat de zaak nr. 5509 betreft 

 

 A.1.1.1.  In de zaak nr. 5509 vordert de Orde van Vlaamse balies de vernietiging « van alle bepalingen van 

de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ». Volgens die 

partij beschikt zij over het vereiste belang om de vernietiging te vorderen van bepalingen die de belangen raken 

van de advocaten bij de Vlaamse balies, vermits dit een bij wet bepaalde opdracht is van de Orde van Vlaamse 

balies. De Orde van Vlaamse balies heeft er ook belang bij dat de magistraten, de griffiers en hun personeel 

binnen een behoorlijk kader en op een behoorlijke wijze kunnen functioneren, gelet op het feit dat de Orde op 

regelmatige basis met hen in contact komt en er advocaten zijn die vervolgens magistraat worden. Ten slotte 

heeft de Orde van Vlaamse balies als taak te waken over de belangen van de rechtzoekende en heeft zij zelf een 

persoonlijk belang als rechtzoekende met zetel te Brussel.  

 

 A.1.1.2.  De Orde van Vlaamse balies voert aan dat het kader waarin advocaten, rechtzoekenden en 

magistraten in het gerechtelijk arrondissement Brussel optreden, fundamenteel wordt gewijzigd. De bestreden 

wet benadeelt de advocaten die cliënten zouden mislopen door het feit dat Franstalige substituten worden 

gedetacheerd naar het parket van Halle-Vilvoorde en door de mogelijkheid om aldaar het Frans als proceduretaal 

te kiezen. De loopbaanmogelijkheden en bevoegdheden van magistraten worden ernstig beperkt. De 

rechtzoekende zou, nog steeds volgens die partij, worden geconfronteerd met een substantiële verhoging van de 

gerechtelijke achterstand, en met actoren die niet zijn natuurlijke rechter zijn.  

 

 A.1.2.1.  De Ministerraad voert aan dat het beroep tot vernietiging niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang, aangezien de verzoekende partij niet rechtstreeks wordt geraakt door de bestreden bepalingen.  

 

 A.1.2.2.  In zoverre de verzoekende partij zich beroept op de vermeende aantasting van de belangen van de 

magistraten, merkt de Ministerraad op dat de wettelijke opdracht van de Orde beperkt is tot de behartiging van 

de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende. In zoverre zij aanvoert er belang bij te hebben dat de 

magistratuur behoorlijk zou functioneren, is er, volgens de Ministerraad, slechts sprake van een onrechtstreeks 

en onzeker belang.  
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 A.1.2.3.  In zoverre de verzoekende partij zich beroept op de benadeling van de advocaten en de 

rechtzoekenden, dient, volgens de Ministerraad, te worden vastgesteld dat de bestreden bepalingen betrekking 

hebben op de instellingen en de leden van het gerechtelijk arrondissement Brussel en dat zij de individuele 

toestand van de advocaten en de rechtzoekenden niet rechtstreeks raken. De Ministerraad wijst erop dat het 

eerste tot en met het vierde middel discriminaties ten aanzien van de magistraten, de griffiers en hun personeel 

betreffen. Wat het vijfde en zesde middel betreft, maakt de verzoekende partij niet duidelijk in welk opzicht zij, 

in welke hoedanigheid dan ook, rechtstreeks en ongunstig zou worden geraakt door de (ontstentenis van een) 

bijzondere meerderheidsvereiste. 

 

 A.1.2.4.  Vermits de bestreden wet geen afbreuk zou doen aan enig fundamenteel recht of aan de 

behoorlijke rechtsbedeling, is er, volgens de Ministerraad, ook geen sprake van een rechtstreekse, zekere en 

ongunstige weerslag op de individuele situatie van de verzoekende partij als rechtzoekende, noch op de situatie 

van de overige rechtzoekenden. 

 

 A.1.3.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » enerzijds, en de Franse Orde van 

advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, anderzijds, betwisten om soortgelijke redenen het belang 

van de Orde van Vlaamse balies. Die tussenkomende partijen betwisten dat de Orde van Vlaamse balies de 

belangen van de rechtzoekenden mag verdedigen en verwijzen dienaangaande naar de rechtspraak van het Hof 

en naar een arrest van het Hof van Cassatie van 4 april 2005. Zij voeren tevens aan dat in zoverre de 

verzoekende partij beweert dat de bestreden wet de belangen van de advocaten schaadt, zij geen enkel concreet 

element aantoont en dat de wet Nederlandstalige advocaten geen enkel recht ontneemt.  

 

 A.1.4.1.  De Orde van Vlaamse balies antwoordt dat het Hof reeds meerdere malen, onder meer in het 

arrest nr. 102/2008, heeft erkend dat zij op grond van artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek een beroep tot 

vernietiging mag instellen. Zij beklemtoont dat zij als rechtspersoon met zetel te Brussel als rechtsonderhorige 

rechtstreeks wordt geraakt door de bestreden bepalingen. Ten aanzien van het argument dat advocaten en 

rechtzoekenden niet de adressaten zijn van de bestreden bepalingen, voert de verzoekende partij aan dat indien er 

minder Nederlandstalige magistraten beschikbaar zijn, de gerechtelijke achterstand voor Nederlandstalige 

rechtzoekenden toeneemt, waardoor zowel die rechtzoekenden als de advocaten die hen vertegenwoordigen 

worden benadeeld. Zij verwijst tevens naar de rechtspraak van het Hof inzake beroepen ingesteld door 

verenigingen zonder winstoogmerk en voert aan dat zij aan de in die rechtspraak gestelde voorwaarden voldoet. 

 

 A.1.4.2.  Volgens de Orde van Vlaamse balies kunnen de « Ordre des barreaux francophones et 

germanophone » en de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel onmogelijk zelf belang hebben om 

tussen te komen en staande houden dat de verzoekende partij geen belang heeft. De door die partijen 

aangehaalde cassatierechtspraak is, volgens de Orde van Vlaamse balies, niet pertinent aangezien het om een 

beroep ging in een individuele zaak en niet om een beroep tot vernietiging van een wetsbepaling die de belangen 

van advocaten zou raken.  

 

 A.1.5.  De Ministerraad antwoordt dat de beweerde toename van de gerechtelijke achterstand slechts een 

louter hypothetisch en onrechtstreeks nadeel zou zijn en dat die niet wordt gestaafd door concrete gegevens.  

 

 

 Wat de zaak nr. 5546 betreft 

 

 A.2.1.1.  De vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », John-John Ackaert, Liesbeth 

Jansens, Joris Roesems en Sofie Vanden Broeck zetten uiteen dat zij als rechtssubjecten die in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel woonachtig of gevestigd zijn, kans maken dat zij in rechte moeten of willen optreden en 

dat zij er belang bij hebben dat de justitie in dat rechtsgebied behoorlijk functioneert. Zij voegen hieraan toe dat 

de advocaten onder hen dat belang ook hebben op grond van het beroep dat zij uitoefenen. Zij hebben er belang 

bij op te komen tegen wetsbepalingen die de goede werking van de openbare dienst van de justitie bedreigen, 

wat het geval zou zijn met de bestreden bepalingen. 

 

 A.2.1.2.  De eerste verzoekende partij verwijst tevens naar haar maatschappelijk doel, namelijk de 

Nederlandse cultuur en in het bijzonder de rechtscultuur alsmede het rechtsleven in België te bevorderen en te 

ontwikkelen. In zoverre de achterstelling van Nederlandstalige juristen de bemoeilijking van de behandeling van 

straf- en burgerlijke zaken die hun oorsprong vinden in het Nederlandstalige administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde en de ongelijke behandeling van Nederlandstalige rechtzoekenden, advocaten, magistraten en 

gerechtspersoneel tot gevolg zou hebben, zou zij rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door die bepalingen. 
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 A.2.1.3.  De verzoekende partijen erkennen dat de vraag of zij rechtstreeks en ongunstig kunnen worden 

geraakt door de bepalingen die zij aanvechten, pas beantwoord kan worden nadat de precieze draagwijdte van 

die bepalingen en de gevolgen ervan zijn onderzocht, zodat het onderzoek van de ontvankelijkheid van het 

beroep samenvalt met het onderzoek ten gronde. 

 

 A.2.2.1.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partijen niet rechtstreeks worden geraakt door de 

bestreden bepalingen en dat er hoogstens sprake kan zijn van een onrechtstreeks of hypothetisch belang.  

 

 A.2.2.2.  In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op de benadeling, door de bestreden bepalingen, 

van advocaten en rechtzoekenden, stelt de Ministerraad vast dat de bestreden bepalingen gericht zijn tot de 

instellingen en de leden van het gerechtelijk arrondissement Brussel, en niet tot de advocaten en de 

rechtzoekenden. Te hunnen aanzien kan er enkel sprake zijn van een eventuele, hypothetische en onrechtstreekse 

weerslag. 

 

 A.2.2.3.  In zoverre de eerste verzoekende partij aanvoert dat de bestreden bepalingen de belangen van 

magistraten en gerechtspersoneel schaden, voert de Ministerraad aan dat zij niet belast is met de behartiging van 

hun belangen. 

 

 A.2.2.4.  In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op de goede werking van het gerecht, verschilt 

hun belang, volgens de Ministerraad, niet van het belang dat iedere persoon kan doen gelden bij de werking van 

de justitie en gaat het om een actio popularis. 

 

 A.2.3.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », die tussenkomt, betwist het belang van 

de verzoekende partijen om soortgelijke redenen als die in de zaak nr. 5509.  

 

 A.2.4.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat niet wordt weerlegd dat zij allen, zij het als 

rechtspersoon, zij het als natuurlijke persoon, in het gerechtelijk arrondissement Brussel aan het rechtsverkeer 

deelnemen en er dus belang bij hebben dat de justitie in dat rechtsgebied goed functioneert. Zij verwijzen naar 

artikel 13 van de Grondwet, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14 van 

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, die het recht op toegang tot de rechter 

waarborgen. Elke rechtzoekende doet blijken van het vereiste belang om de vernietiging te vorderen van 

bepalingen die de uitoefening van dat recht ongunstig kunnen beïnvloeden. 

 

 A.2.4.2.  De verzoekende partijen merken tevens op dat niet wordt betwist dat het maatschappelijk doel van 

de eerste verzoekende partij van bijzondere aard is, onderscheiden van het algemeen belang, dat zij een collectief 

belang verdedigt en dat dit maatschappelijk doel werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 A.2.5.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, die eveneens 

tussenkomen, zijn het met de verzoekende partijen eens dat het onderzoek van hun belang nauw is verbonden 

met het onderzoek ten gronde, maar voeren desalniettemin aan dat het beroep manifest onontvankelijk is in 

zoverre er niet uit blijkt hoe de bestreden bepalingen de verzoekende partijen rechtstreeks en ongunstig zouden 

raken.  

 

 A.2.6.  De verzoekende partijen antwoorden dat het ongerijmd is dat die tussenkomende partij hun belang 

betwisten, terwijl de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel haar eigen belang bij de tussenkomst 

verantwoordt met argumenten geput uit het belang van Franstalige rechtsonderhorigen in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel en van de Franstalige advocaten die de belangen van die rechtsonderhorigen behartigen. 

 

 

 Wat de zaken nrs. 5576 en 5586 betreft 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5576 voeren aan dat zij over een drievoudig belang 

beschikken. Allereerst zouden zij over een functioneel belang beschikken in hun hoedanigheid van 

Nederlandstalig rechter, toegevoegd rechter of personeelslid van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, dan 

wel van de Arbeidsrechtbank te Brussel. De bestreden bepalingen zouden de goede werking van de 

Nederlandstalige kamers van de Rechtbank van eerste aanleg en van de Arbeidsrechtbank te Brussel, alsmede 

van de toekomstige ontdubbelde Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg en Arbeidsrechtbank te Brussel 

hypothekeren. Ten tweede zouden zij in dezelfde hoedanigheid over een eigen belang beschikken : de reductie 

van de Nederlandstalige kaders zou tot gevolg hebben dat de werkdruk zal toenemen, dat hun promotiekansen 

verminderen, dat zij minder tijd zullen hebben voor opleiding en buitengerechtelijke initiatieven en dat, wat het 
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griffiepersoneel betreft, zij ongewild het voorwerp zullen uitmaken van een gedwongen herplaatsing. Voorts 

zouden de bestreden bepalingen tot gevolg hebben dat de betrokken Nederlandstalige rechters verplicht zullen 

worden om gedurende minstens drie jaar aan te blijven op een post waartoe zij zonder hun instemming werden 

benoemd en zullen de Nederlandstalige toegevoegde rechters een aanzienlijk financieel nadeel lijden vermits zij 

hun weddetoeslag verliezen. Ten derde beschikken zij over een eigen belang uit hoofde van hun hoedanigheid 

van Nederlandstalige rechtzoekenden in het gerechtelijk arrondissement Brussel, uit hoofde van hun 

tewerkstelling en/of hun woonplaats te Brussel, aangezien door de bestreden bepalingen de gerechtelijke 

achterstand zou toenemen. 

 

 A.3.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren aan dat zij over een soortgelijk drievoudig 

belang beschikken.  

 

 A.3.3.  In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op hun hoedanigheid van rechtzoekende, voert de 

Ministerraad aan dat zij nalaten hun woonplaats te vermelden en dat zij, in ieder geval, niet de adressaten zijn 

van de bestreden bepalingen. De bewering dat de bestreden bepalingen de gerechtelijke achterstand zouden doen 

toenemen, wordt in geen enkel opzicht gestaafd door concrete gegevens.  

 

 A.3.4.  De verzoekende partijen antwoorden dat de bijzondere wet van 6 januari 1989 geenszins vereist dat 

zij hun woonplaats vermelden en dat hun eigen belang als rechtzoekende evenzeer blijkt uit het feit dat zij te 

Brussel worden tewerkgesteld. Louter voor zover als nodig leggen zij, vertrouwelijk, een lijst met adressen van 

sommige verzoekers ter griffie neer. Zij voeren aan dat rechtzoekenden wel degelijk een nadeel ondervinden van 

de bestreden bepalingen, vermits deze de goede werking van de Brusselse rechtbanken aantasten, hetgeen een 

directe weerslag heeft op de rechtsbedeling te Brussel. Zij wijzen erop dat het recht op een behoorlijke 

rechtsbedeling binnen een redelijke termijn in het geding is. Zij betwisten ten slotte aan de hand van de bij het 

verzoekschrift gevoegde stukken de bewering dat zij de toename van de gerechtelijke achterstand niet aan de 

hand van concrete gegevens hebben gestaafd. Ten slotte merken zij op dat de Ministerraad hun belang in hun 

hoedanigheid van magistraat of personeelslid van de Rechtbank van eerste aanleg, de Arbeidsrechtsrechtbank, 

het parket of het arbeidsauditoraat van Brussel niet betwist.  

 

 A.3.5.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partijen zowel ter staving van hun belang in hun 

hoedanigheid van magistraten en personeelsleden bij de rechterlijke macht als in hun hoedanigheid van 

rechtzoekende, aanvoeren dat de bestreden bepalingen de goede werking van de Brusselse rechtbanken 

aantasten. Volgens de Ministerraad betreft die bewering een louter hypothetisch en onrechtstreeks nadeel dat in 

geen enkel opzicht wordt gestaafd met concrete gegevens. In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op 

de goede werking van de Brusselse rechtbanken, merkt de Ministerraad op dat hun belang niet verschilt van 

iedere persoon en het om een actio popularis gaat.  

 

 

 Wat de zaken nrs. 5577 en 5587 betreft 

 

 A.4.1.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5577, de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie », verwijst, 

ter staving van haar belang, naar haar maatschappelijk doel, met name de verdediging en bevordering van de 

politieke, culturele, sociale en economische belangen van de Vlamingen. Dat doel is onderscheiden van het 

algemeen belang en wordt werkelijk nagestreefd, wat blijkt uit het feit dat de werking van de vereniging concreet 

en duurzaam is. Zij wijst erop dat het Hof reeds herhaalde malen haar belang heeft erkend.  

 

 A.4.1.2.  Ben Weyts, Karl Vanlouwe, Hendrik Vuye, Frank Fleerackers, Jan Van Den Noortgate en Luc 

Deconinck, tweede, derde en vijfde tot achtste verzoekende partij in de zaak nr. 5577, beroepen zich op het feit 

dat zij hun diploma van licentiaat in de rechten in het Nederlands hebben behaald en dat de bestreden bepalingen 

de houder van zo een diploma niet dezelfde rechten geeft als de houder van een Franstalig diploma. De derde, de 

zesde, de zevende en de achtste verzoekende partij in die zaak beroepen zich tevens op hun hoedanigheid van 

(voormalig) advocaat en voeren aan dat zij belang hebben bij de vernietiging van bepalingen die de 

rechtsbedeling in het Nederlands benadelen. Karl Vanlouwe en Godelieve Maes, derde en vierde verzoekende 

partij in die zaak, beroepen zich op hun hoedanigheid van senator. De vijfde en de zesde verzoekende partij zijn 

hoogleraar in de rechten en voeren aan dat zij in die hoedanigheid belang hebben bij de vernietiging van de 

bepalingen die ertoe strekken dat een in het Nederlands behaald diploma niet dezelfde rechten opent in het 

tweetalige gebied Brussel als een Franstalig diploma. De tweede tot en met de achtste verzoeker beroepen zich 

als inwoner van hetzij de provincie Vlaams-Brabant, hetzij het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, hetzij het 

Franse taalgebied, op het feit dat de bestreden wet aan Franstaligen in het Nederlandse taalgebied rechten 

verleent die Nederlandstaligen in het Franse taalgebied niet genieten. De zesde verzoekende partij beroept zich 
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ten slotte op haar hoedanigheid van lid van de Hoge Raad voor de Justitie en voert aan dat zij niet langer mag 

meebeslissen over de voordracht van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur te Brussel. 

 

 A.4.2.  Bart Laeremans en Joris Van Hauthem, eerste en tweede verzoekende partij in de zaak nr. 5587, 

voeren ter staving van hun belang aan dat zij als inwoner van het arrondissement Halle-Vilvoorde zullen worden 

geconfronteerd met een verschillend vervolgingsbeleid door de aanwezigheid van gedetacheerde Franstalige 

Brusselse parketmagistraten in Halle-Vilvoorde, dat zij zullen worden geraakt door een toename van de 

gerechtelijke achterstand en dat zaken waarbij zij partij zouden zijn, kunnen worden gebracht voor de Franstalige 

rechtbank van Brussel. De vzw « Algemeen Vlaams Belang », derde verzoekende partij in die zaak, beroept zich 

op haar maatschappelijk doel, namelijk de bevordering van de culturele eigenheid van het Vlaamse volk en de 

verdediging van de Vlaamse belangen. Aangezien de bestreden wet onevenredige aantastingen inhoudt van het 

eentalig karakter van het grondgebied Halle-Vilvoorde inzake het taalgebruik in gerechtszaken, valt het beroep 

binnen dat maatschappelijk doel.  

 

 A.4.3.  De Ministerraad voert aan dat, in zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op hun 

hoedanigheid van rechtzoekende, (gewezen) advocaat of houder van een diploma van licentiaat in de rechten, zij 

niet de adressaten zijn van de bestreden bepalingen. Bijgevolg kunnen die bepalingen de toestand van de 

rechtzoekenden niet rechtstreeks raken. De beweerde benadeling van de rechtsbedeling in het Nederlands is 

hypothetisch. Wat de derde en de vierde verzoekende partij in de zaak nr. 5577 betreft, die zich beroepen op hun 

hoedanigheid van senator, voert de Ministerraad aan dat zij nalaten aan te tonen in welk opzicht zij in die 

hoedanigheid over een persoonlijk of een functioneel belang beschikken. De hoedanigheid van vijfde en zesde 

verzoekende partij in de zaak nr. 5577, namelijk hoogleraar, is, volgens de Ministerraad, evenmin van dien aard 

dat zij het rechtens vereiste rechtstreekse en persoonlijke belang kan staven.   

 

 A.4.4.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, die tussenkomen in 

beide zaken, voeren aan dat de vijfde tot de achtste verzoekende partij in de zaak nr. 5577 niet aantonen dat zij 

aan de voorwaarden voldoen om kandidaat te kunnen zijn voor het ambt van procureur des Konings en 

arbeidsauditeur van Brussel. De tussenkomende partijen merken tevens op dat de vijfde en de zevende 

verzoekende partij in de zaak nr. 5577 zelf niet in het gerechtelijk arrondissement Brussel woonachtig zijn. De 

middelen die namens magistraten of personeel van de rechtbanken worden aangevoerd zijn, nog volgens die 

tussenkomende partijen, niet ontvankelijk vermits noch de eerste verzoekende partij, noch parlementsleden of 

advocaten als doel hebben de belangen van leden van de rechterlijke orde te verdedigen. De bewering dat de 

bestreden wet de belangen van rechtzoekenden zou schaden, wordt dan weer door geen enkel concreet element 

gestaafd. Ten slotte verliezen Nederlandstalige advocaten hoegenaamd geen rechten.  

 

 A.4.4.2.  Wat de zaak nr. 5587 betreft, betwisten de voornoemde tussenkomende partijen om soortgelijke 

redenen het belang van de verzoekende partijen.  

 

 A.4.5.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 antwoorden dat de Ministerraad niet het belang van 

elke verzoekende partij heeft betwist, en met name niet het door de eerste verzoekende partij aangevoerde 

belang, noch het functionele belang waarop de tweede, de derde, de vierde en de zesde verzoekende partij zich 

beroepen als, respectievelijk, parlementslid en lid van de Hoge Raad voor de Justitie. Voorts voeren zij aan dat 

zij niet opkomen voor de belangen van magistraten maar dat hun eigen rechtssituatie wordt geraakt door de 

bestreden bepalingen. Zij erkennen dat het oordeel of de aantasting van de rechtspositie van de verzoekende 

partijen reëel is, een onderzoek van de draagwijdte van de bestreden bepalingen vereist en dat, bijgevolg, het 

onderzoek van de ontvankelijkheid samenvalt met het onderzoek van de grond van de zaak.  

 

 A.4.6.  De Ministerraad antwoordt dat de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5577 nalaat aan te tonen 

op welke wijze haar maatschappelijk doel het rechtens vereiste belang verschaft. In zoverre de verzoekende 

partijen in die zaak zich beroepen op de beweerde benadeling van de rechtsbedeling in het Nederlands, voert de 

Ministerraad aan dat het om een louter hypothetisch en onrechtstreeks belang gaat dat in geen enkel opzicht 

wordt gestaafd met concrete elementen.  

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomsten 

 

 Wat de zaak nr. 5509 betreft 

 

 A.5.1.  De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, die tussenkomt in de zaak nr. 5509, zet 

uiteen dat zij de Nederlandstalige advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel vertegenwoordigt en dat 
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zij op grond van artikel 455 van het Gerechtelijk Wetboek de opdracht heeft de eer van de Orde op te houden en 

de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag 

liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen. Zij voert aan dat de advocaat bij de 

uitoefening van zijn beroep in contact komt met de overige actoren van justitie en afhankelijk is van een 

behoorlijk functionerend gerechtelijk kader. Aangezien de bestreden wet op substantiële wijze het kader wijzigt 

waarin advocaten, rechtzoekenden en magistraten in het gerechtelijk arrondissement Brussel optreden, heeft ze 

verregaande gevolgen voor de uitoefening van het beroep van advocaat.  

 

 A.5.2.  Volgens de Ministerraad toont de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel met 

voormelde argumenten niet aan dat zij rechtstreeks en ongunstig wordt geraakt door de bestreden bepalingen.  

 

 A.5.3.  De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel antwoordt dat als rechtspersoon 

gevestigd in Brussel het kan zijn dat zij in rechte moet of wil optreden, zodat zij er belang bij heeft dat de justitie 

in dat rechtsgebied behoorlijk functioneert. De bestreden wet zou het kader waarbinnen de Nederlandse Orde 

van advocaten bij de balie te Brussel als rechtsonderhorige in de toekomst dient op te treden wijzigen, aangezien 

het recht op toegang tot de rechter van Nederlandstalige rechtsonderhorigen op discriminerende wijze zou 

worden beperkt. De tussenkomende partij voert tevens aan dat, gelet op de verdeelsleutels waarin de wet 

voorziet, de gerechtelijke achterstand voor Nederlandstalige rechtzoekenden en hun advocaten zou toenemen. 

Ten slotte zou de bestreden wet ook gevolgen hebben voor de doorstroming van advocaten naar de magistratuur, 

in het bijzonder voor de mogelijkheden voor Nederlandstalige advocaten om benoemd te worden tot bepaalde 

ambten binnen het openbaar ministerie en het arbeidsauditoraat te Brussel. 

 

 A.6.1.  De vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », John-John Ackaert, Liesbeth Jansens, 

Joris Roesems en Sofie Vanden Broeck, die tussenkomen in de zaak nr. 5509, voeren ter staving van hun belang 

dezelfde argumenten aan als die in de zaak nr. 5546. 

 

 A.6.2.  De Ministerraad betwist het belang van die tussenkomende partijen. Hij verwijst naar hetgeen hij 

heeft aangevoerd ter bestrijding van het belang van de verzoekende partij. 

 

 A.7.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren ter staving van hun 

belang aan dat de wet waarvan zij de grondwettigheid verdedigen, het voor Franstalige rechtzoekenden 

makkelijker maakt om de taalwijziging te vragen en bijgevolg de belangen van de Franstalige advocaten van de 

balie van Brussel, die de eerste tussenkomende partij verdedigt, raakt. Zij wijzen er ook op dat de eerste 

tussenkomende partij in het verleden de wetsvoorstellen heeft bekampt die beoogden het gerechtelijk 

arrondissement Brussel te splitsen. De tweede verzoekende partij is woonachtig in het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde en heeft er belang bij de grondwettigheid van de bestreden wet te verdedigen, 

vermits die haar het recht waarborgt om door een Franstalige rechtbank te worden berecht, het makkelijker 

maakt om de taalwijziging te vragen en in een rechtsmiddel voorziet wanneer die vraag wordt geweigerd. 

 

 

 Wat de zaken nrs. 5546, 5577 en 5587 betreft 

 

 A.8.1.  Ter staving van hun belang voeren de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François 

Bruyns dezelfde argumenten aan als in de zaak nr. 5509. 

 

 A.8.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren aan dat de memorie van de tussenkomende 

partijen als adres het kantoor van hun raadsman te Louvain-la-Neuve opgeeft, terwijl betrokkene niet is 

ingeschreven aan de balie van Nijvel. Diezelfde verzoekende partijen voeren ook aan dat niet wordt bewezen dat 

de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel op geldige wijze heeft beslist om deze procedure te voeren. 

Zij betwisten ten slotte het feit dat de tussenkomende partijen hun memorie in het Frans hebben ingediend. 

 

 A.8.3.  De tussenkomende partijen antwoorden dat het feit dat hun memorie een adres te Louvain-la-Neuve 

vermeldt, niet tot de ontvankelijkheid van die memorie kan leiden. Zij wijzen erop dat zij de beslissing van de 

Raad van de Orde van 16 april 2013 om in deze procedure tussen te komen bij hun memorie tot tussenkomst 

hebben gevoegd.  
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 Ten aanzien van de omvang van het beroep in de zaak nr. 5509  

 

 A.9.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » wijst erop dat het beroep tot vernietiging 

in de zaak nr. 5509 alle bepalingen van de bestreden wet beoogt, terwijl de middelen slechts betrekking hebben 

op een aantal onder hen.  

 

 A.9.2.  De Orde van Vlaamse balies antwoordt dat de bestreden wet een hervorming van het gerechtelijk 

arrondissement organiseert en dat de bepalingen van die wet één geheel vormen en in samenhang dienen te 

worden gelezen.  

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de middelen in de zaak nr. 5509 betreft 

 

 A.10.1.  De Orde van Vlaamse balies voert in zes middelen de schending aan van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en, wat het eerste middel betreft, 13 ervan en 

met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 A.10.2.  De Ministerraad voert aan dat die middelen niet ontvankelijk zijn in zoverre zij niet aangeven in 

welk opzicht artikel 4 van de Grondwet en de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens zijn geschonden. Volgens de Ministerraad zijn het vijfde en het zesde middel niet ontvankelijk in zoverre 

de schending wordt aangevoerd van het rechtszekerheidsbeginsel. Het Hof is niet bevoegd om rechtstreeks aan 

dat beginsel te toetsen. 

 

 A.10.3.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat het Hof 

niet vermag te toetsen aan artikel 4 van de Grondwet en aan het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

 A.10.4.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » voert aan dat de middelen, in zoverre ze 

de schending aanvoeren van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet ontvankelijk zijn vermits de 

verzoekende partij nalaat aan te geven welke categorieën van personen met elkaar dienen te worden vergeleken.  

 

 A.10.5.1.  De Orde van Vlaamse balies antwoordt dat de bestreden bepalingen de door artikel 4 van de 

Grondwet gewaarborgde tweetaligheid van Brussel-Hoofdstad aantasten, vermits de bestreden bepalingen het 

Nederlands achterstellen ten opzichte van het Frans. Dat is het geval wanneer de wetgever een maatregel neemt 

die de gerechtelijke achterstand in Franstalige zaken zal doen afnemen, maar die in Nederlandstalige zaken zal 

doen toenemen. De verzoekende partij ontkent dat zij zou hebben nagelaten aan te geven op welke wijze die 

grondwetsbepaling geschonden zou zijn.  

 

 A.10.5.2.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens betreft, voert de verzoekende partij aan dat de bestreden wet een substantiële verhoging van 

de gerechtelijke achterstand voor een bepaalde categorie van rechtzoekenden organiseert, wat een inbreuk op het 

recht op toegang tot de rechter en op een eerlijke behandeling binnen een redelijke termijn inhoudt. 

 

 A.10.6.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekende partij in het verzoekschrift zelf dient aan te geven 

welke grondwetsbepalingen zijn geschonden en in welk opzicht zij zijn geschonden.  

 

 A.10.7.  Wat het rechtszekerheidsbeginsel betreft, wijst de Orde van Vlaamse balies erop dat het Hof in het 

verleden reeds aan dat beginsel heeft getoetst, al dan niet in samenhang gelezen met andere bepalingen.  

 

 A.10.8.  De Ministerraad antwoordt dat het de bevoegdheid van het Hof betwist om te toetsen aan het 

rechtzekerheidsbeginsel op zichzelf genomen, zonder samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
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 Wat de ontvankelijkheid van het enige middel in de zaak nr. 5546 en van de middelen in de zaken nrs. 5577 

en 5587 betreft 

 

 A.11.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat het enige middel in de zaak nr. 5546 niet ontvankelijk zou 

zijn in zoverre de schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder dat 

gepreciseerd wordt welke categorie van personen zou worden gediscrimineerd. De Franse Orde van advocaten 

bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren dezelfde exceptie aan ten aanzien van de middelen in de zaken 

nrs. 5577 en 5587. 

 

 A.11.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat zij bij elke grief duidelijk hebben 

gemaakt dat er sprake is van een onverantwoorde ongelijke behandeling van gelijke toestanden of een gelijke 

behandeling van ongelijke toestanden, waarbij die toestanden telkens werden gepreciseerd.  

 

 

 Wat de draagwijdte van artikel 157bis van de Grondwet betreft 

 

 A.12.1.  De Ministerraad voert aan dat, gelet op artikel 157bis van de Grondwet, de bestreden bepalingen in 

overeenstemming zijn met de Grondwet en dat het niet aan het Hof toekomt die beoordeling door de 

Grondwetgever tegen te spreken. Uit de toelichting bij, enerzijds, het voorstel tot herziening van de Grondwet 

dat tot artikel 157bis van de Grondwet heeft geleid en, anderzijds, het wetsvoorstel dat tot de bestreden wet heeft 

geleid, blijkt dat er tussen beide een nauwe band bestaat. Het is op grond van die nauwe band dat de algemene 

vergadering van de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft vastgesteld dat de Grondwetgever van 

oordeel was dat de essentiële elementen van het wetsvoorstel dat tot de bestreden wet heeft geleid in 

overeenstemming zijn met de Grondwet en dat het de Raad van State niet toekomt dit oordeel van de 

Grondwetgever tegen te spreken. 

 

 A.12.2.1.  De Orde van Vlaamse balies, verzoekende partij in de zaak nr. 5509, antwoordt dat niet op 

rechtsgeldige wijze wordt bepaald welke die essentiële elementen dan wel zijn. Elke bepaling van de bestreden 

wet is met een gewone meerderheid aangenomen en kan met een dergelijke meerderheid worden gewijzigd, 

aangezien noch de Grondwetgever, noch de bijzondere wetgever hebben aangegeven welke bepalingen een 

bijzondere meerderheid zouden vereisen. Nu de Grondwetgever de essentiële elementen niet in de Grondwet 

heeft opgenomen of heeft aangegeven, hebben ze geen grondwettelijke rang of zijn ze niet door de 

Grondwetgever goedgekeurd; bijgevolg kan het Hof ten aanzien van alle bestreden bepalingen nagaan of ze in 

overeenstemming zijn met de Grondwet en de fundamentele rechten.  

 

 A.12.2.2.  De Ministerraad betwist dat elke bepaling van de bestreden wet met een gewone meerderheid 

zou kunnen worden gewijzigd en is van oordeel dat die bewering in strijd is met de duidelijke bewoordingen van 

artikel 157bis van de Grondwet. Volgens de Ministerraad blijkt uit de toelichting bij het voorstel dat tot die 

grondwetsbepaling heeft geleid dat de Grondwetgever de regeling die in de bestreden wet is vervat, heeft 

geconsolideerd. Uit de gelijktijdige behandeling door het Parlement van artikel 157bis van de Grondwet en de 

bestreden wet moet worden afgeleid dat de Grondwetgever van oordeel was dat het geheel van de 

wetsbepalingen ter hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel geen aanleiding geeft tot 

grondwettigheidsproblemen. In het verleden heeft het Hof zich niet bereid verklaard om de keuzes van de 

Grondwetgever in het geding te brengen, ook wanneer die keuzes niet uit de bewoordingen van de Grondwet 

blijken maar uit de parlementaire voorbereiding van een grondwetsbepaling.  

 

 A.12.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat artikel 157bis van de Grondwet 

enkel bepaalt dat sommige onderdelen van de bestreden wet in de toekomst slechts met bijzondere meerderheid 

kunnen worden gewijzigd, maar niet dat de bestreden wet of de essentiële elementen ervan de keuze van de 

Grondwetgever zouden zijn. Volgens hen heeft het Hof in verleden enkel aanvaard dat het een door de 

Grondwetgever gemaakte keuze die in de tekst van de Grondwet zelf tot uiting was gekomen, niet mag 

beoordelen. Zij waarschuwen voor een terugkeer van de onschendbaarheid van de wet wanneer het zou volstaan 

dat het Parlement afkondigt dat een wet niet strijdig is met de Grondwet opdat het Hof daar enkel akte van kan 

nemen. Volgens hen is die constructie zelf discriminerend, vermits enkel de federale wetgever, en niet de 

gemeenschaps- en gewestparlementen, kan verzekeren dat de wet in overeenstemming is met de Grondwet. 
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 A.12.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat de rechtspraak van het Hof niet beperkt is tot gevallen waarin de 

keuzes van de Grondwetgever uit de tekst van de Grondwet blijken, maar ook geldt wanneer die keuzes blijken 

uit de parlementaire voorbereiding van een grondwetsbepaling. Bovendien kan niet ernstig worden betwist dat te 

dezen een uitdrukkelijke wijziging van de Grondwet voorhanden is, namelijk de invoeging van artikel 157bis 

van de Grondwet.  

 

 A.12.4.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 voeren aan dat het Hof weliswaar 

aanvaardt dat de Grondwetgever bepaalde wetgeving, die een bijzondere band vertoont met een 

grondwetsherziening, kan immuniseren, maar dat die immunisering enkel geldt voor wat de grondwettigheid van 

wetgeving betreft. De Grondwetgever kan, wat de bestaanbaarheid van wetgeving met het internationaal en het 

Europees recht betreft, de wet niet immuniseren. De verzoekende partijen wijzen erop dat zij in het eerste middel 

de schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aanvoeren. Voorts merken zij 

op dat de door hen bestreden bepalingen alle buiten de essentiële elementen van de wet van 19 juli 2012 

betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel vallen. De stelling van de Ministerraad 

dat de consolidatie door de Grondwetgever zich zou uitstrekken tot alle bepalingen van de wet kan, volgens die 

partijen, niet worden aanvaard, aangezien dat nergens blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de herziening 

van de Grondwet die tot artikel 157bis van de Grondwet heeft geleid. Uit het loutere feit dat het Parlement die 

grondwetsbepaling en de wet van 19 juli 2012 gelijktijdig heeft behandeld, kan niet worden afgeleid dat de 

Grondwetgever van oordeel was dat de wet in overeenstemming was met de Grondwet, inzonderheid gelet op het 

feit dat het om twee verschillende procedures ging. 

 

 A.12.4.2.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan 

internationale en Europeesrechtelijke bepalingen en dat het slechts tot een schending van die bepalingen kan 

besluiten in zoverre die schending leidt tot een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

Vermits de Grondwetgever heeft geoordeeld dat er geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, is er evenmin een schending van die grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met de 

aangevoerde internationale en Europeesrechtelijke bepalingen. De Ministerraad erkent dat de procedure voor de 

herziening van de Grondwet onderscheiden is van die voor de goedkeuring van wetgeving maar beklemtoont dat 

te dezen beide procedures in nauwe samenhang en zelfs gedeeltelijk gezamenlijk werden gevoerd.  

 

 

 Wat de ambtsplichten, vorderingen en adviezen van de procureurs des Konings en van de arbeidsauditeurs 

betreft (de bestreden artikelen 3 tot 18) 

 

 A.13.1.  In het eerste onderdeel van haar eerste middel voert de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 aan 

dat de bestreden wet, inzonderheid de artikelen 3 tot 18, niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en met de artikelen 6, 13 en 14 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de procureur des Konings en de arbeidsauditeur 

van Halle-Vilvoorde hun ambt uitsluitend uitoefenen bij de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, terwijl de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel hun ambt uitoefenen 

bij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige rechtbanken van datzelfde gerechtelijk arrondissement. In zaken 

waarbij het territoriale aanknopingspunt is gelegen in Halle-Vilvoorde, maar de taal van de rechtspleging het 

Frans is, zal het steeds de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel zijn die optreedt, terwijl de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde niet over een soortgelijke bevoegdheid 

beschikt wanneer het territoriale aanknopingspunt is gelegen in Brussel, maar de taal van de rechtspleging het 

Nederlands is. Diezelfde discriminerende regeling geldt, volgens die partij, ook voor de adviezen die, bij de 

Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel, uitsluitend door de procureur des Konings van Brussel 

worden verstrekt, terwijl voor de Nederlandstalige rechtbanken de procureur des Konings van Brussel en die van 

Halle-Vilvoorde gezamenlijk dienen op te treden. Ze illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeelden. De 

verzoekende partij beklemtoont dat voor dat verschil in behandeling geen verantwoording kan worden gevonden 

in het feit dat de parketten van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gesplitst op een territoriale basis 

aangezien de territoriaal bevoegde procureur van Halle-Vilvoorde niet mag optreden wanneer de Franstalige 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel haar bevoegdheden kan uitoefenen buiten het grondgebied van het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Ook het feit dat de taal van de betrokkenen een verwijzing 

naar de Franstalige rechtbank rechtvaardigt, verantwoordt niet dat de procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde niet langer bevoegd zou zijn, aangezien hij evengoed in het Frans kan optreden. Volgens de 

verzoekende partij dient bij de beoordeling van die discriminaties rekening te worden gehouden met het feit dat 

de functie van procureur des Konings van Brussel slechts toegankelijk is voor wie zijn diploma in het Frans heeft 

behaald.  
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 A.13.2.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in het eerste en tweede onderdeel van hun 

derde middel aan dat de bestreden artikelen 3, 14, 15 en 18 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens.  

 

 A.13.2.2.  De beperkte vorderingsbevoegdheid van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van 

Halle-Vilvoorde, die enkel optreden voor de Nederlandstalige zaken met een territoriaal aanknopingspunt in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, houdt, volgens hen, een discriminerend onderscheid in tussen die 

personen en de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel, die bevoegd zijn voor alle zaken met 

een territoriaal aanknopingspunt in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en alle Franstalige 

zaken met een territoriaal aanknopingspunt in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. De 

parlementaire voorbereiding verklaart niet waarom de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 

Halle-Vilvoorde over een ingeperkte vorderingsbevoegdheid beschikken. Ook de algemene doelstelling van de 

bestreden wet, namelijk de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de straffeloosheid, kan het verschil 

in behandeling niet verantwoorden. Volgens de verzoekende partijen bestaat er geen beletsel voor de procureur 

des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde om op te treden in de Franstalige zaken die een 

aanknopingspunt hebben in Halle-Vilvoorde, aangezien zij een grondige kennis van het Frans dienen aan te 

tonen.  

 

 A.13.2.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren ook aan dat er sprake is van een 

discriminerend verschil in behandeling tussen de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en die van Brussel, 

in zoverre luidens het bestreden artikel 3 in de Franstalige rechtscolleges in het gerechtelijk arrondissement 

Brussel uitsluitend advies zal worden ingewonnen bij de procureur des Konings van Brussel, terwijl in de 

Nederlandstalige rechtscolleges het advies dient te worden ingewonnen bij zowel de procureur des Konings van 

Brussel als die van Halle-Vilvoorde. Hierdoor zal de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde de 

mogelijkheid worden ontzegd om advies te verlenen in de Franstalige rechtscolleges, ofschoon een aanzienlijk 

deel van de zaken met een territoriaal aanknopingspunt in Halle-Vilvoorde zullen worden behandeld door deze 

Franstalige rechtscolleges. Dat is, volgens hen, niet verantwoord. Zij halen dezelfde argumenten aan als met 

betrekking tot de vorderingsbevoegdheid van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur.  

 

 A.13.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren in hun eerste middel aan dat de bestreden 

artikelen 3, 15 en 18 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11, in samenhang 

gelezen met artikel 4, van de Grondwet, in zoverre rechtsonderhorigen in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde onder het vervolgingsbeleid van twee procureurs des Konings en van twee arbeidsauditeurs 

vallen, terwijl dat voor rechtsonderhorigen in andere rechtsgebieden niet het geval is. Volgens hen valt niet te 

verantwoorden dat een Vlaamse rechtsonderhorige die woonachtig is in dat arrondissement en die het slachtoffer 

is van een misdrijf, nu eens te maken zal hebben met de ene procureur, dan weer met de andere, afhankelijk van 

de taalkeuze van de beklaagde. Bovendien zal de rechtsonderhorige niet weten tot welke procureur zich te 

richten. De verzoekende partijen voeren aan dat de rechten van de Franstalige rechtsonderhorigen naar behoren 

zouden worden gediend door een tweetaligheidseis op te leggen aan de procureur des Konings te Halle-

Vilvoorde.  

 

 A.13.4.  De Ministerraad beklemtoont dat de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel een 

onderdeel is van het akkoord over de zesde staatshervorming en van het grote evenwicht waarop de 

communautaire vrede steunt. De Ministerraad nodigt het Hof dan ook uit om te besluiten tot de ongegrondheid 

van de middelen, vermits de bestreden wet past in het kader van de communautaire vrede waarbij door een 

complex geheel van regels een evenwicht binnen de federale Staat wordt nagestreefd.   

 

 A.13.5.  Ook de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » benadrukt dat de bestreden wet de 

communautaire vrede beoogt en deel uitmaakt van een globaal compromis. Het Hof heeft, volgens die partij, in 

het verleden erkend dat in die omstandigheden de rechterlijke toetsing marginaal dient te zijn. 

 

 A.13.6.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat, gelet op 

de specifieke kenmerken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, dat arrondissement het voorwerp mag 

uitmaken van een specifieke regeling. Die tussenkomende partijen wijzen er ook op dat de bestreden wet deel 

uitmaakt van een globaal communautair akkoord en beoogt de gerechtelijke achterstand tegen te gaan.  

 

 A.13.7.  De Orde van Vlaamse balies antwoordt dat ook een communautair akkoord waarmee de 

communautaire vrede wordt beoogd, ongrondwettig kan zijn. In zoverre de bestreden bepalingen de prijs zouden 

zijn die Nederlandstaligen moeten betalen voor andere communautaire hervormingen, kan er, volgens die partij, 
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geen sprake zijn van een legitiem doel, aangezien dat doel verband dient te houden met de regelgeving zelf. Zij 

wijst er ook op dat in de parlementaire voorbereiding als doel de bestrijding van de gerechtelijke achterstand in 

Brussel wordt vermeld. Ten aanzien van dat doel zijn de bestreden aantastingen van grondrechten niet pertinent. 

Bovendien zal de gerechtelijke achterstand toenemen en niet afnemen. Ook al wordt de communautaire vrede als 

legitiem doel aanvaard, toch moet, volgens de verzoekende partij, de evenredigheid van de bestreden maatregel 

worden nagegaan. 

 

 A.13.8.  Volgens de Ministerraad gaat de verzoekende partij uit van het verkeerde uitgangspunt, namelijk 

de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel in een eentalig arrondissement Halle-Vilvoorde en een 

tweetalig arrondissement Brussel-Hoofdstad. Hij beklemtoont dat het gerechtelijk arrondissement Brussel als 

zodanig niet wordt gesplitst en zowel het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als het Nederlandse taalgebied 

bestrijkt; enkel het parket wordt op territoriale basis gesplitst. Volgens de Ministerraad vinden de door de 

verzoekende partij bekritiseerde verschillen in behandeling hierin hun redelijke verantwoording.  

 

 A.13.9.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » voert aan dat de bestreden wet de 

bestaande taalregeling niet wijzigt : een rechtsonderhorige, of die nu Nederlandstalig of Franstalig is, moet nog 

steeds worden berecht door een magistraat die een diploma heeft behaald in dezelfde taal als de zijne.  

 

 A.13.9.2.  Nog volgens die partij blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever geen volledige 

symmetrie beoogde, gelet op het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde alleen is verbonden met de 

Nederlandstalige rechtbanken in Brussel en met de politierechtbanken en de vredegerechten in Halle-Vilvoorde, 

terwijl het tweetalige parket van Brussel zowel met de Franstalige als de Nederlandstalige rechtbanken van 

Brussel, inclusief de politierechtbanken, is verbonden. Het verschil in behandeling is dan ook verantwoord door 

het feit dat de procureur des Konings van Brussel is verbonden met een tweetalig parket, terwijl de procureur van 

Halle-Vilvoorde is verbonden met een eentalig parket.  

 

 A.13.10.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns betogen allereerst dat 

de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 geen belang heeft bij de aangevoerde discriminatie aangezien de 

bestreden bepalingen haar op generlei wijze rechtstreeks en ongunstig raken.  

 

 A.13.10.2.  Die tussenkomende partijen zetten vervolgens uiteen dat Brusselse magistraten enkel zitting 

nemen of vorderen in de taal van hun diploma en dat het diploma van taalkennis hen enkel toelaat om kennis te 

nemen van stukken of verklaringen in een andere taal dan die van hun diploma. De bestreden bepalingen 

verzekeren Franstalige rechtsonderhorigen van het administratief arrondissement Brussel of van het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde dat zij zullen worden vervolgd en berecht door magistraten die in 

het Frans hebben gestudeerd. Die partijen wijzen er ook op dat de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en 

die van Brussel beiden volledig bevoegd zijn ten aanzien van de rechtbanken waaraan zij verbonden zijn, 

namelijk de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel en de politierechtbanken en vredegerechten van 

Halle-Vilvoorde voor de ene en de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van Brussel, met inbegrip van de 

politierechtbanken, voor de andere. Dat de procureur des Konings van Halle geen bevoegdheid heeft voor zaken 

die een band vertonen met het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is, volgens hen, het logische 

uitvloeisel van de splitsing van het parket. De tussenkomende partijen weerleggen de door de verzoekende 

partijen aangehaalde voorbeelden. Dat het parket van Halle-Vilvoorde niet kan vorderen voor de Franstalige 

rechtbank van Brussel is verantwoord gelet op het feit dat de substituten bij dat parket een Nederlandstalig 

diploma hebben terwijl de taalwetgeving inzake gerechtszaken ervan uitgaat dat een verdachte enkel kan worden 

vervolgd door een substituut die een diploma heeft behaald in dezelfde taal als de zijne.  

 

 A.13.10.3.  Wat de zaak nr. 5587 betreft, merken die tussenkomende partijen op dat het middel niet 

ontvankelijk is in zoverre het de opportuniteit van de bestreden bepalingen in het geding brengt door andere 

maatregelen voor te stellen. Ook gaat de vergelijking met andere gerechtelijke arrondissementen niet op gelet op 

de specifieke kenmerken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dat een burgerlijke partij verplicht kan 

worden om een procedure in het Frans te voeren als de beklaagde die taal kiest, is een uitvloeisel van de wet op 

het taalgebruik in gerechtszaken, die bepaalt dat de burgerlijke partij dezelfde taal dient te gebruiken als het 

openbaar ministerie, dat zich uitdrukt in de taal van de procedure, die door de verdachte wordt gekozen. Dat 

wettelijke stelsel wordt op geen enkele wijze gewijzigd door de wet van 19 juli 2012.  
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 Wat de bevoegdheid van Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken ten aanzien van de 

vredegerechten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde betreft (het bestreden artikel 5) 

 

 A.14.1.  In het vierde onderdeel van hun eerste middel voert de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 aan 

dat het bestreden artikel 5 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in zoverre die bepaling de Franstalige arrondissementsrechtbank medezeggenschap 

zou geven over de dienst bij alle vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement Brussel, met inbegrip van de 

vredegerechten met zetel in het administratieve arrondissement Halle-Vilvoorde, en inzonderheid van die 

vredegerechten waar de taal van de rechtspleging uitsluitend het Nederlands is. De verzoekende partij wijst erop 

dat inzake de bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, inzake de politierechtbanken 

en inzake tuchtbevoegdheden wel een onderscheid wordt gemaakt naargelang het gaat om gerechten met zetel in 

Brussel-Hoofdstad dan wel om gerechten met zetel in Halle-Vilvoorde. Volgens haar discrimineert die regeling 

de rechtzoekenden en hun advocaten in Halle-Vilvoorde vermits zij voor verwijzingen bij verhindering van de 

vrederechter worden onderworpen aan een beslissing door twee arrondissementsrechtbanken gezamenlijk, wat 

complexer is en meer tijd zal vergen en waardoor zij worden onderworpen aan de medebeslissing van een 

rechtscollege dat niet hun territoriaal bevoegde of natuurlijke rechter is, en dat een andere proceduretaal hanteert 

dan de taal van het gebied in kwestie.  

 

 A.14.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 voeren in het eerste onderdeel van hun enige middel 

aan dat de vredegerechten van de kantons van het Nederlandstalige arrondissement Halle-Vilvoorde, enerzijds, 

verschillend worden behandeld ten opzichte van de politierechtbanken en, anderzijds, op dezelfde wijze worden 

behandeld als de vredegerechten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Die ongelijke behandeling van 

gelijke toestanden en die gelijke behandeling van ongelijke toestanden zijn, volgens hen, niet redelijk 

verantwoord.  

 

 A.14.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren in hun derde middel aan dat er geen enkele 

reden denkbaar is waarom de Franstalige arrondissementsrechtbank bevoegdheden zou moeten hebben ten 

aanzien van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Zij wijzen erop 

dat de artikelen 6 en 35 van de wet van 19 juli 2012 wel een onderscheid maken tussen de vredegerechten of 

politierechtbanken met zetel in Halle-Vilvoorde en die met zetel in Brussel-Hoofdstad, wat, volgens hen, 

aantoont dat de situatie voor die vredegerechten fundamenteel verschillend is. Die toestand benadeelt de 

rechtzoekenden : ze vormt een bijkomende belasting en onderwerpt de rechtzoekende aan een anderstalige 

rechter die niet de territoriaal bevoegde of natuurlijke rechter is, en die optreedt in een andere taal dan de taal van 

het taalgebied. De verzoekende partijen wijzen erop dat een dergelijke regeling niet bestaat in de andere 

arrondissementen van de vroegere provincie Brabant of in andere arrondissementen met faciliteitengemeenten. 

 

 A.14.4.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang : de 

verzoekende partijen beroepen zich immers op de situatie van de vrederechters, zonder aan te tonen in welke 

mate zij persoonlijk geraakt worden door de bestreden bepaling.  

 

 A.14.4.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 antwoorden dat de rechtzoekenden en de 

Nederlandstaligen in de betrokken kantons getroffen worden door de bestreden ongrondwettigheid.  

 

 A.14.5.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde bij de balie te Brussel 

en François Bruyns voeren tevens aan dat de door de verzoekende partijen aangevoerde verschillen in 

behandeling niet werkzaam zijn, aangezien die administratieve arrondissementen betreffen, terwijl de bestreden 

wet betrekking heeft op het gerechtelijk arrondissement Brussel, dat uniek is in zijn soort. 

 

 A.14.5.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 vragen zich af waarom in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, mede in het licht van artikel 4 van de Grondwet, geen rekening moet worden gehouden 

met het fundamentele verschil tussen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde, dat deel uitmaakt van het eentalige Nederlandse taalgebied.  

 

 A.14.6.1.  Volgens de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns blijkt uit de 

rechtspraak van het Hof, namelijk uit het arrest nr. 182/2005, dat de vredegerechten en de politierechtbanken niet 

vergelijkbaar zijn gelet op hun materiële en territoriale bevoegdheden. Ook zouden de vredegerechten en de 

politierechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde niet nuttig kunnen worden vergeleken met de 

vredegerechten en politierechtbanken in andere gerechtelijke arrondissementen, aangezien het Hof heeft erkend 
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dat gelet op diens specifieke kenmerken, het gerechtelijk arrondissement Brussel het voorwerp kan uitmaken van 

een verschillende regeling. 

 

 A.14.6.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat niet valt in te zien wat de 

vredegerechten en de politierechtbanken zo verschillend maakt dat zij niet aan dezelfde regels zouden kunnen 

worden onderworpen of dat het niet verantwoord zou zijn dat zij gelijk worden behandeld.  

 

 A.14.7.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren ten slotte aan 

dat de bestreden bepaling de bestaande regeling zou bevestigen in zoverre artikel 72 van het Gerechtelijk 

Wetboek in de verwijzing voorziet naar een vredegerecht van hetzelfde arrondissement : het kan bijgevolg zowel 

om een vredegerecht van Brussel als om een van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde gaan. 

 

 A.14.7.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat dit argument voorbijgaat aan het feit 

dat niet al de bestreden bepalingen eerdere regelingen bevestigen. Overigens heeft het Hof reeds geoordeeld dat 

een beroep tot vernietiging niet wordt uitgesloten wanneer de eventuele vernietiging van de bestreden bepalingen 

andere bepalingen doet herleven die de verzoekende partij evenzeer benadeelt. 

 

 A.14.7.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 antwoorden dat het niet is omdat een bepaalde 

toestand wel of niet een discriminatie vormt onder het vroegere recht, dit ook het geval is onder de bestreden 

bepalingen. Zij betwisten overigens dat de bestreden bepaling de vroegere toestand louter bevestigt.  

 

 

 Wat de bevoegdheid van de (voorzitter van de) Franstalige rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van 

vredegerechten betreft (de bestreden artikelen 6, 19, 33 en 35) 

 

 A.15.1.  In het vijfde tot en met het achtste onderdeel van haar eerste middel voert de verzoekende partij in 

de zaak nr. 5509 aan dat de bestreden artikelen 6, 19, 33 en 35 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en 

met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in zoverre hetzij de 

voorzitter van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, hetzij die rechtbank, bevoegdheden 

uitoefent ten aanzien van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Zo 

wordt de voorzitter van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel betrokken bij de opdrachten 

(artikel 6) en bij de tuchtbevoegdheden (artikel 35) ten aanzien van die vredegerechten, en wordt de Franstalige 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel betrokken bij het toezicht op die vredegerechten (artikel 33). Ook zou de 

voorzitter van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel mee optreden als korpschef van de 

vrederechters van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde (artikel 19). 

 

 A.15.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 voeren in het tweede en het vierde onderdeel van hun 

enige middel de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 4 en 13 ervan en met de artikelen 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 14 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten doordat de Franstalige Rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel of haar voorzitter betrokken worden bij beslissingen die uitsluitend betrekking hebben 

op (toegevoegde) vrederechters die zitting nemen binnen het exclusief Nederlandstalig administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde.  

 

 A.15.3.  In hun derde middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 aan dat het toekennen van 

bevoegdheden aan de (voorzitter van de) Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een gebied dat 

behoort tot het eentalige Nederlandse taalgebied, discriminerend is aangezien in geen enkel ander 

arrondissement een dergelijke regeling bestaat.  

 

 A.15.4.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 aan dat de bestreden 

artikelen 6, 19 en 33 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 4 ervan. Volgens hen wordt er een duidelijke ongelijkheid gecreëerd tussen de vrederechters 

in de kantons van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en de vrederechters in andere kantons 

gelegen in een eentalig taalgebied. Volgens hen heeft de organisatie van het korps een andere finaliteit dan de 

waarborgen van het taalgebruik in gerechtszaken. Door de (voorzitter van de) Franstalige Rechtbank van eerste 

aanleg een toezichtsrecht te verlenen op rechtbanken gelegen binnen het eentalige gebied van de provincie 

Vlaams-Brabant, zouden de bestreden bepalingen de primauteit van het Nederlands als gerechtstaal binnen dat 

taalgebied aantasten.  
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 A.15.5.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns herhalen dat de middelen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang, 

vermits de verzoekende partijen opkomen voor de belangen van de vrederechters. Het loutere feit van 

rechtzoekende te zijn volstaat alvast niet om een belang aan te tonen.  

 

 A.15.6.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voegen daar nog aan toe 

dat de vrederechters van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde niet vergelijkbaar zijn met die van 

andere arrondissementen, gelet op de specificiteit van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Bovendien beoogt 

de bestreden bepaling niet een administratief arrondissement, maar wel het gerechtelijk arrondissement Brussel 

te regelen. In dat gerechtelijk arrondissement dienen alle vrederechters op eenzelfde wijze te worden behandeld. 

Ten slotte bevestigen de bestreden bepalingen de bestaande situatie.  

 

 A.15.7.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat niet valt in te zien waarom binnen het 

gerechtelijk arrondissement Brussel geen rekening moet worden gehouden met het fundamentele verschil tussen 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het arrondissement Halle-Vilvoorde, dat deel uitmaakt van het 

eentalige Nederlandse taalgebied. Bovendien vragen die partijen zich af waarom dan het parket van 

Halle-Vilvoorde niet in Brussel werd gevestigd, waarom de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 

Brussel noodzakelijk Franstalig moeten zijn en waarom er Franstalige substituten naar Halle-Vilvoorde moeten 

worden gedetacheerd. In zoverre de bestreden bepalingen eerdere regelingen zouden bevestigen, herhalen de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 dat een beroep tot vernietiging niet is uitgesloten wanneer de 

vernietiging van de bestreden bepalingen andere bepalingen doet herleven die de verzoekende partijen ongunstig 

behandelen. 

 

 A.15.8.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 antwoorden dat ook de rechtzoekenden en de 

Nederlandstaligen in de betrokken kantons getroffen worden door de bestreden ongrondwettigheid. Zij herhalen 

dat het niet is omdat een bepaalde toestand wel of niet een discriminatie vormt onder het vroegere recht, dit ook 

het geval is onder de bestreden bepalingen. Zij betwisten overigens dat de bestreden bepaling de vroegere 

toestand louter bevestigt. 

 

 

 Wat de ontdubbeling van de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van 

koophandel en de arrondissementsrechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft (de bestreden 

artikelen 7 en 8) 

 

 A.16.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren aan dat de bestreden artikelen 7 en 8 van de 

wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 4, van de 

Grondwet doordat de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement 

Brussel eenzelfde rechtsmacht uitoefenen over alle gemeenten van dat arrondissement. Volgens hen is het niet 

redelijk verantwoord dat de rechtsonderhorigen die woonachtig zijn in één van de 29 gemeenten van het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, uitgezonderd de 6 faciliteitengemeenten, op een andere wijze 

worden behandeld dan de rechtsonderhorigen die woonachtig zijn in elk ander gerechtelijk arrondissement 

binnen het Nederlandse taalgebied. Hierdoor kan het immers voorvallen dat de eerste categorie van 

rechtsonderhorigen, gelet op de taal van de verwerende partij, door middel van een taalwijziging voor een 

Franstalige rechtbank worden gebracht. Volgens hen wordt hierdoor de bij artikel 4 van de Grondwet 

gewaarborgde voorrang van de Nederlandse taal binnen het eentalige Nederlandse taalgebied gehypothekeerd. 

Ofschoon de bestreden bepalingen niet rechtstreeks zouden ingrijpen op de taalwetgeving in gerechtszaken, 

zouden zij dat onrechtstreeks toch doen doordat de ontdubbeling van de rechtbanken de territoriale bevoegdheid 

van die rechtbanken en de door die rechtbanken gehanteerde gerechtstaal met zich meebrengt op het ganse 

grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

 A.16.2.  Volgens de Ministerraad maakt de ontdubbeling van de rechtbanken deel uit van de essentiële 

elementen die de Grondwetgever bekend waren op het ogenblik dat hij zich heeft uitgesproken over de 

herziening van de Grondwet.  

 

 A.16.3.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren allereerst aan 

dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, vermits de verzoekende partijen als Nederlandstalige 

rechtsonderhorigen nooit voor een Franstalige rechtbank kunnen worden gebracht. 
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 A.16.3.2.  Zij merken vervolgens op dat de bestreden situatie niet verschilt van wat heden reeds bestaat. De 

vergelijking met andere, eentalige arrondissementen gaat niet op gelet op het feit dat het Hof de specificiteit van 

het gerechtelijk arrondissement Brussel in zijn huidige constellatie reeds heeft erkend.  

 

 

 Wat de detachering van Franstalige substituten, hun taalkennis en het toezicht van de procureur des 

Konings van Brussel betreft (de bestreden artikelen 15, § 3, en 57, 4°, 9° en 11°) 

 

 A.17.1.1.  In het tweede onderdeel van haar eerste middel voert de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 

aan dat de bestreden artikelen 15, § 3, en 57, 9°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en met de 

artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij is van oordeel dat de 

detachering van Franstalige substituten naar Halle-Vilvoorde niet nodig is, vermits het mogelijk zou zijn de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en diens substituten die het bewijs van kennis van de andere 

landstaal leveren, toe te staan hun ambtsplichten te vervullen voor alle zaken die binnen hun territoriale 

bevoegdheid vallen en zulks ongeacht de taal van de rechtspleging.  

 

 A.17.1.2.  Volgens de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 is het onaanvaardbaar dat bepaalde 

parketmagistraten bij voorrang bepaalde categorieën verdachten zouden vervolgen op basis van hun taal of 

afkomst. Zulks discrimineert zowel de betrokken verdachten als de burgerlijke partijen en hun advocaten. Indien 

het de bedoeling zou zijn rekening te houden met de Franstalige rechtsonderhorigen in Halle-Vilvoorde, dan zou 

ermee kunnen worden volstaan dat een magistraat de kennis van de andere landstaal bewijst, zoals dat het geval 

is in Doornik en in Tongeren. Ook zouden de korpschefs van Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige 

parketmagistraten van Brussel worden gediscrimineerd in vergelijking met, enerzijds, de korpschefs van Brussel 

en, anderzijds, de gedetacheerde Franstalige parketmagistraten in Halle-Vilvoorde. 

 

 A.17.1.3.  Er is volgens de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 sprake van een bijkomende discriminatie, 

omdat de Nederlandstalige parketmagistraten van Halle-Vilvoorde die een Franstalig dossier behandelen, niet 

voor de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel mogen vorderen, terwijl hun Franstalige collega’s dat 

wel mogen.  

 

 A.17.1.4.  Ten slotte zijn de bestreden bepalingen volgens die partij niet bestaanbaar met het eentalig 

karakter van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde vermits de Franstalige magistraten slechts een 

functionele kennis van het Nederlands dienen aan te tonen, zijnde een actieve en passieve mondelinge kennis, 

maar slechts een passieve schriftelijke kennis. Die regeling is onhoudbaar vermits artikel 11 van de wet van 

15 juni 1935 bepaalt dat de processen-verbaal in het Nederlandse taalgebied verplicht in het Nederlands dienen 

te worden gesteld.  

 

 A.17.2.  In het zevende onderdeel van hun enige middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 

aan dat het bestreden artikel 57, 9° en 11°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan, met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. De aanwezigheid in Halle-Vilvoorde van Franstalige parketmagistraten die 

slechts een functionele kennis van het Nederlands moeten aantonen en die onder de hiërarchische leiding van de 

Franstalige procureur des Konings of arbeidsauditeur van Brussel staan, zou de werking van de justitie in het 

algemeen en van de parketten van Halle-Vilvoorde in het bijzonder, niet vergemakkelijken. Bovendien wordt 

aan Franstalige verdachten die wonen in één van de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en dus 

niet alleen in één van de gemeenten met een bijzondere taalregeling, en die een taalwijziging of doorverwijzing 

vragen, een voorrecht geboden dat niet toekomt aan de Franstaligen in de andere Nederlandstalige 

arrondissementen, noch aan de Nederlandstaligen in alle Franstalige arrondissementen. Volgens hen is dat 

verschil in behandeling niet redelijk verantwoord, mede in het licht van artikel 4 van de Grondwet. 

 

 A.17.3.1.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 aan dat de bestreden 

artikelen 15, § 3, en 57, 9° en 11°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 1 tot 5 ervan en met het recht op toegang tot 

de rechter. 

 

 A.17.3.2.  Zij beklagen zich allereerst over de detachering van Franstalige parketmagistraten naar het parket 

van Halle-Vilvoorde. Volgens hen beogen de bestreden bepalingen niet zozeer te bewerkstelligen dat die 

magistraten de taal van de procedure beheersen, maar dat zij van dezelfde afkomst zijn als de verdachte. 
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Bovendien wordt met de taal van de burgerlijke partijen of van de slachtoffers geen rekening gehouden. Volgens 

de verzoekende partijen is de maatregel in elk geval onevenredig omdat het zou volstaan te eisen dat 

Nederlandstalige magistraten over een voldoende kennis van het Frans beschikken. Ook zij maken de 

vergelijking met de regeling in Doornik. 

 

 A.17.3.3.  In ieder geval is het, volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577, discriminerend dat de 

gedetacheerde parketmagistraten worden onttrokken aan het toezicht van de procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde. Hierdoor krijgen de Franstalige procureur des Konings en de Franstalige arbeidsauditeur 

indirect een bevoegdheid ten aanzien van magistraten die worden gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde. De 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde zou te hunnen aanzien dan ook geen werkelijk sanctiebeleid kunnen 

voeren.  

 

 A.17.3.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 beklagen zich er ook over dat de gedetacheerde 

parketmagistraten niet over een grondige kennis van het Nederlands dienen te beschikken, waardoor zij niet in 

het Nederlands moeten kunnen schrijven, terwijl de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 

Halle-Vilvoorde wel een grondige kennis van het Frans dient te hebben. Dit zou Nederlandstalige 

rechtzoekenden en hun advocaten die betrokken worden bij een dossier dat door een gedetacheerde magistraat 

wordt behandeld, manifest discrimineren.  

 

 A.17.4.  In het vierde onderdeel van hun vierde middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 

aan dat het bestreden artikel 57, 4°, 9° en 11°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, doordat de gedelegeerde Franstalige substituten van Halle-Vilvoorde slechts dienen te 

beschikken over een functionele kennis van het Nederlands. Nochtans dienen zij op te treden in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, dat behoort tot het eentalige Nederlandse taalgebied. Hierdoor 

worden de Nederlandstalige rechtzoekenden, verdachten en getuigen gediscrimineerd, vermits zij in aanraking 

komen met die gedetacheerde substituten. Volgens de verzoekende partijen overtuigt de uitleg van de 

staatssecretaris voor de Staatshervorming voor die vereiste, namelijk dat ze overeenstemt met 

artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935, niet, vermits de gedetacheerde substituten ook 

op actieve wijze in contact zullen komen met Nederlands. Bovendien worden alle onderzoeksdaden door de 

politionele diensten verricht in het Nederlands. Bijgevolg zullen de gedetacheerde substituten schriftelijke 

inlichtingen moeten verstrekken aan Nederlandstalige rechtzoekenden, verdachten en getuigen en moeten zij in 

staat zijn om, middels kantschriften, opdrachten te geven aan de eentalige politiediensten van Halle-Vilvoorde. 

  

 A.17.5.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren in hun eerste middel ten aanzien van de 

bestreden artikelen 15 en 57 soortgelijke argumenten aan als die van de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 en 

die van de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5546 en 5577. 

 

 A.17.6.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns herhalen dat de middelen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang, 

vermits de verzoekende partijen opkomen voor de belangen van de procureur en de parketmagistraten van Halle-

Vilvoorde.  

 

 A.17.6.2.  Volgens dezelfde tussenkomende partijen houdt de vergelijking met de regeling die van 

toepassing is in Doornik en Tongeren een opportuniteitsoordeel in.  

 

 A.17.7.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns zetten uiteen dat de 

detachering van Franstalige parketmagistraten onderdeel is van een politiek compromis en dat die regeling er is 

gekomen vanwege de efficiëntie. Een Franstalige verdachte kan immers enkel worden vervolgd door een 

substituut met een Franstalig diploma. De detachering van Franstaligen naar het parket van Halle-Vilvoorde 

maakt het mogelijk die waarborg na te leven. Aldus kunnen zij een zaak vanaf het begin volgen en ze voor de 

rechtbank brengen en wordt vermeden dat een zaak die voor de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel wordt gebracht, moet worden overgenomen door het tweetalig parket van Brussel. Die tussenkomende 

partijen beklemtonen dat de Franstalige parketmagistraten het vervolgingsbeleid van de procureur des Konings 

van Halle-Vilvoorde dienen toe te passen. Wat de burgerlijke partijen en de advocaten betreft, herinneren die 

tussenkomende partijen eraan dat de wet van 15 juni 1935 beoogt de rechten van verdediging van de verdachte te 

waarborgen en niet die van de burgerlijke partij, die de taal van het openbaar ministerie dient te gebruiken.  
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 A.17.7.2.  In zoverre de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 aanvoert dat de wetgever het eentalig 

karakter van het arrondissement Halle-Vilvoorde dient te eerbiedigen, voeren de Franse Orde van advocaten bij 

de balie te Brussel en François Bruyns aan dat het om een politieke overweging gaat en dat de wetgever die 

verzoekende partij niet heeft opgericht om dat eentalig karakter te waarborgen. Op het gerechtelijk vlak wordt 

dat arrondissement gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal Franstaligen, wat een verschillende 

behandeling verantwoordt.  

 

 A.17.7.3.  In zoverre de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 aanvoert dat de bestreden bepalingen niet 

bestaanbaar zijn met artikel 11 van de wet van 15 juni 1935, antwoorden de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns dat het Hof een wet niet aan een andere wet kan toetsen. Ten overvloede 

merken zij op dat die bepaling betrekking heeft op de processen-verbaal van de politie en van ambtenaren, maar 

niet op die van het parket, die worden geregeld door artikel 12 van diezelfde wet.  

 

 A.17.7.4.  Volgens de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns gaan de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 uit van een verkeerde interpretatie van de wet van 15 juni 1935. In de 

andere Nederlandstalige en Franstalige arrondissementen kan een verdachte immers ook een taalwijziging 

vragen, en dit op grond van artikel 23 van die wet. In het gerechtelijk arrondissement Brussel kan elke verdachte 

de taalwijziging vragen, ongeacht of hij woont in een tweetalige gemeente, in een eentalige gemeente of in een 

gemeente met bijzondere taalregeling. 

 

 A.17.8.  Volgens de Ministerraad maakt de detachering van functioneel tweetalige Franstalige magistraten 

van het parket van Brussel naar dat van Halle-Vilvoorde deel uit van de essentiële elementen die de 

Grondwetgever bekend waren op het ogenblik dat hij zich heeft uitgesproken over de grondwetsherziening.  

 

 

 Wat de locatie van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde betreft (de bestreden 

artikelen 15, 18, 42, 1° en 2° en 56, 1° en 2°) 

 

 A.18.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 voeren aan dat de bestreden artikelen 15 en 18 niet 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 

en 13 ervan, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat het parket en het arbeidsauditoraat van 

Halle-Vilvoorde op een andere locatie worden ondergebracht dan de zetel van de rechtsmachten waaraan die 

parketten verbonden zijn of waarbij zij hun diensten moeten verlenen, die alle gevestigd zijn in Brussel. Dat is 

niet het geval voor alle andere parketten van het land en in het bijzonder voor het parket van de procureur des 

Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel. Dit zou veel administratieve en praktische moeilijkheden 

teweegbrengen voor alle betrokkenen.  

 

 A.18.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren aan dat de bestreden artikelen 42, 1° en 2°, en 

56, 1° en 2°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 12 ervan en met de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, omdat parketmagistraten een standplaats hebben die niet samenvalt met de vestigingsplaats 

van de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank van hun ambtsgebied, 

terwijl dat voor de overige parketten wel het geval is. De wetgever heeft, volgens hen, onvoldoende rekening 

gehouden met de praktische problemen waartoe die territoriale splitsing aanleiding zal geven. De verzoekende 

partijen illustreren dit met een aantal voorbeelden. Die problemen zouden een ernstige belemmering inhouden 

van de rechtsgang en aanleiding geven tot een aanzienlijke achterstand en vertraging bij de behandeling van de 

zaken van het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. Tevens vrezen zij dat het recht op een 

behoorlijke rechtsbedeling en het verbod op een willekeurige vrijheidsberoving onvoldoende gewaarborgd 

kunnen worden. Ten aanzien van de doelstelling van de splitsing van het parket en van het arbeidsauditoraat, 

namelijk een eigen vervolgingsbeleid te kunnen ontwikkelen, de werking van het openbaar ministerie te 

optimaliseren en de gerechtelijke achterstand te bestrijden, is die maatregel niet pertinent en in ieder geval niet 

evenredig.  

 

 A.18.3.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns antwoorden dat uit de 

rechtspraak van het Hof voortvloeit dat het gerechtelijk arrondissement Brussel het voorwerp mag uitmaken van 

een verschillende behandeling. De vergelijking tussen het parket van Halle-Vilvoorde en de andere parketten van 

het land gaat derhalve niet op. Zij voegen hieraan toe dat de verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 de 

opportuniteit van de hervorming bekritiseren en dat zij opkomen voor de belangen van magistraten, terwijl zij 
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enkel uit eigen naam mogen optreden. Volgens hen laten die verzoekende partijen ook na aan te geven welke de 

gediscrimineerde categorie van personen is.  

 

 A.18.4.  De Ministerraad herhaalt dat de verzoekende partijen uitgaan van het verkeerde uitgangspunt, 

namelijk de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel in een eentalig arrondissement Halle-Vilvoorde 

en een tweetalig arrondissement Brussel-Hoofdstad. Hij beklemtoont dat het gerechtelijk arrondissement Brussel 

als zodanig niet wordt gesplitst en zowel het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als het Nederlandse taalgebied 

bestrijkt; enkel het parket wordt op territoriale basis gesplitst. Volgens de Ministerraad berusten de door de 

verzoekende partij bekritiseerde verschillen in behandeling op een redelijke verantwoording. 

 

 

 Wat de toezichtsbevoegdheid van de procureurs des Konings ten aanzien van de griffiers en de 

medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de rechtbank van koophandel betreft 

(het bestreden artikel 34) 

 

 A.19.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert in het derde onderdeel van haar eerste middel aan 

dat het bestreden artikel 34 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, doordat de procureur des Konings van Brussel en die van Halle-Vilvoorde 

gezamenlijk toezicht houden over de hoofdgriffier, de griffiers, de deskundigen, de ICT-deskundigen en de 

overige personeelsleden van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de Nederlandstalige rechtbank 

van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Brussel, terwijl de procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde geen medezeggenschap krijgt over de personeelsleden van de Franstalige rechtscolleges van 

hetzelfde arrondissement. Zij beklaagt zich er ook over dat de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde de 

procureur des Konings van Brussel op diens verzoek moet betrekken bij het toezicht op de vredegerechten in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, met inbegrip van de vredegerechten waar de taal van de 

rechtspleging uitsluitend het Nederlands is. Bij de beoordeling van dat verschil in behandeling, en van het feit 

dat de ene procureur veel ruimere bevoegdheden heeft dan de andere, dient, volgens de verzoekende partij, 

rekening te worden gehouden met het feit dat de functie van procureur des Konings van Brussel enkel 

toegankelijk is voor een persoon wiens diploma in het Frans is gesteld.  

 

 A.19.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in het derde onderdeel van hun vierde middel 

aan dat het bestreden artikel 34 om gelijkaardige redenen niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. Zij voeren aan dat in de parlementaire voorbereiding geen verantwoording wordt gegeven voor het 

verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, zodat, bij gebrek aan een wettig doel, de maatregel niet 

aanvaardbaar is. Voor zover het verschil wordt verantwoord door de algemene doelstellingen van de splitsing 

van het gerechtelijk arrondissement Brussel, namelijk een optimale rechtsbedeling, is het niet pertinent en hoe 

dan ook niet evenredig met het nagestreefde doel, vermits niet valt in te zien hoe de onbevoegdheid van de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde om mede toezicht uit te oefenen over het personeel van de 

Franstalige rechtscolleges zal bijdragen tot een optimale rechtsbedeling. Gelet op het in artikel 4 van de 

Grondwet gewaarborgde territorialiteitsbeginsel zou het in ieder geval onevenredig zijn dat de procureur des 

Konings van Brussel betrokken wordt bij het toezicht op het personeel van de vredegerechten van Halle-

Vilvoorde, waar de taal van de rechtspleging uitsluitend het Nederlands is.  

 

 A.19.3.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5509 opkomt voor de belangen van de griffiers en de personeelsleden van de 

rechtbanken, wat niet tot haar maatschappelijk doel behoort. 

 

 A.19.4.  De Ministerraad herhaalt het in A.13.4 aangevoerde argument.  

 

 A.19.5.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 antwoorden dat hiermee niet op hun middel wordt 

geantwoord.  

 

 

 Wat de diplomavereiste en de benoemingsprocedure van de procureur des Konings van Brussel betreft (de 

bestreden artikelen 15, 18, 26, 2°, en 57, 3° en 5°) 

 

 A.20.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert in haar tweede middel aan dat het bestreden 

artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
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niet in samenhang gelezen met artikel 4 ervan en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. Vermits de procureur des Konings van Brussel en de arbeidsauditeur aan de hand van hun 

diploma zullen moeten aantonen dat zij hun examens in de rechten in het Frans hebben afgelegd, zullen die 

ambten niet langer toegankelijk zijn voor wie zijn examens in het Nederlands heeft afgelegd. Die partij wijst 

erop dat in de parlementaire voorbereiding geen verantwoording wordt gegeven voor dat verschil in behandeling, 

ofschoon de Raad van State dat had gevraagd. Volgens haar benadeelt die discriminatie de Nederlandstalige 

magistraten bij het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel, de Nederlandstalige universiteiten en de 

Nederlandstalige rechtsonderhorigen.  

 

 A.20.1.2.  Volgens die verzoekende partij doet de bestreden bepaling afbreuk aan het tweetalig karakter van 

Brussel, dit wil zeggen de gelijke rechtspositie van het Frans en van het Nederlands in Brussel, en dit is in strijd 

met artikel 4 van de Grondwet.  

 

 A.20.2.1.  De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, tussenkomende partij in de zaak 

nr. 5509, voegt hieraan toe dat personen die hun diploma in de rechten, enerzijds, in het Nederlands en, 

anderzijds, in het Frans hebben behaald, zich in vergelijkbare situaties bevinden, hetgeen wordt bevestigd door 

artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek. De in de parlementaire voorbereiding aangehaalde 

verantwoording voor het feit dat het ambt van procureur des Konings en van arbeidsauditeur van Brussel is 

voorbehouden aan personen met een Franstalig diploma in de rechten, namelijk dat hun tegenhangers van 

Halle-Vilvoorde moeten aantonen dat zij hun diploma in het Nederlands hebben behaald en dat de paritaire 

samenstelling van het coördinatiecomité waarin is voorzien in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, moet 

worden gewaarborgd, gaat volgens die tussenkomende partij niet op.  

 

 A.20.2.2.  Uit artikel 4 van de Grondwet vloeit, volgens die tussenkomende partij, voort dat de wetgever 

het eentalige, dan wel het tweetalige, karakter van de taalgebieden dient te eerbiedigen. Het invoeren van een 

gelijkwaardigheid van twee talen in een eentalig taalgebied of van een ongelijkwaardigheid van twee talen in een 

tweetalig taalgebied zou in strijd zijn met die grondwetsbepaling. Door de vereiste dat de procureur des Konings 

en de arbeidsauditeur van Brussel een Franstalig diploma moeten hebben, voert de wetgever, in strijd met 

artikel 4 van de Grondwet, de voorrang van het Frans op het Nederlands in in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad. Het feit dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde een 

Nederlandstalig diploma hebben is, daarentegen, verantwoord door het feit dat hun bevoegdheden zich 

uitstrekken over het Nederlandse taalgebied. 

 

 A.20.2.3.  Wat het coördinatiecomité betreft waarin artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek voorziet, 

merkt de tussenkomende partij op dat uit de bewoordingen van die bepaling niet blijkt dat het comité paritair 

moet worden samengesteld. En zelfs al zou dat het geval zijn, zou dit geen afdoende verantwoording bieden, 

vermits de voorrang die aldus wordt gegeven aan het Frans in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in strijd 

zou zijn met artikel 4 van de Grondwet.  

 

 A.20.3.  In het vijfde onderdeel van hun enige middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 

aan dat het bestreden artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan, met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten. Volgens hen vereist de grondwettelijk verankerde tweetaligheid van Brussel-Hoofdstad dat 

Nederlandstaligen en Franstaligen op gelijke wijze in aanmerking komen voor de Brusselse openbare ambten. 

De bestreden bepaling wijkt dan ook af van wat geldt voor andere openbare ambten van verplicht tweetalige 

Brusselse instellingen of federale tweetalige instellingen in het algemeen en rechtscolleges in het bijzonder. 

Anderzijds worden de Franstalige procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en de betrokken 

rechtsonderhorigen op dezelfde wijze behandeld als de procureurs, arbeidsauditeurs en rechtsonderhorigen van 

de Franstalige gerechtelijke arrondissementen.  

 

 A.20.4.1.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 aan dat het bestreden 

artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 1 tot 5 ervan en met het recht op toegang tot de rechter. Zij beklagen 

zich erover, enerzijds, dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel aan de hand van hun 

diploma moeten aantonen dat zij een Franstalig diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben 

behaald en, anderzijds, dat zij uitsluitend worden voorgedragen door Franstalige benoemingscommissie van de 

Hoge Raad voor de Justitie.  
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 A.20.4.2.  Zij voeren aan dat zij met hun Nederlandstalig diploma niet langer kandidaat kunnen zijn voor 

het ambt van procureur des Konings of arbeidsauditeur van Brussel en dat zij als rechtsonderhorigen worden 

geconfronteerd met een korpsoverste die zijn diploma moet hebben behaald in een taal die niet de hunne is. Het 

verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit streeft, nog volgens die partijen, geen wettig doel na. De 

discriminatie is ook niet evenwichtig, vermits ze slechts geldt in één richting. Dat een adjunct een Nederlands 

diploma dient te hebben behaald, weegt daar niet tegen op, vermits diens bevoegdheden niet vergelijkbaar zijn. 

Ook het feit dat de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde een Nederlands diploma dient te hebben, is niet 

relevant, vermits dat ook geldt voor alle andere eentalige arrondissementen. Ook het feit dat het 

coördinatiecomité bepaald in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek paritair dient te zijn samengesteld, kan 

niet als rechtvaardiging gelden, vermits dat comité wordt opgericht bij het bestreden artikel 16 van de wet van 

19 juli 2012. Het gaat, volgens hen, niet op om eerst een noodsituatie te creëren en vervolgens aan de hand 

hiervan een discriminatie in te voeren. In ieder geval is het verschil in behandeling onevenredig vermits de 

procureur des Konings meer macht heeft dan het coördinatiecomité. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 

merken tevens op dat artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek niet uitdrukkelijk bepaalt dat het 

coördinatiecomité paritair moet zijn samengesteld en dat die pariteit ook op andere wijzen bereikt kan worden. 

 

 A.20.4.3.  Voor het feit dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad uitsluitend door de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad 

voor de Justitie wordt voorgedragen, bestaat volgens die partijen geen enkele verantwoording.  

 

 A.20.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in hun derde middel aan dat de bestreden 

artikelen 15, 18, 26, 2°, en 57, 3° en 5°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 

11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4, van de Grondwet.  

 

 A.20.5.2.  Zij wijzen erop dat de bestreden bepalingen een onderscheid maken op basis van taal, wat een 

bijzondere grond van onderscheid is, die een stringente toets vereist. 

 

 A.20.5.3.  Zij zijn van oordeel dat de nagestreefde doelstellingen, namelijk het evenwicht met de procureur 

des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de pariteit van het coördinatiecomité waarin is voorzien 

in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek en het evenwicht met de Nederlandstalige adjunct van de 

procureur en van de arbeidsauditeur van Brussel, de nodige draagkracht ontberen om het bestreden onderscheid 

te verantwoorden. De procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde kunnen niet als 

tegenhanger van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel worden beschouwd. Dat zij over 

een Nederlandstalig diploma dienen te beschikken, vloeit logischerwijs voort uit het feit dat het arrondissement 

Halle-Vilvoorde tot het Nederlandse taalgebied behoort. Zij wijzen er ook op dat noch het institutioneel akkoord 

van 11 oktober 2011, noch het voorstel tot invoeging van artikel 157bis in de Grondwet melding maken van de 

paritaire samenstelling van het coördinatiecomité. De wetgever had die pariteit ook anders kunnen invullen. De 

toevoeging van een adjunct van de procureur en van de arbeidsauditeur van Brussel zou het taalevenwicht 

binnen het arrondissement van Brussel niet verzekeren, vermits het om hiërarchisch ondergeschikte posities 

betreft. In ieder geval zou het bestreden onderscheid niet in een redelijke verhouding staan tot het beoogde doel, 

vermits de bestreden bepalingen de Nederlandstalige parketmagistraten op definitieve wijze de kans ontzeggen 

om geleid te worden door een Nederlandstalige korpschef. 

 

 A.20.5.4.  Die partijen wijzen er ook op dat de Nederlandstalige parketmagistraten van het administratief 

arrondissement Brussel, ingevolge de bestreden bepalingen, als enige niet, middels de verkiezing van hun 

vertegenwoordigers in de benoemings- en aanwijzingscommissie van het Nederlandstalige college van de Hoge 

Raad voor de Justitie, inspraak hebben bij de aanwijzing van hun korpschef. Een dergelijk onderscheid is, 

volgens hen, des te onevenrediger, gelet op het feit dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 

Brussel hun ambtsplichten vervullen in een tweetalig taalgebied, hiërarchisch gezag hebben over alle 

parketmagistraten en, met toepassing van het bestreden artikel 26, 2°, de autonome bevoegdheid verkrijgen om 

kandidaten voor te dragen voor de aanwijzing van hun hiërarchisch ondergeschikte Nederlandstalige adjunct. De 

voorzitters van de Franstalige en Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel worden daarentegen 

aangewezen door de verenigde benoemingscommissie.  

 

 A.20.6.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren aan dat het bestreden artikel 57 van de wet van 

19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4, van de 

Grondwet. Hun argumenten zijn gelijkaardig aan hetgeen hiervoor is aangevoerd. 
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 A.20.7.  De Ministerraad voert aan dat de regeling van de taalaanhorigheid van de procureur des Konings 

en van de arbeidsauditeur van Brussel is ingegeven door de overweging dat de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde zullen behoren tot de Nederlandse taalrol. Hij ontkent dat in de 

parlementaire voorbereiding geen verantwoording wordt gegeven voor de regeling van de taalaanhorigheid van 

de procureur des Konings van Brussel en verwijst naar de toelichting die de staatssecretaris voor de 

Staatshervorming verstrekte in de bevoegde commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, namelijk 

het waarborgen van de taalpariteit van het coördinatiecomité waarin is voorzien in artikel 150ter van het 

Gerechtelijk Wetboek. De oprichting van dat coördinatiecomité behoort tot de essentiële elementen van de 

hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel zoals bedoeld in artikel 157bis van de Grondwet. Ook al 

werd de paritaire samenstelling niet met zoveel woorden opgenomen in de wet, ze vloeit, volgens de 

Ministerraad, voort uit de taalaanhorigheid van de procureurs zoals de wetgever die, blijkens de parlementaire 

voorbereiding, heeft gewild.   

 

 A.20.8. De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de 

balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat het middel noch de advocaten, noch de rechtsonderhorigen 

aanbelangt en dat de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546, 5577 en 5587 de belangen van de 

procureur des Konings, van diens substituten, van Nederlandstalige universiteiten en van de rechtsonderhorigen 

verdedigen. De verzoekende partijen zouden ook niet aantonen dat ze kandidaat kunnen zijn voor die functies. 

 

 A.20.9.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » voert aan dat het legitiem en evenredig 

is te bepalen dat de procureur des Konings van Brussel een Franstalig diploma dient te hebben, aangezien de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde een Nederlandstalig diploma dient te hebben. Die tussenkomende 

partij herinnert eraan dat er in een bijzondere regeling is voorzien voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

die overeenstemt met zijn tweetalig karakter, vermits de procureur des Konings van Brussel wordt bijgestaan 

door een adjunct die een Nederlandstalig diploma dient te hebben. Dat de Nederlandstalige parketmagistraten 

aldus een Franstalige korpsoverste hebben, verschilt niet van de bestaande situatie. Bovendien mag niet uit het 

oog worden verloren dat de procureur des Konings van Brussel een grondige kennis van de andere landstaal 

dient te hebben.  

 

 A.20.10.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns merken allereerst op 

dat een Nederlandstalige die zijn diploma in het Frans heeft behaald, kan worden aangesteld als procureur des 

Konings of arbeidsauditeur van Brussel.  

 

 A.20.10.2.  Die tussenkomende partijen voeren vervolgens aan dat de wet als een geheel moet worden 

gelezen en wijzen erop dat de procureur des Konings van Brussel en die van Halle-Vilvoorde noodzakelijkerwijs 

tot verschillende taalgroepen behoren. Ook al zijn die parketten territoriaal gesplitst, ze hangen beide af van de 

Nederlandstalige en de Franstalige rechtbank die hun bevoegdheid uitoefenen op het gerechtelijk arrondissement 

Brussel. Bijgevolg moet naar het gerechtelijk arrondissement worden gekeken om te appreciëren of er sprake is 

van een discriminatie. Zij wijzen er ook op dat de procureur des Konings van Brussel tweetalig dient te zijn en 

dat hij wordt bijgestaan door een Nederlandstalige adjunct. Er bestaan overigens nog andere functies die zijn 

voorbehouden aan personen die tot deze of gene taalgroep behoren.  

 

 A.20.10.3.  Zij wijzen ook op het bestaan van het coördinatiecomité dat de coördinatie tussen het parket en 

het arbeidsauditoraat van Brussel en die van Halle-Vilvoorde moet verzekeren. Dat comité vormt een essentieel 

element van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Volgens de wetgever maakt de pariteit 

van dat comité deel uit van het communautaire evenwicht in de hervorming. Vermits de procureur des Konings 

en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde Nederlandstalig zijn, vereist die pariteit dat die van Brussel Franstalig 

zijn. 

 

 A.20.10.4.  Ten slotte stemt de bestreden situatie overeen met wat thans reeds bestaat. Het hiërarchische 

gezag van de procureur des Konings van Brussel strekt zich uit tot substituten die tot de andere taalrol behoren 

en hij oefent zijn bevoegdheid uit ten aanzien van rechtsonderhorigen die een andere taal spreken. 

 

 A.20.11.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 antwoorden dat alle aangehaalde argumenten elke 

pertinentie missen in het licht van de grondwettelijk gewaarborgde tweetaligheid van Brussel-Hoofdstad en de 

eentaligheid van het Nederlandse taalgebied.  
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 A.20.11.2.  Het argument van de pariteit van het coördinatiecomité bedoeld in artikel 150ter van het 

Gerechtelijk Wetboek gaat, volgens die partijen, niet op. Enerzijds kan die pariteit op een andere manier worden 

verwezenlijkt. Anderzijds blijkt uit de aan het comité toevertrouwde taken niet dat die pariteit wezenlijk zou zijn. 

Ten slotte kan die pariteitsvereiste niet op tegen de vereisten die uit artikel 4 van de Grondwet voortvloeien.  

 

 A.20.12.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 antwoorden dat als rechtsonderhorigen zij in 

ieder geval een belang hebben bij de taalaanhorigheid van de magistraten die territoriaal bevoegd zijn in de 

arrondissementen waarin zij wonen en dat de eerste verzoekende partij de belangen van de Nederlandstaligen 

verdedigt. 

 

 A.20.12.1.2.  Dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde een Nederlandstalig 

diploma dienen te hebben, vloeit, volgens hen, louter uit artikel 4 van de Grondwet voort. Er is ook geen 

bepaling die voorziet dat zij van een bijzondere taalaanhorigheid dienen te zijn. Zij herhalen dat het 

coördinatiecomité het verschil in behandeling niet kan verantwoorden. 

 

 A.20.12.2.  De Ministerraad voert aan dat de kritiek dat de bestreden bepaling niet de enige wijze is om de 

taalpariteit van het coördinatiecomité te verzekeren, een opportuniteitskritiek is die niet in aanmerking kan 

worden genomen. 

 

 A.20.13.1.1.  Volgens de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 erkent de Ministerraad dat de verplichte 

taalaanhorigheid van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en van die van 

Brussel geen essentieel element uitmaakt van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 

 A.20.13.1.2.  Ook die partijen zijn van oordeel dat de paritaire samenstelling van het coördinatiecomité 

waarin is voorzien in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek het verschil in behandeling niet 

verantwoorden.  

 

 A.20.13.1.3.  Zij voeren tevens aan dat de Ministerraad voorbijgaat aan het feit dat zowel de procureur des 

Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en die van Brussel, als de adjunct-procureur des Konings en 

de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel allen in beginsel over een grondige kennis van zowel het Frans als het 

Nederlands dienen te beschikken. Het valt niet in te zien waarom de diplomataal dient te primeren op die 

aangetoonde grondige kennis van de andere taal.  

 

 A.20.13.2.  De Ministerraad antwoordt dat de omstandigheid dat bepaalde functies worden voorbehouden 

aan magistraten op grond van de taal van hun diploma, geenszins uitzonderlijk is. Het is zelfs de regel voor de 

toegang tot het merendeel van de functies van magistraat krachtens de wet van 15 juni 1935.  

 

 A.20.14.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren aan dat de Ministerraad er in zijn memorie 

niet in slaagt een objectieve verantwoording te geven voor het wettelijke verbod voor Nederlandstaligen om in 

Brussel het ambt van procureur des Konings en van arbeidsauditeur te vervullen. Ook zij zijn van oordeel dat het 

argument van de paritaire samenstelling van het coördinatiecomité waarin is voorzien in artikel 150ter van het 

Gerechtelijk Wetboek niet opgaat, vermits die pariteit geen wettelijke verplichting is. Zij verwijzen 

dienaangaande naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet, waar door een lid werd verklaard dat 

de pariteit niet verplicht is (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, pp. 153-154). 

 

 

 Wat de keuze van rechtbank betreft (het bestreden artikel 52) 

 

 A.21.1.  In hun zesde middel voeren de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 aan dat het bestreden 

artikel 52 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met 

artikel 4, van de Grondwet doordat die bepaling het mogelijk maakt dat binnen het volledige gerechtelijk 

arrondissement Brussel, en derhalve tevens binnen het eentalige arrondissement Halle-Vilvoorde, de 

rechtsonderhorigen door beschikking kunnen kiezen voor de Franstalige rechtbank van Brussel te verschijnen. 

Rechtsonderhorigen die woonachtig zijn in elk ander gerechtelijk arrondissement binnen het eentalig 

Nederlandse taalgebied hebben die mogelijkheid niet. Volgens de verzoekende partijen is er geen objectieve en 

redelijke verantwoording voor dat verschil in behandeling, aangezien afbreuk wordt gedaan aan de homogeniteit 

van het eentalige taalgebied. Zij wijzen erop dat het gaat om geschillen die louter lokaliseerbaar zijn binnen het 

eentalige taalgebied en waarvan beide partijen woonachtig zijn in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Volgens 

hen is het bestreden verschil in behandeling niet noodzakelijk aangezien de partijen steeds een taalwijziging 

kunnen vragen.  
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 A.21.2.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren allereerst aan 

dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het middel vermits zij niet aantonen dat zij benadeeld 

worden door het feit dat de Franstalige rechtsonderhorigen die woonachtig zijn in het arrondissement Halle-

Vilvoorde, ervoor kunnen kiezen hun zaak voor een Franstalige rechtbank te brengen.  

 

 A.21.2.2.  Volgens die tussenkomende partijen gaat de door de verzoekers gemaakte vergelijking niet op, 

vermits uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het gerechtelijk arrondissement Brussel het voorwerp mag 

uitmaken van een andere behandeling dan die van de andere gerechtelijke arrondissementen. 

 

 A.21.2.3.  Zij wijzen er tevens op dat artikel 7 van de wet van 15 juni 1935 de partijen, ongeacht het 

rechtscollege waarvoor zij zich bevinden, toelaat om bij onderlinge overeenkomst de taalwijziging te vragen. De 

rechter is verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan en om de zaak te verwijzen naar een rechtscollege van 

een ander taalgebied. De enige wijziging die de bestreden bepaling aan dat stelsel aanbrengt is het feit dat de 

partijen de taalwijziging reeds kunnen vragen op het ogenblik van de aanhangigmaking van de zaak en dat zij de 

taalwijziging mogelijk maakt zelfs al is de rechtbank van Brussel bevoegd omdat de zaak is gesitueerd in het 

tweetalige arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 

 Wat de verdeling van de kaders en de werklastmeting betreft (de bestreden artikelen 57 tot 62) 

 

 A.22.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert in haar derde en vierde middel aan dat het 

bestreden artikel 57, 6° tot 12°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 ervan, en met de artikelen 6, 13 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij bestrijdt, enerzijds, de verdeelsleutel van 20 pct./80 pct. die 

wordt gehanteerd om de Nederlandstalige en Franstalige kaders van de politierechtbank, de arbeidsrechtbank en 

de rechtbank van eerste aanleg te bepalen, in afwachting van de vastlegging van de kaders volgens de werklast 

en, anderzijds, de regels met betrekking tot de werklastmeting aan de hand waarvan de kaders definitief zullen 

worden vastgelegd.  

 

 A.22.1.2.  De verzoekende partij zet uiteen dat onder de wet van 15 juni 1935 bij de arbeidsrechtbank, de 

rechtbank van koophandel, de rechtbank van eerste aanleg, het arbeidsauditoraat en het parket één derde van de 

magistraten zijn diploma in het Nederlands, respectievelijk in het Frans diende te hebben behaald, en dat twee 

derden van alle magistraten tweetalig dienden te zijn. Luidens de bestreden bepaling, daarentegen, zullen het 

Nederlandstalige kader en het Franstalige kader van de politierechtbank, de arbeidsrechtbank en de rechtbank 

van eerste aanleg overeenkomen met respectievelijk 20 pct. en 80 pct. van het huidige kader van de 

niet-ontdubbelde rechtbank. Volgens haar is het onderscheid dat de wet invoert, door te bepalen dat meer 

Franstaligen zullen worden aangeworven dan Nederlandstaligen, in plaats van algemeen en abstract te bepalen 

dat de taalkaders binnen bij de wet bepaalde grenzen worden bepaald op basis van objectieve criteria, nodeloos 

en discriminerend.  

 

 Daarnaast zijn de kaders, volgens haar, willekeurig bepaald. De door de bestreden bepaling vastgelegde 

cijfers zouden niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Dat zou onder meer blijken uit het advies van de 

Hoge Raad voor de Justitie over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Aldus zouden, 

enerzijds, de Nederlandstaligen worden gediscrimineerd voor de zetel, de griffies en het personeel van de zetel 

en, anderzijds, de Franstaligen, voor het parket en het arbeidsauditoraat, en hun personeel. Als rechtstreeks 

gevolg hiervan worden ook de advocaten gediscrimineerd, vermits zij zullen worden geconfronteerd met een 

substantiële vertraging in de behandeling van hun zaak. Het recht op toegang tot de rechter, dat het recht inhoudt 

op een behandeling van hun zaak binnen een redelijke termijn, zou ernstig worden beknot.  

 

 A.22.1.3.  Wat de werklastmeting betreft, beklaagt de verzoekende partij zich erover dat die niet ertoe zal 

kunnen leiden dat respectievelijk het aantal magistraten van elke taalgroep daalt onder de aantallen die worden 

gewaarborgd door de vooraf bepaalde verdeelsleutel. Dit wil zeggen dat het aantal Franstalige magistraten ook 

na de werklastmeting nog steeds minimaal 80 pct. van het huidige kader zal bedragen (60 pct. voor de rechtbank 

van koophandel), zijnde meer dan het huidig aantal Franstalige magistraten. Het aantal Nederlandstalige 

magistraten zal minimaal 20 pct. van het huidige kader bedragen (40 pct. voor de rechtbank van koophandel), 

zijnde minder dan het huidige aantal Nederlandstalige magistraten. Die asymmetrische waarborg zou bijgevolg 

discriminerend zijn, en zou aan de werklastmeting elke betekenis ontnemen, tenzij de budgettaire ruimte zou 

stijgen.  
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 A.22.1.4.  De verzoekende partij wijst er ook op dat de Raad van State heeft aangeklaagd dat de bestreden 

bepaling de minister van Justitie, in plaats van de Koning, de bevoegdheid verleent om de parameters en de 

methodologie van de werklastmeting te bepalen en om alle nodige maatregelen te nemen. Volgens haar is het 

onaanvaardbaar dat de wet niet bepaalt aan de hand van welke criteria en op welke wijze de werklastmeting 

dient te worden uitgevoerd.  

 

 A.22.2.1.  De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel is van oordeel dat er een 

discriminatie zou ontstaan indien de werklastmeting niet zou zijn uitgevoerd binnen het jaar nadat de bestreden 

overgangsregeling in werking is getreden, en uiterlijk op 1 juni 2014, vermits in dat geval, luidens het bestreden 

artikel 57, 8°, van de wet van 19 juli 2012, de verdeelsleutels 80 pct.-20 pct. en 60 pct.-40 pct. zonder meer 

zullen worden toegepast. Indien deze verdeelsleutels worden toegepast los van enige werklastmeting en zonder 

enige beperking in de tijd, zijn ze niet evenredig met het door de wetgever nagestreefde doel.  

 

 A.22.2.2.  De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel wijst er dienaangaande op dat uit de 

vaststellingen van de Hoge Raad voor de Justitie is gebleken dat die cijfers niet overeenstemmen met de 

vastgestelde in- en uitstroom per taalrol bij de betrokken rechtbanken. De toepassing van die cijfers los van een 

werklastmeting en zonder enige beperking in de tijd zou dan ook nefaste gevolgen hebben voor de bestrijding 

van de gerechtelijke achterstand, wat nochtans één van de doelstellingen is van de bestreden wet. Bovendien zou 

worden geraakt aan de in de wet van 15 juni 1935 ingeschreven evenwichten, terwijl uit de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet zou blijken dat de wetgever niet tot doel had te raken aan de taalwetgeving.  

 

 A.22.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 voeren in het zesde onderdeel van hun enige middel 

aan dat het bestreden artikel 57, 7° tot 12°, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan, met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, doordat de vroegere verhouding tussen het totale aantal Nederlandstalige en 

Franstalige magistraten, die voor iedere rechtbank werd vastgesteld volgens het aantal kamers die kennis nemen 

van de Nederlandstalige en de Franstalige zaken, met onmiddellijke ingang wordt vervangen door de voorlopige 

verdeelsleutels van 20 pct./80 pct. voor de politierechtbank, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van eerste 

aanleg en van 40 pct./60 pct. voor de rechtbank van koophandel. Zij erkennen dat de voorlopige kaders 

bijgesteld worden op basis van de werklastmeting van de dossiers in de respectieve talen, en dit uiterlijk op 

1 juni 2014, maar wijzen erop dat het niet vanzelfsprekend is dat de aangekondigde werklastmeting tijdelijk tot 

een goed einde wordt gebracht. Bovendien blijft ook na de eventuele bijsturing van de kaders aan de hand van de 

werklastmeting het minimum van die kaders bevroren, zodat die bijsturing alleen maar kan gebeuren door de 

uitbreiding van het kader waarvan de voorlopige omvang niet volstaat, wat gezien de budgettaire gevolgen niet 

vanzelfsprekend zou zijn.  

 

 A.22.3.2.  Die verzoekende partijen voeren aan dat die voorlopige kaders neerkomen op een 

onverantwoorde ongelijke behandeling van Nederlandstaligen en Franstaligen omdat de vermelde verhoudingen, 

behalve voor de politierechtbank, kennelijk niet beantwoorden aan de behoeften van de dienst en ze derhalve 

aanleiding zullen geven tot een stelselmatige en steeds toenemende vertraging en gerechtelijke achterstand. Ook 

die partijen verwijzen dienaangaande naar het advies van de Hoge Raad voor de Justitie, alsmede naar 

verklaringen van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en naar het advies van de afdeling 

wetgeving van de Raad van State.  

 

 A.22.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5576 voeren aan dat de bestreden artikelen 57, 8°, 58, 1°, 

61 en 62 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 13 ervan, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten. Volgens hen voeren de bestreden 

bepalingen een discriminerend verschil in behandeling in tussen, enerzijds, de Nederlandstalige magistraten en 

personeelsleden van de Rechtbank van eerste aanleg en de Arbeidsrechtbank te Brussel en de Nederlandstalige 

rechtzoekenden en, anderzijds, de Franstalige magistraten en personeelsleden van diezelfde rechtscolleges en de 

Franstalige rechtzoekenden. 

 

 A.22.4.2.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de bestreden bepalingen zullen leiden tot een 

problematische gerechtelijke achterstand bij de behandeling van de Nederlandstalige zaken. Volgens hen stemt 

de verdeelsleutel van 20 pct./80 pct. niet overeen met de werkelijkheid, vermits de reële in- en uitstroom van de 

Nederlandstalige zaken in de betrokken rechtbanken veeleer 30 pct. bedraagt. Dat zou blijken uit de cijfers die de 

Hoge Raad voor de Justitie aan de wetgevende Kamers heeft medegedeeld. Door de vermindering van het aantal 

Nederlandstalige rechters van 30 pct. naar 20 pct. zullen er jaarlijks tot een derde minder zaken worden 
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afgehandeld, waardoor de doorlooptijd van de zaken per jaar met zes maanden zou worden verlengd. Dat de 

overtollige Nederlandstalige magistraten niet onmiddellijk afvloeien maar in een uitdovingskader worden 

geplaatst is niet van dien aard dat de negatieve weerslag van de 80/20-verdeelsleutel wordt verholpen, vermits 

niet bekend is hoelang dat uitdovingskader zal worden aangehouden en vermits het niet geldt voor het 

griffiepersoneel. 

 

 A.22.4.3.  De verzoekende partijen wijzen erop dat de 80/20-verdeelsleutel wettelijk wordt verankerd 

indien de voorgeschreven werklastmeting niet is afgerond op 1 juni 2014. Zij verwijzen naar het advies van de 

Hoge Raad voor de Justitie waaruit zou blijken dat de tijdige afronding van de werklastmeting geen uitgemaakte 

zaak is. Zij betwijfelen of de door de Regering aangewezen externe consultant daarin zal slagen. 

 

 A.22.4.4.  Ook het feit dat in een tijdelijke 27 pct.-vrijwaringsregel wordt voorzien, waardoor het aantal 

Nederlandstalige magistraten tijdelijk wordt opgetrokken naar 27 pct. van de voormalige formaties, is niet van 

dien aard dat de negatieve effecten van de 80/20-verdeelsleutel worden verholpen, vermits die 27 pct.-regel pas 

in werking treedt zodra elk van de nieuwe kaders en taalkaders voor 90 pct. ingevuld is, die regel niet geldt voor 

het griffiepersoneel, ze slechts één jaar van toepassing is en ze vervalt indien de werklastmeting niet tijdig wordt 

afgerond. 

 

 A.22.4.5.  Ook het feit dat het bestreden artikel 57, 8°, vijfde lid een monitoringcomité opricht om toezicht 

te houden op de gerechtelijke achterstand en het feit dat toegevoegde rechters kunnen worden benoemd, zou niet 

volstaan. Veeleer blijkt hieruit dat de wetgever aanvaardde dat de 80/20-verdeelsleutel tot een toename van de 

gerechtelijke achterstand zou leiden. Bovendien kan het monitoringcomité pas achteraf optreden, nadat de 

toename van de gerechtelijke achterstand zich reeds heeft voorgedaan. Wat de benoeming van toegevoegde 

rechters betreft, wijzen de verzoekende partijen erop dat die volgens de rechtspraak van het Hof slechts 

gerechtvaardigd is in uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden en voor zover de wetgever gelijktijdig 

werk maakt van daadwerkelijke structurele oplossingen. Ook veranderen die maatregelen niets aan het uitdovend 

karakter van het overtollige kader, zodat de toegevoegde rechters die uitdovende mandaten niet kunnen invullen. 

 

 A.22.4.6.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepalingen ertoe leiden dat het recht op een 

behoorlijke rechtsbedeling, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, niet langer wordt gewaarborgd. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

blijkt dat de lidstaten proactief moeten handelen en hun rechtssystemen zo moeten organiseren dat er binnen een 

redelijke termijn recht kan worden gesproken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in deze 

context ook gewezen op de essentiële rol van de wetgever en op het belang van gepaste wetgeving om een 

systemische gerechtelijke achterstand te vermijden. De bestreden bepalingen, daarentegen, zullen leiden tot een 

problematische en systematische achterstand bij de behandeling van de Nederlandstalige zaken in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 

 A.22.4.7.  Volgens die verzoekende partijen grijpen de bestreden bepalingen ook in op het in artikel 13 van 

de Grondwet opgenomen verbod om personen tegen hun wil af te trekken van de rechter die de wet hun toekent. 

Het wordt voor partijen in het gerechtelijk arrondissement Brussel, wat de behandelingstermijn van hun geschil 

betreft, aanzienlijk voordeliger om hun geschil in het Frans te laten behandelen, in plaats van in het Nederlands. 

Hierdoor zouden Nederlandstalige rechtzoekenden ertoe kunnen worden gebracht te kiezen voor een Franstalige 

rechtsgang, in weerwil van het feit dat hun het recht toekomt om hun zaak in het Nederlands te laten behandelen.  

 

 A.22.4.8.  De bestreden bepalingen grijpen volgens de verzoekende partijen ook in op het algemeen 

rechtsbeginsel van de scheiding der machten. Vermits het merendeel van de federale en deelstatelijke publieke 

overheden gevestigd zijn in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zal de toename van de gerechtelijke 

achterstand waartoe de bestreden bepalingen leiden, tot gevolg hebben dat een aanzienlijk aandeel van het 

overheidshandelen met een ruime vertraging zal worden getoetst door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste 

aanleg en de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. Hierdoor zouden heel wat onwettige 

overheidshandelingen langer dan noodzakelijk aanwezig blijven in het rechtssysteem.  

 

 A.22.4.9.  Volgens de verzoekende partijen dient het Hof een verhoogde toetsingsintensiteit te hanteren 

vermits wordt ingegrepen op een grondrecht en vermits er een rechtstreeks onderscheid wordt gemaakt op basis 

van de taal. Die verhoogde toetsingsintensiteit zou gelden wanneer het Hof de wettigheid van het doel van de 

bestreden bepalingen nagaat, de pertinentie van de bestreden maatregelen ten aanzien van dat doel onderzoekt en 

in het kader van de evenredigheidstoets nagaat of het nagestreefde doel niet middels andere, minder ingrijpende 

middelen kan worden gerealiseerd.  
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 A.22.4.10.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de bestreden bepalingen die strikte toetsing niet 

doorstaan. Allereerst is het criterium van onderscheid niet pertinent om het nagestreefde doel, namelijk de 

gerechtelijke achterstand tegengaan en de communautaire pacificatie bewerkstelligen, te realiseren. De bestreden 

bepalingen zullen immers de gerechtelijke achterstand veeleer doen toenemen dan doen afnemen. In de 

parlementaire voorbereiding wordt ook geen enkele concrete motivering gegeven voor de 80/20-verdeelsleutel. 

De wetgever heeft ook niet enig onderzoek ondernomen, en dit ofschoon er voldoende cijfers voorhanden waren. 

Wat de pacificatiedoelstelling betreft, vragen de verzoekende partijen zich af hoe het bestreden onderscheid 

daartoe kan bijdragen. Vervolgens is er geen redelijke verhouding tussen de aangewende middelen en de 

nagestreefde doelstellingen. De wetgever heeft immers op geen enkel moment onderzocht of er eventueel minder 

ingrijpende maatregelen mogelijk waren om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. In ieder geval is de 

bepaling dat de 80/20-verdeelsleutel definitief zou worden indien de werklastmeting niet tijdig wordt voltooid, 

onevenredig vermits die bepaling indruist tegen het uitgangspunt van de ontdubbeling van de rechtbanken te 

Brussel, namelijk dat de kaders van de nieuwe rechtbanken objectief moeten worden vastgesteld, alsmede tegen 

de door de wetgever uitgedrukte intentie dat de forfaitaire verdeelsleutels zo tijdelijk mogelijk moeten zijn.  

 

 A.22.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren in hun vierde en vijfde middel aan dat de 

bestreden artikelen 57, 8° tot 12°, en 58 tot 60 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 ervan en met de artikelen 6, 

13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat die bepalingen, enerzijds, 

verdeelsleutels bepalen voor het vastleggen van de taalkaders die geen rekening houden met de werklast en die 

de Nederlandstaligen benadelen ten opzichte van de Franstaligen en, anderzijds, op discriminerende en 

onverantwoorde wijze gevolgen vastknopen aan de werklastmeting die wordt voorzien. 

 

 A.22.5.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepalingen, doordat ze een onderscheid 

maken tussen Nederlandstaligen en Franstaligen en bepalen dat er minder Nederlandstalige dan Franstalige 

magistraten zullen zijn, discriminerend zijn. Zij maken de vergelijking met de oude regeling, die het mogelijk 

maakte om meer Franstalige dan Nederlandstalige magistraten aan te werven, zonder dat er formeel en 

uitdrukkelijk wordt gediscrimineerd. De nieuw bepaalde taalkaders staan, volgens hen, haaks op de realiteit. De 

wetgever vermindert willekeurig de Nederlandstalige kaders om de Franstalige kaders te verhogen, zonder dat 

hier enig onderzoek aan is voorafgegaan en terwijl zowel de magistratuur als de Hoge Raad voor de Justitie en 

de Raad van State aanklagen dat die willekeur de rechtsbedeling voor Nederlandstaligen in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel zal bemoeilijken en de gerechtelijke achterstand zal doen toenemen. De wetgever laat 

dan ook na aan te tonen dat de gekozen percentages in een redelijk verband staan met het doel om de 

gerechtelijke achterstand te bestrijden, zoals de Raad van State heeft gevraagd.  

 

 A.22.5.3.  Wat de werklastmeting betreft, klagen die verzoekende partijen het feit aan dat de resultaten 

ervan niet tot gevolg mogen hebben dat het aantal magistraten van elke taalgroep vermindert beneden de 

aantallen die worden gewaarborgd door de vooraf bepaalde verdeelsleutels. Aldus wordt gewaarborgd dat het 

aantal Franstalige magistraten niet zal dalen beneden een aantal dat beduidend hoger zal zijn dan het huidige 

aantal Franstalige magistraten, terwijl het aantal Nederlandstalige magistraten dat wordt gewaarborgd, lager is 

dan het huidige aantal Nederlandstalige magistraten, en derhalve ontoereikend is om de rechtsbedeling te 

organiseren voor de Nederlandstaligen. Een dergelijke asymmetrische waarborg is willekeurig, discriminerend 

en ontneemt aan de werklastmeting elk mogelijk gevolg, tenzij ook de budgettaire ruimte zou stijgen.  

 

 De verzoekende partijen voeren tevens aan dat niet wordt verantwoord waarom niet wordt gewacht op de 

resultaten van de werklastmeting, vooraleer de verdeelsleutels in werking treden. 

 

 A.22.6.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in hun eerste middel aan dat de artikelen 57, 9° 

tot 12, en 59 van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hun 

argumenten stemmen overeen met die van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5576. 

 

 A.22.7.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren aan dat de bestreden artikelen 57 tot 59 niet 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 4, van de Grondwet. Zij verwijten 

de bestreden bepalingen een situatie te creëren waarbij de voorgeschreven kaders, in afwachting van de 

werklastmeting, niet op objectieve en correcte gegevens zijn gebaseerd en niet overeenstemmen met de 

werkelijke verhoudingen tussen het aantal Nederlandstalige en het aantal Franstalige rechtszaken in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel. Volgens hen valt moeilijk te betwisten dat de bestreden verdeelsleutels niet 
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overeenstemmen met de behoeften van de Nederlandstalige rechterlijke macht in het gerechtelijk arrondissement 

Brussel.  

 

 A.22.7.2.  Die verzoekende partijen voeren aan dat de fundamentele indeling van het land in taalgebieden, 

en het tweetalige karakter van Brussel-Hoofdstad, wordt gehypothekeerd wanneer de gerechtelijke achterstand in 

Nederlandstalige dossiers van dien aard is dat die rechtsonderhorigen de facto verplicht worden om hun zaak bij 

de Franstalige rechtbank aanhangig te maken.  

 

 A.22.8.1.  Volgens de Ministerraad gaan de bestreden bepalingen ervan uit dat alle gerechtelijke instanties 

over voldoende mensen moeten beschikken om op een degelijke manier te kunnen functioneren. Hij voert aan 

dat de cijfergegevens op grond waarvan de verdeelsleutels werden bepaald, het voorwerp uitmaakten van een 

uitvoerig parlementair en extraparlementair debat, waarbij uitvoerig werd gediscussieerd over cijfers en 

statistieken. Zoals ook de Hoge Raad voor de Justitie moest vaststellen, is het moeilijk om volledige en uniforme 

gegevens te verzamelen. Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de verdeelsleutels 

werden vastgesteld op basis van de cijfergegevens van de FOD Justitie.  

 

 A.22.8.2.  De Ministerraad wijst erop dat die werkwijze heeft geleid tot de invoering van de overgangsregel 

in het bestreden artikel 57, 8°, volgens welke, indien op een ogenblik tussen 1 januari 2012 en de 

inwerkingtreding van de wetsbepaling het aantal Nederlandstalige magistraten, in een kader, daalt onder 27 pct. 

van dat kader vermeerderd met het aantal toegevoegde magistraten, er wordt voorzien in de vervanging van die 

magistraten tot aan die 27 pct. gedurende het jaar dat volgt op de datum van de in artikel 61, eerste lid, van de 

wet van 19 juli 2012 bedoelde hervorming. De 27 pct.-regel is een vrijwaringsregeling in afwachting van de 

werklastmeting.  

 

 Daarnaast wordt ook voorzien in de oprichting van een monitoringcomité dat als taak heeft om toezicht te 

houden op de evolutie van de gerechtelijke achterstand en dat kan voorstellen om toegevoegde rechters te 

benoemen.  

 

 A.22.8.3.  De Ministerraad wijst er ook op dat de toepassing van de bestreden verdeelsleutels van zeer 

beperkte duur is, nu de werklastmeting uiterlijk op 1 juni 2014 haar beslag dient te krijgen. De wetgever heeft 

daarenboven in correctie- en toezichtsmechanismen voorzien om te voorkomen dat in die korte 

overgangsperiode de gerechtelijke achterstand zou toenemen. 

 

 A.22.8.4.  Wat de werklastmeting betreft, voert de Ministerraad aan dat de verzoekende partijen een 

intentieproces voeren wanneer zij beweren dat die niet voor 1 juni 2014 zal zijn afgerond. Hij erkent dat er 

meerkosten zullen zijn indien uit de werklastmeting zou blijken dat het kader dient te worden uitgebreid. De 

Regering zal dan ook in de nodige extra middelen moeten voorzien.  

 

 De Ministerraad ontkent dat de 80/20-verdeelsleutel definitief zou worden indien de werklastmeting niet 

tijdig is afgerond. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat in dat geval het laatste en voorlaatste lid van 

artikel 57, 8°, van de wet van 19 juli 2012 in samenhang moeten worden gelezen : indien magistraten met 

toepassing van de 27 pct.-regel worden benoemd, wat slechts kan gedurende het jaar dat volgt op de 

inwerkingtreding van de wet, worden zij na afloop van dat jaar in een uitdovingskader geplaatst indien de 

werklastmeting niet is voltooid. Maar zodra de werklastmeting heeft plaatsgevonden en de vaststelling van de 

definitieve kaders mogelijk maakt, worden zij slechts in dat uitdovingskader geplaatst indien zij het definitieve 

kader overschrijden. Indien de werklastmeting pas na 1 juni 2014 zou worden voltooid, zullen enkel de 

magistraten in overtal ten aanzien van het definitieve kader in een uitdovingskader geplaatst worden of blijven. 

Uit geen enkele bepaling van de wet vloeit voort dat de 80/20-verdeelsleutel definitief zou worden.  

 

 A.22.8.5.  Volgens de Ministerraad blijkt ook niet uit de bewoordingen van de wet dat voor de 

parketsecretariaten, de parketjuristen en de personeelsleden niet in de mogelijkheid zou zijn voorzien van een 

correctie van de verdeelsleutels op basis van een werklastmeting of evaluatie. De vaststelling van de kaders en 

de taalkaders op basis van de werklastmeting waarin het bestreden artikel 57, 8°, voorziet, heeft immers een 

algemene draagwijdte. De Ministerraad verwijst naar artikel 54bis van de wet van 15 juni 1935, zoals hersteld bij 

artikel 59 van de wet van 19 juli 2012, dat het kader van de parketsecretariaten, de parketjuristen en de 

personeelsleden koppelt aan dat van de magistraten. 

 

 A.22.8.6.  Wat de bekritiseerde delegatie aan de minister van Justitie betreft, voert de Ministerraad aan dat 

het bestreden artikel 57, 8°, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Koning om verordeningen te maken 
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en besluiten te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de wetten. De opdracht van de minister is immers 

louter voorbereidend van aard en maakt de vastlegging van de kaders door de Koning mogelijk.  

 

 A.22.9.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » beklemtoont dat de bestreden 

verdeelsleutel het resultaat is van een politiek compromis en dat het om een voorlopige maatregel gaat, in 

afwachting van de werklastmeting die uiterlijk op 1 juni 2014 dient plaats te hebben. Bovendien wordt de 80/20-

verdeelsleutel verzacht door de overgangsmaatregel bepaald in het bestreden artikel 57, 8°. De bestreden 

verdeelsleutel is ook niet arbitrair, vermits hij is gebaseerd op cijfergegevens afkomstig uit de rechterlijke orde. 

 

 A.22.10.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren allereerst aan 

dat de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 de belangen van de magistraten en niet die van de advocaten en van 

de rechtzoekenden verdedigt en dat zij de opportuniteit van de bestreden bepalingen bekritiseert zonder de 

ongrondwettigheid ervan aan te tonen. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5546, 5577 en 5587 zouden 

enkel de opportuniteit van de bestreden bepalingen bekritiseren en zouden nalaten de categorie van 

gediscrimineerde personen aan te wijzen. Het middel zou, wat hen betreft, dan ook onontvankelijk zijn.  

 

 A.22.10.2.  Die tussenkomende partijen stellen voor het overige vast dat het om een overgangsmaatregel 

gaat en dat in de toekomst elke rechtbank en elk parket het aantal magistraten zal krijgen dat zij of het, 

overeenkomstig de werklastmeting, nodig zal hebben. Zij wijzen er ook op dat de 27 pct.-verdeelsleutel waarin 

de in artikel 57, 8°, bepaalde overgangsregel voorziet, goed overeenkomt met de cijfers van, onder meer, de 

Hoge Raad voor de Justitie. 

 

 A.22.10.3.  Nog volgens die partijen zou uit de rechtspraak van het Hof blijken dat het redelijk is 

verantwoord om in het gerechtelijk arrondissement Brussel meer Franstalige dan Nederlandstalige magistraten te 

benoemen en dat het aan de wetgever toekomt om de verhouding te bepalen tussen het aantal ambten die voor 

tweetalige kandidaten bestemd zijn en het aantal ambten die voor eentalige kandidaten bestemd zijn.  

 

 Ook zij wijzen erop dat de bekritiseerde verdeelsleutel tot stand is gekomen aan de hand van cijfers die 

afkomstig waren van de FOD Justitie. 

 

 A.22.10.4.  De bewering dat de definitieve kaders niet in werking zouden treden op 1 juni 2014 steunt, 

volgens hen, op niets en zou puur hypothetisch zijn.  

 

 A.22.11.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 antwoordt dat de Ministerraad impliciet maar zeker 

erkent dat voor de 80/20-verdeelsleutel geen redelijke verantwoording bestaat. Dat de bestreden regeling slechts 

tijdelijk zou zijn of slechts een beperkte draagwijdte zou hebben, verhindert niet dat ze discrimineert. De 

27 pct.-regel, die een overgangsmaatregel beoogt te zijn, komt niet tegemoet aan de door de verzoekende partij 

geformuleerde kritiek, vermits de wet nog steeds de 80/20-verdeelsleutel bevat en die verdeelsleutel is 

gewaarborgd aan de Franstaligen na de toepassing van de werklastmeting. Bovendien is die 27 pct.-regel 

evenmin op enig onderzoek of een werklastmeting gebaseerd, is hij van toepassing op het gewijzigde kader en 

geldt hij niet voor de griffiers en het administratief personeel. De verzoekende partij wijst er ook op dat de 

27 pct.-regel slechts geldt nadat 90 pct. van alle kaders zijn ingevuld.  

 

 A.22.11.2.  Wat de werklastmeting betreft, antwoordt de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 dat de 

Ministerraad de werkelijkheid miskent door te beweren dat de bestreden verdeelsleutels slechts tijdelijk worden 

toegepast. De resultaten van de werklastmeting zullen immers niet tot gevolg mogen hebben dat het aantal 

magistraten van elke taalgroep vermindert beneden de aantallen die worden gewaarborgd door de vooraf 

bepaalde 80 pct./20 pct.-verdeelsleutel. Aldus wordt gewaarborgd dat het aantal Franstalige magistraten niet zal 

dalen beneden een aantal dat beduidend hoger is dan het huidige aantal Franstalige magistraten, terwijl het aantal 

Nederlandstalige magistraten niet zal dalen beneden een aantal dat lager is dan het huidige aantal 

Nederlandstalige magistraten.  

 

 A.22.12.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 zijn eveneens van oordeel dat de Ministerraad en de 

tussenkomende partijen onrechtstreeks toegeven dat de zogenaamde tijdelijke taalkaders niet beantwoorden aan 

de werkelijke werklastverhoudingen, terwijl niet wordt gegarandeerd dat die onevenwichtige verdeling spoedig 

wordt bijgestuurd. Ook zij wijzen erop dat de 27 pct.-regel enkel geldt voor de magistraten, niet voor de andere 

medewerkers van het gerecht. 

 

 A.22.13.1.  De verzoekende partijen in de zaken nr. 5576 en 5586 antwoorden dat de Ministerraad erkent 

dat de werklastmeting de enige aanvaardbare manier is om de kaders vast te stellen, en niet het gebruik van een 
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vaste verdeelsleutel. Zij betogen dat de wetgever, bij gebrek aan correcte en uniforme gegevens, er onvoldoende 

heeft over gewaakt dat de bestreden bepalingen niet van dien aard zijn dat ze de gerechtelijke achterstand doen 

toenemen. Nergens blijkt dat de wetgever de gepastheid van de door de onderhandelaars voorgestelde 

verdeelsleutel heeft onderzocht. Het ontbreken van een dergelijk onderzoek is des te onbegrijpelijker nu vaststaat 

dat er concrete cijfers voorhanden waren, getuige het advies van de Hoge Raad voor de Justitie van 30 mei 2012.  

 

 A.22.13.2.  De voormelde verzoekende partijen betwisten ook de stelling van de Ministerraad dat de 80/20-

verdeelsleutel niet definitief zou worden indien de werklastmeting pas na 1 juni 2014 zou worden voltooid. Dat 

zou immers niet uit de bewoordingen van het bestreden artikel 57, 8°, blijken. Zij verzoeken het Hof om 

minstens een grondwetsconforme interpretatie van de bestreden bepaling op te leggen. 

 

 A.22.13.3.  De verzoekende partijen herhalen dat de 27 pct.-regel niet van dien aard is dat de effecten van 

de 80/20-verdeelsleutel worden gecompenseerd en benadrukken dat die regel niet geldt voor het griffiepersoneel. 

 

 A.22.13.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 betwisten ook de stelling van de Ministerraad dat 

de werklastmeting waarin is voorzien in het bestreden artikel 57, 8°, doorwerkt, middels artikel 54bis van de wet 

van 15 juni 1935, naar het kader van de parketsecretariaten, de parketjuristen en de personeelsleden. Zij vragen 

het Hof om hieromtrent minstens in een voorbehoud van interpretatie te voorzien. 

 

 A.22.14.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 betwisten dat de bestreden verdeelsleutels zijn 

vastgelegd op basis van het beschikbare cijfermateriaal. Alle betrokken instellingen van het land hebben immers 

gewaarschuwd dat de verdeelsleutels die worden gehanteerd, zouden leiden tot een substantiële verhoging van de 

gerechtelijke achterstand.  

 

 A.22.14.2.  Zelfs al zou de wetgever de mogelijkheid hebben om in het gerechtelijk arrondissement Brussel 

meer Franstalige dan Nederlandstalige magistraten te laten benoemen, dan nog is die mogelijkheid, volgens die 

partijen, niet onbegrensd. Het probleem is niet dat er minder Nederlandstalige dan Franstalige magistraten en 

medewerkers zijn; het probleem is dat er minder Nederlandstalige magistraten zullen zijn in verhouding tot het 

aantal Nederlandstalige zaken dan Franstalige magistraten in verhouding tot het aantal Franstalige zaken.  

 

 A.22.14.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 zijn van oordeel dat niet is aangegeven waarom 

niet zou kunnen worden gewacht tot wanneer de resultaten van de werklastmeting beschikbaar zijn om de juiste 

verdeelsleutels toe te passen. 

 

 A.22.15.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 verbazen zich erover dat de Ministerraad geen 

enkele ernstige poging onderneemt om de 80/20-verdeelsleutel met concrete cijfergegevens te verantwoorden. 

Zij voeren tevens aan dat de handhaving van een disproportioneel hoog aantal Franstalige magistraten na de 

werklastmeting zal leiden tot een concurrentievoordeel van de Franstalige rechtbank tegenover de 

Nederlandstalige rechtbank. Als voorbeeld verwijzen zij naar de beslissing van de voorzitter van de Franstalige 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel om een burgerlijke familieafdeling op te richten, wat enkel mogelijk is 

doordat ingevolge de 80/20-verdeelsleutel tal van bijkomende Franstalige magistraten zijn benoemd.  

 

 A.22.16.1.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat de verzoekende partijen in 

de zaken nrs. 5576, 5577, 5586 en 5587 voorbijgaan aan de feiten en de cijfers die blijken uit de parlementaire 

voorbereiding. Uit de toelichting bij die cijfers blijkt dat de bestreden verdeelsleutel werd vastgesteld op basis 

van de cijfergegevens die de FOD Justitie heeft verstrekt. 

 

 A.22.16.2.  De Ministerraad benadrukt nogmaals dat de bestreden verdeelsleutel een voorlopige regeling is 

en betwist dat de werklastmeting niet tijdig zou worden uitgevoerd. Volgens de Ministerraad blijkt uit de 

rechtspraak van het Hof dat de tijdelijke aard van een regeling in aanmerking dient te worden genomen bij de 

beoordeling van het redelijk karakter ervan.  

 

 Hij benadrukt tevens dat de voorlopige kaders niet zullen leiden tot enige overplaatsing van een magistraat 

in functie. De magistraten die eventueel in overtal zijn, worden immers in een uitdovingskader geplaatst, zodat 

het aantal Nederlandstalige magistraten slechts ten gevolge van natuurlijke afvloeiing kan verminderen. 

 

 A.22.16.3.  De Ministerraad betwist op zijn beurt de stelling van de verzoekende partijen dat de 80/20-

verdeelsleutel definitief zou worden indien de werklastmeting niet zou zijn afgerond tegen 1 juni 2014. 
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 A.22.17.1.  In antwoord op de beschikking van 19 november 2013 waarbij het Hof de Ministerraad 

verzocht om de resultaten van de werklastmeting die werd uitgevoerd krachtens artikel 57, 8°, van de wet van 

19 juli 2012 mee te delen, verwijst de Ministerraad naar de voorgestelde definitieve kaders, opgenomen in een 

amendement bij het wetsvoorstel met betrekking tot de zesde staatshervorming inzake de aangelegenheden 

bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Parl. St., Senaat, 2013-2014, nr. 5-2233/5). De Ministerraad legt ook de 

resultaten van de werklastmeting zelf over. Hij zet uiteen dat de resultaten van de werklastmeting niet 

ongewijzigd werden overgenomen in het amendement dat ertoe strekt de definitieve taalkaders vast te leggen, 

vermits er ook rekening werd gehouden met andere elementen, zoals de gerechtelijke achterstand, de 

taalwijzigingen, megadossiers, de inleidingskamers en de impact van de verhoging van het aantal 

parketmagistraten op de werklast van de zetel.  

 

 A.22.17.2.1.  In haar aanvullende memorie volhardt de verzoekende partij in de zaak nr. 5509, in alle 

onderdelen van alle middelen van haar beroep tot vernietiging, inzonderheid in de middelen die betrekking 

hebben op de kaders en taalkaders bepaald in afwachting van de werklastmeting. Volgens haar blijkt uit de door 

de Ministerraad medegedeelde cijfers dat de voorlopige kaders willekeurig en discriminerend zijn. Uit de 

werklastmeting zou blijken dat zowel voor elke rechtbank in totaal, als voor elke afdeling van elke rechtbank 

afzonderlijk, er telkens minder Nederlandstaligen zijn dan nodig en meer Franstaligen dan nodig.  

 

 A.22.17.2.2.  Uit de werklastmeting kan, volgens de verzoekende partij in de zaak nr. 5509, geen enkele 

nieuwe of relevante informatie worden geput voor wat betreft de werklast bij het arbeidsauditoraat of het parket, 

vermits die werklastmeting geen rekening houdt met de splitsing van het parket en het arbeidsauditoraat. Er kan 

evenmin worden aangevoerd dat een onverantwoorde discriminatie bij de zetel zou worden gecompenseerd door 

een inspanning in omgekeerde zin bij het parket en het arbeidsauditoraat.  

 

 A.22.17.2.3.  Nog volgens die verzoekende partij erkent de Ministerraad dat de voorlopige kaders in de 

bestreden bepalingen en de voorgestelde definitieve kaders niet overeenstemmen met de resultaten van de 

werklastmeting. Zij wijst erop dat, volgens de bestreden bepalingen, bij het bepalen van de definitieve kaders 

enkel rekening mag worden gehouden met de resultaten van de werklastmeting. Volgens haar legt de 

Ministerraad niet uit hoe de andere elementen waarmee rekening wordt gehouden bij het vastleggen van de 

definitieve kaders de discriminatie van Nederlandstaligen over alle rechtscolleges heen zou verantwoorden. Het 

bestreden artikel 57 van de wet van 19 juli 2012, dat bepaalt dat het definitieve kader niet kleiner mag zijn dan 

het voorlopige kader, biedt evenmin een verantwoording, vermits die bepaling eveneens is bestreden.  

 

 A.22.17.2.4.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 is van oordeel dat een vermoedelijke toekomstige 

regelgeving geen impact kan hebben op een hangend beroep tot vernietiging. Het feit dat bestaande 

discriminaties in de toekomst mogelijk gedeeltelijk worden gemilderd, zou geen reden zijn om ze niet te 

vernietigen. Voor zover als nodig merkt die partij op dat de voorgestelde regeling evenzeer discrimineert, 

vermits geen rekening wordt gehouden met de resultaten van de werklastmeting.  

 

 A.22.17.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 voeren aan dat de afronding van de 

werklastmeting geen afbreuk doet aan de noodzaak om de bestreden bepalingen van de wet van 19 juli 2012 

alsnog te vernietigen, vermits ze niet de gebreken verhelpt die in de bestreden bepalingen vervat liggen. De 

resultaten van de werklastmeting bevestigen dat de forfaitaire verdeelsleutels waarin de bestreden bepalingen 

voorzien niet stroken met de werkelijkheid. Bovendien steunen de voorgestelde definitieve kaders op de foutieve 

uitgangspunten van de bestreden bepalingen, waardoor één van de meest prangende aspecten van de bestreden 

80/20-verdeelsleutel wordt bestendigd. Het bestreden artikel 57, 8°, bepaalt immers dat de werklastmeting er niet 

toe kan leiden dat het respectieve aantal magistraten van elke taalgroep vermindert. Aan de Franstalige 

magistraten, personeelsleden en rechtzoekenden wordt zodoende de garantie geboden dat het Franstalige kader 

van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg en arbeidsrechtbank steeds beduidend hoger liggen dan het 

oorspronkelijke kader, zelfs indien de werklastmeting uitwijst dat de reële werklast lager ligt dan 80 pct. Aan de 

Nederlandstalige magistraten, personeelsleden en rechtzoekenden wordt die garantie niet gegeven. Die 

discriminatie wordt niet tenietgedaan door het feit dat de werklastmeting de werkelijke werklast heeft bepaald. 

De ongelijke garantie geldt immers ongeacht de werklastmeting, hetgeen wordt geïllustreerd door de 

voorgestelde definitieve kaders.  

 

 A.22.17.3.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 zijn van oordeel dat de 

werklastmeting de enige geldige basis is aan de hand waarvan de definitieve kaders kunnen worden vastgelegd. 

Forfaitaire verdeelsleutels, zowel wat de voorlopige kaders als wat de definitieve kaders betreft, zouden 
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ongrondwettig zijn. De Ministerraad kan na de afronding van de werklastmeting niet beweren dat andere 

elementen in rekening moeten worden gebracht voor het bepalen van de definitieve kaders. De verzoekende 

partijen herinneren eraan dat, terwijl in het oorspronkelijke wetsvoorstel werd bepaald dat de definitieve kaders 

onder andere aan de hand van een werklastmeting zouden worden bepaald, de woorden « onder andere » per 

amendement werden geschrapt.  

 

 A.22.17.3.3.  Volgens de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 kan het wetsvoorstel met 

betrekking tot de zesde staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 

(Parl. St., Senaat, 2013-2014, nr. 5-2233/5) geen bindend gevolg hebben voor de beoordeling door het Hof van 

de thans voorliggende zaken. Het wetsvoorstel werd immers nog niet goedgekeurd en bouwt voort op de thans 

bestreden bepalingen.  

 

 A.22.17.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren aan dat de werklastmeting aantoont dat 

hun vierde en hun vijfde middel manifest gegrond zijn vermits wordt bevestigd dat de voorlopige kaders niet 

overeenstemmen met de reële werklast en dat aldus een veel te hoog minimumkader voor de Franstalige 

magistraten in stand wordt gehouden. Er zou, wat dat laatste punt betreft, niet alleen sprake zijn van een 

discriminatie ten aanzien van de Nederlandstalige magistraten in het gerechtelijk arrondissement Brussel, maar 

ook ten aanzien van de magistraten in alle andere arrondissementen van het land. 

 

 A.22.17.4.2.  De door de Ministerraad voorgelegde parlementaire stukken doen, volgens de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5577, op geen enkele wijze afbreuk aan de ongrondwettigheid van de bestreden 

bepalingen. Die stukken zouden enkel relevant zijn in de mate waarin zij een bijkomend licht kunnen werpen op 

de thans bestreden bepalingen. Dienaangaande wijzen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 erop dat die 

stukken aantonen dat het geenszins de bedoeling is om de discriminatie van Nederlandstalige ten aanzien van 

Franstalige magistraten te corrigeren. In zoverre de voorgestelde definitieve kaders het aantal Nederlandstalige 

magistraten verhogen in vergelijking met de voorlopige kaders, bewijzen zij dat die voorlopige kaders in 

relatieve cijfers discriminerend zijn.  

 

 A.22.17.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 zetten uiteen dat, in tegenstelling tot wat de 

Ministerraad beweert, de 80/20-verdeelsleutel niet wordt omgezet in een 71/29-verhouding. Enerzijds gold de 

80/20-verdeelsleutel enkel voor de rechtbank van eerste aanleg en voor de arbeidsrechtbank, maar niet voor de 

rechtbank van koophandel en voor de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde. Anderzijds worden de 

resultaten van de werklastmeting niet gerespecteerd.  

 

 A.22.17.5.2.  Volgens die partijen waren de voorlopige kaders in afwachting van de werklastmeting hoe 

dan ook ongrondwettig. De voorgestelde definitieve kaders zouden evenzeer ongrondwettig zijn, aangezien die 

de resultaten van de werklastmeting niet zouden naleven. Er zijn, volgens hen, geen objectieve gronden 

aanwezig om de Franstalige rechtbanken en rechtsonderhorigen op een dusdanige wijze te bevoordelen, zonder 

een gelijkaardige toename van het aantal magistraten en griffiepersoneel voor de Nederlandstalige rechtbanken 

van Brussel. Zij zetten dat uiteen aan de hand van de cijfers voor de rechtbank van eerste aanleg, voor de 

arbeidsrechtbank, voor de rechtbank van koophandel, voor de politierechtbanken en voor het openbaar 

ministerie.  

 

 A.22.17.6.1.  De Ministerraad wijst erop dat de definitieve kaders in werking treden vanaf de publicatie 

ervan in het Belgisch Staatsblad. De openstaande betrekkingen in de definitieve kaders zullen worden 

bekendgemaakt vóór 31 maart 2014, zijnde de datum waarop de gehele hervorming van het gerechtelijk 

arrondissement in werking treedt. In die omstandigheden is de Ministerraad van oordeel dat de zaak niet in staat 

is om te worden behandeld door het Hof. Indien het wetsvoorstel dat de definitieve kaders wordt aangenomen en 

bekrachtigd na de sluiting van de debatten, zou het Hof immers de debatten dienen te heropenen, daar de 

inwerkingtreding van de definitieve kaders klaarblijkelijk een weerslag heeft op het belang van de verzoekende 

partijen. De Ministerraad is immers van oordeel dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij de 

vernietiging van de voorlopige kaders zodra de definitieve kaders in werking zijn getreden, vermits de 

voorlopige kaders in dat geval geen toepassing meer vinden.  

 

 A.22.17.6.2.  In ondergeschikte orde merkt de Ministerraad op dat in zoverre de verzoekende partijen 

beweerden dat het niet evident zou zijn dat de werklastmeting tijdig tot een goed einde wordt gebracht, thans kan 

worden vastgesteld dat die bewering volstrekt onterecht is. De werklastmeting heeft ruimschoots op tijd haar 

beslag gekregen. De toepassing van de voorlopige verdeelsleutels was dan ook van zeer beperkte duur.  
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 A.22.17.6.3.  De Ministerraad zet uiteen dat op grond van de voorlopige kaders verscheidene benoemingen 

plaatsvonden. De voorgestelde definitieve kaders zijn voor alle rechtbanken gelijk aan of hoger dan de 

voorlopige kaders. Bijgevolg zijn alle benoemingen die zijn geschied op grond van de voorlopige kaders in 

overeenstemming met de definitieve kaders, en hadden die benoemingen evenzeer kunnen plaatsvinden indien 

de wetgever reeds in de bestreden wet de definitieve kaders zou hebben vastgesteld. De voorlopige kaders 

hebben het mogelijk gemaakt om reeds magistraten te benoemen die in ieder geval kunnen worden benoemd 

onder de definitieve kaders.  

 

 A.22.17.6.4.  Gelet op de kortstondige toepassing van de voorlopige kaders en op het feit dat de 

benoemingen die zijn geschied op basis daarvan in overeenstemming zijn met de definitieve kaders, dient, 

volgens de Ministerraad, te worden vastgesteld dat de bestreden bepalingen de verzoekende partijen niet 

rechtstreeks en ongunstig raken, zodat zij het rechtens vereiste belang ontberen. In ieder geval vinden de 

bestreden bepalingen in voormelde elementen hun redelijke verantwoording.  

 

 A.22.17.6.5.  In meest ondergeschikte orde vraagt de Ministerraad dat, indien het Hof alsnog de bestreden 

bepalingen zou vernietigen, het met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, de gevolgen van die bepalingen die zijn ingetreden vóór de bekendmaking van 

het te wijzen arrest, definitief zou handhaven, en dit teneinde de rechtsgeldigheid van de 49 benoemingen die 

reeds zijn geschied op basis van de voorlopige kaders te behouden.  

 

 A.22.17.7.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns stellen vast dat de 

werklastmeting ondertussen heeft plaatsgevonden. Volgens hen zijn de beroepen dan ook niet gegrond of 

minstens zonder voorwerp wat alle middelen betreft die de werklastmeting bekritiseerden. Voor het overige 

verwijzen die tussenkomende partijen naar hun eerdere memories.  

 

 

 Wat de benoeming van ambtswege van magistraten en personeelsleden betreft (het bestreden artikel 63, 

§§ 2 en 3) 

 

 A.23.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5576 voeren in hun tweede middel aan dat het bestreden 

artikel 63, §§ 2 en 3, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

doordat de Nederlandstalige magistraten en personeelsleden die benoemd zijn bij de Rechtbank van eerste aanleg 

of bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, van ambtswege benoemd worden bij respectievelijk de Nederlandstalige 

Rechtbank van eerste aanleg of de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. Die ambtshalve benoemingen 

zouden kunnen worden beschouwd als benoemingen in de zin van artikel 216bis, eerste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, dat bepaalt dat een kandidaat die benoemd wordt zich gedurende drie jaar geen kandidaat kan stellen 

voor een benoeming tot een ander ambt of voor hetzelfde ambt bij een ander rechtscollege. Aldus zou de 

bestreden bepaling een onderscheid maken tussen, enerzijds, de magistraten van de Rechtbank van eerste aanleg 

en de Arbeidsrechtbank te Brussel en, anderzijds, de overige magistraten van de rechterlijke orde doordat de 

eerste categorie ingevolge een ambtshalve benoeming drie jaar moet wachten om zich kandidaat te mogen stellen 

voor een ander ambt, terwijl de tweede categorie dat enkel moet doen na een benoeming waarvoor men zich 

vrijwillig kandidaat heeft gesteld. 

 

 A.23.1.2.  De verzoekende partijen wijzen erop dat de parlementaire voorbereiding geen toelichting bevat 

omtrent het doel van het bestreden verschil in behandeling. Die partijen wijzen er tevens op dat artikel 216bis 

van het Gerechtelijk Wetboek beoogt om de rechtscolleges en de parketten een minimum aan stabiliteit te bieden 

en te voorkomen dat iemand die pas is benoemd voor een ambt, zich kandidaat stelt voor een ander ambt. De 

ambtshalve benoeming waarin de bestreden bepaling voorziet, is evenwel enkel een formele bevestiging van de 

betrokken magistraten in hun huidige functie, zonder wijziging van hun graad, van hun functie of van de inhoud 

van hun werk. De situatie van de ambtshalve benoemde magistraten is dus niet vergelijkbaar met die van de 

magistraten die zich kandidaat hebben gesteld voor een nieuw ambt.  

 

 A.23.1.3.  Volgens de verzoekende partijen zijn de gevolgen van de bestreden bepaling onevenredig ten 

aanzien van het nagestreefde doel vermits alle betrokken magistraten verplicht zouden worden om minstens drie 

jaar langer aan te blijven in een functie waarin zij bij wijze van overgangsmaatregel ambtshalve worden 

benoemd. Aldus zouden zij van ambtswege een gedwongen vertraging in hun loopbaan moeten ondergaan.  
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 A.23.1.4.  De verzoekende partijen vragen het Hof in hoofdorde om de bestreden bepaling om voormelde 

redenen te vernietigen. Zij vragen in ondergeschikte orde dat het Hof die bepaling aldus zou interpreteren dat de 

benoemingen van ambtswege niet kunnen gelden als een benoeming in de zin van artikel 216bis, eerste lid, van 

het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 A.23.2.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in hun vijfde middel aan dat het bestreden 

artikel 63, § 2, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 151 ervan, met de artikelen 2, lid 2, en 6, lid 1, van de 

richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en met 

het « algemene gemeenschapsrechtelijke beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd », doordat de 

Nederlandstalige magistraten en personeelsleden die benoemd zijn bij het parket en het arbeidsauditoraat van 

Brussel van ambtswege benoemd worden bij het parket of het arbeidsauditoraat van Brussel of bij dat van 

Halle-Vilvoorde (eerste onderdeel) en doordat, indien er meer of minder aanvragen dan te begeven plaatsen zijn, 

de dienstanciënniteit bepaalt wie wordt benoemd bij het parket of het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde 

(tweede onderdeel). 

 

 A.23.2.2.  Wat het eerste onderdeel betreft, stemmen hun argumenten overeen met die van de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5576. Zij voegen er nog aan toe dat de benoemingen van ambtswege indruisen tegen het 

bij artikel 151 van de Grondwet gewaarborgde optreden van de Hoge Raad voor de Justitie bij alle benoemingen 

van ambtenaren van het openbaar ministerie. Wat de toegevoegde substituten betreft die van ambtswege worden 

benoemd bij het parket van Halle-Vilvoorde, voeren zij aan dat de toepassing van artikel 216bis van het 

Gerechtelijk Wetboek een dubbel onevenredig effect sorteert, vermits zij tweemaal van ambtswege worden 

benoemd : een eerste maal ingevolge het bestreden artikel 63, § 2, negende lid, bij het parket van Brussel en een 

tweede maal ingevolge het bestreden artikel 63, § 2, tiende lid, bij het parket van Halle-Vilvoorde. Zij wijzen 

erop dat toegevoegde parketmagistraten worden benoemd op het niveau van het rechtsgebied van een hof van 

beroep. In het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel kan een Nederlandstalige toegevoegde substituut 

thans naar de zetel van Brussel of naar de zetel van Leuven worden gestuurd. In de toekomst kan de procureur-

generaal hen ook naar de zetel van Halle-Vilvoorde sturen.  

 

 A.23.2.3.  In het tweede onderdeel van hun vijfde middel beklagen de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 5586 zich over de voorrangsregels aan de hand waarvan wordt bepaald welke magistraten worden benoemd 

bij het parket of het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde : indien er meer aanvragen dan vacante plaatsen zijn, 

wordt voorrang gegeven aan de aanvrager met de meeste dienstanciënniteit; indien er minder aanvragen dan 

vacante plaatsen zijn, worden de magistraten met de minste dienstanciënniteit van ambtswege benoemd, of bij 

gelijke anciënniteit de jongsten. Volgens hen worden de betrokkenen gedwongen om een niet-geïnformeerde 

keuze te maken, vermits op het ogenblik dat de aanvragen moesten worden ingediend, nog niet bekend was waar 

het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde zouden worden gevestigd. Bovendien is er sprake van 

een discriminatie op basis van leeftijd vermits jongere magistraten en personeelsleden worden benadeeld ten 

opzichte van hun oudere collega’s, wat in strijd zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de richtlijn 2000/78/EG. Er zou immers geen legitiem doel zijn dat het bestreden 

onderscheid kan rechtvaardigen. Bovendien komt niet elk potentieel doel van algemeen belang in aanmerking : 

uit de rechtspraak van het Hof van Justitie zou voortvloeien dat het dient te gaan om doelstellingen van sociaal 

beleid. Te dezen kan bezwaarlijk worden beweerd dat de bestreden bepaling zou uitgaan van een doelstelling van 

sociaal beleid. Ook zou de bestreden bepaling noch pertinent noch evenredig zijn, vermits de vacante plaatsen op 

basis van vrijwilligheid kunnen worden ingevuld.  

 

 A.23.3.1.  De Ministerraad antwoordt dat de bestreden bepaling beoogt de continuïteit te verzekeren tussen 

de bestaande rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en de nieuwe Nederlandstalige en 

Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 

 A.23.3.2.  Nog volgens de Ministerraad is artikel 216bis van het Gerechtelijk Wetboek enkel van 

toepassing op kandidaten voor vacante betrekkingen en op kandidaatstellingen zoals bedoeld in artikel 287sexies 

van het Gerechtelijk Wetboek. Die bepaling is niet van toepassing op de magistraten die op grond van het 

bestreden artikel 63 van het Gerechtelijk Wetboek van ambtswege worden benoemd, zodat er voor hen geen 

nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen vooraleer zij kandidaat kunnen zijn voor een ander ambt. Die 

bepaling blijft daarentegen wel toepasselijk ten aanzien van hun benoeming in hun oorspronkelijk ambt.  

 

 A.23.3.3.  Nog volgens de Ministerraad is er geen sprake van een onderscheid op grond van leeftijd, maar 

op grond van dienstanciënniteit. De verzoekende partijen stellen, volgens hem, die twee criteria ten onrechte 

gelijk. In ieder geval is er sprake van een secundair en objectief criterium dat toelaat om het noodzakelijk 
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personeel toe te wijzen aan het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. Ook in andere wetgeving 

wordt van dat secundair criterium gebruik gemaakt. 

 

 A.23.4.1.  De verzoekende partijen merken op dat noch uit de bewoordingen van artikel 216bis van het 

Gerechtelijk Wetboek, noch uit de bewoordingen van het bestreden artikel 63 kan worden afgeleid dat het 

toepassingsgebied van het voormelde artikel 216bis is beperkt tot kandidaten voor vacante betrekkingen en tot 

kandidaatstellingen zoals bedoeld in artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Zij herhalen hun vraag om 

minstens in een voorbehoud van interpretatie te voorzien.  

 

 A.23.4.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voegen daar nog aan toe dat de Ministerraad 

voorbijgaat aan het feit dat ingevolge de richtlijn 2000/78/EG en het verbod van leeftijddiscriminatie als 

algemeen rechtsbeginsel van het Unierecht, enkel een doelstelling van algemeen beleid in aanmerking kan 

worden genomen ter rechtvaardiging van een ongunstig onderscheid op basis van leeftijd in de arbeidscontext.  

 

 

 Wat de toekenning van een opdracht in een griffie of een parketsecretariaat dichter bij de woonplaats en de 

onmogelijkheid om een opdracht bij het parketsecretariaat van Brussel toegekend te krijgen betreft (het 

bestreden artikel 64) 

 

 A.24.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren in hun zesde middel aan dat het bestreden 

artikel 64 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 2, lid 2, en 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep en met het « algemene gemeenschapsrechtelijke beginsel van non-discriminatie 

op leeftijd », doordat de personeelsleden van het parket van Brussel aan wie een opdracht in een griffie of een 

parketsecretariaat dichter bij hun woonplaats wordt toegekend, worden benoemd op grond van de 

dienstanciënniteit (eerste onderdeel) en doordat Nederlandstalige personeelsleden met kennis van het Frans geen 

Franstalige vacature kunnen invullen in het parketsecretariaat van Brussel (tweede onderdeel).  

 

 A.24.1.2.  Wat het eerste onderdeel betreft, zetten zij uiteen dat de minister van Justitie personeelsleden van 

een parket van het gerechtelijk arrondissement Brussel die in overtal zijn, een opdracht toekent in een 

parketsecretariaat dichter bij hun woonplaats. Die personeelsleden worden prioritair in het bewuste 

parketsecretariaat benoemd zodra aldaar een betrekking vacant wordt. Indien er echter meerdere van die 

personeelsleden zijn in hetzelfde parketsecretariaat, komt de benoeming toe aan degene met de meeste 

dienstanciënniteit of, bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste. Volgens hen houdt die voorrangsregeling een 

dubbele discriminatie in : enerzijds, worden die personeelsleden gediscrimineerd ten aanzien van de overige 

personeelsleden van het openbaar ministerie in zoverre zij op gedwongen basis een opdracht toegekend krijgen 

in een ander parketsecretariaat; anderzijds worden die personeelsleden gediscrimineerd op basis van leeftijd, in 

zoverre gebruik wordt gemaakt van het criterium dienstanciënniteit en leeftijd. Zij zijn van oordeel dat het 

criterium van de nabijheid van de woonplaats niet relevant en/of wenselijk is voor de betrokkenen. De wetgever 

had minstens moeten voorzien in de raadpleging van de betrokkenen. Het criterium dienstanciënniteit en 

ouderdom zou, om de in het vorige middel uiteengezette redenen, in strijd zijn met de richtlijn 2008/78/EG. 

 

 A.24.1.3.  Wat het tweede onderdeel betreft, beklagen de verzoekende partijen zich erover dat aan 

overtallige Nederlandstalige personeelsleden die over een bewijs van kennis van de Franse taal beschikken, wel 

een opdracht kan worden toegekend in de griffie van één van de Franstalige rechtscolleges van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, maar niet in de parketsecretariaten. Voor dat verschil in behandeling bestaat, volgens 

hen, geen redelijke verantwoording. 

 

 A.24.2.1.  De Ministerraad herhaalt dat de verzoekende partijen ten onrechte het criterium 

dienstanciënniteit gelijkstellen met het criterium leeftijd en dat de richtlijn 2008/78/EG een onderscheiden 

behandeling op basis van leeftijd aanvaardt indien die objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en 

de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Dat is, volgens de Ministerraad, te 

dezen het geval nu de bestreden bepaling past in het kader van het geheel van de hervorming van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel en beoogt het overtal aan personeelsleden weg te werken.  

 

 A.24.2.2.  De regeling waarbij aan Nederlandstalige personeelsleden van de Nederlandstalige rechtbanken 

een opdracht kan worden toegekend in de griffie van een van de Franstalige rechtbanken is, volgens de 

Ministerraad, ingegeven door het overtal dat bestaat bij de Nederlandstalige griffies ingevolge de ontdubbeling. 

Het parket van Brussel wordt evenwel niet ontdubbeld. Een regeling voor een opdracht in het parket van Halle-
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Vilvoorde is, volgens die partij, evenmin nodig nu die regeling reeds bestaat in de wet : een Nederlandstalige kan 

zich kandidaat stellen om naar het parket van Halle-Vilvoorde over te stappen.  

 

 A.24.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Ministerraad niet betwist dat het criterium van de 

nabijheid van de woonplaats niet relevant is. Zij herhalen dat de richtlijn 2000/78/EG enkel een doelstelling van 

sociaal beleid aanvaardt. Volgens hen negeert de Ministerraad ook het ongerechtvaardigde onderscheid dat 

bestaat tussen de overtallige Nederlandstalige personeelsleden van de griffies en de overtallige Nederlandstalige 

personeelsleden van het parket.  

 

 

 Wat betreft de ontzegging van de weddebijslag aan toegevoegde magistraten die van ambtswege worden 

benoemd (het bestreden artikel 66, tweede lid) 

 

 A.25.1.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 voeren aan dat het bestreden artikel 66, 

tweede lid, van de wet van 19 juli 2012 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat 

de toegevoegde magistraten die van ambtswege worden benoemd bij een rechtbank of een parket, de 

weddebijslag bepaald in artikel 357, § 1, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek niet behouden. Volgens hen ontstaat 

aldus een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de toegevoegde rechters van de Rechtbank van eerste aanleg 

of van de Arbeidsrechtbank te Brussel en de toegevoegde substituten, die de weddetoeslag niet ontvangen en, 

anderzijds, de overige toegevoegde rechters en substituten, die de weddetoeslag wel ontvangen.  

 

 A.25.1.2.  De verzoekende partijen merken op dat in de parlementaire voorbereiding geen uitleg wordt 

gegeven omtrent het doel van de bestreden bepaling. Wanneer de wetgever beoogt een besparing te realiseren, is 

de bestreden maatregel, volgens hen, onevenredig met het nagestreefde doel, vermits de betrokkenen 5 pct. van 

hun wedde verliezen wegens het feit dat zij van ambtswege worden opgenomen in het vaste kader, zonder dat zij 

daarvoor kandidaat waren.  

 

 A.25.1.3.  Het gegeven dat zij in het vaste kader worden geplaatst maakt, volgens de verzoekende partijen, 

het bestreden verschil in behandeling niet ongedaan. Er kan immers niet worden verondersteld dat die 

magistraten ook voor een mandaat in het gerechtelijk arrondissement Brussel zouden hebben gekozen indien de 

weddebijslag niet zou hebben bestaan. Integendeel, die weddebijslag was in verschillende gevallen de 

doorslaggevende factor om zich kandidaat te stellen voor een ambt in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

 A.25.1.4.  De verzoekende partijen wijzen er ook op dat de toegevoegde magistraten van wie de bestreden 

wet de benoeming in het vooruitzicht stelt indien de gerechtelijke achterstand zou toenemen, wel een 

weddebijslag ontvangen.  

 

 A.25.2.  De Ministerraad antwoordt dat de weddebijslag in kwestie beoogt twee nadelen verbonden aan het 

ambt van toegevoegd rechter te compenseren : enerzijds, het feit dat zij inzetbaar zijn waar er problemen zijn en, 

anderzijds, het feit dat zij niet in aanmerking komen voor adjunct-mandaten. De toegevoegde magistraten die in 

het kader van de hervormingen van het gerechtelijk arrondissement Brussel van ambtswege worden benoemd, 

zijn geen toegevoegd magistraat meer, aangezien zij op een vaste plaats worden benoemd, zodat zij de 

voormelde nadelen niet langer ondergaan.  

 

 A.25.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 antwoorden dat de Ministerraad 

voorbijgaat aan het feit dat de betrokken magistraten financieel worden afgestraft voor het feit dat zij zich, met 

het vooruitzicht op de bewuste weddebijslag, vrijwillig kandidaat hebben gesteld voor de functie van toegevoegd 

magistraat. Zij herhalen dat de ingevolge de hervorming benoemde nieuwe toegevoegde magistraten, wel de 

weddebijslag ontvangen.  

 

 A.25.4.  De Ministerraad antwoordt dat die nieuwe toegevoegde magistraten wel de nadelen ondervinden 

van het ambt van toegevoegd magistraat, terwijl dat niet het geval is voor de van ambtswege benoemde 

magistraten die een vaste plaats krijgen. 

 

 

 Wat de bijzondere meerderheidsvereiste voor de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde « essentiële 

elementen » betreft 

 

 A.26.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert in haar vijfde en zesde middel aan dat de 

bestreden wet niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
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met artikel 4 ervan, met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

het rechtzekerheidsbeginsel, in zoverre, enerzijds, niet wordt bepaald welke elementen van de wet van 19 juli 

2012 dienen te worden beschouwd als zijnde essentieel in de zin van artikel 157bis van de Grondwet (vijfde 

middel) en, anderzijds, de mogelijkheid waarin het bestreden artikel 52 van de wet voorziet om een beroep te 

doen op artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek verheven wordt tot een essentieel element dat slechts bij 

bijzondere meerderheid kan worden gewijzigd (zesde middel).  

 

 A.26.1.2.  Volgens de verzoekende partij verplichten het voormelde artikel 157bis en het 

rechtzekerheidsbeginsel de wetgever om aan te geven welke bepalingen als essentieel dienen te worden 

beschouwd. Ook de Raad van State zou die mening toegedaan zijn. De lijst van essentiële elementen in de 

memorie van toelichting volstaat te dien aanzien niet. Daardoor zou immers een discriminatie ontstaan, vermits 

voor een wijziging van de rechten die worden gewaarborgd als zijnde essentiële elementen een bijzondere 

meerderheid is vereist, terwijl dat niet het geval is voor diezelfde rechten buiten het hervormde gerechtelijk 

arrondissement Brussel. De verzoekende partij vraagt het Hof voor recht te zeggen dat, vermits de bestreden wet 

geen essentiële elementen aangeeft, alle bepalingen ervan bij gewone meerderheid kunnen worden gewijzigd. 

 

 A.26.1.3.  Nog volgens die partij zou het een onverantwoorde discriminatie zijn van rechtzoekenden van 

buiten het gerechtelijk arrondissement Brussel indien zou worden beschouwd dat de mogelijkheid waarin het 

bestreden artikel 52 van de wet van 19 juli 2012 voorziet om een beroep te doen op artikel 706 van het 

Gerechtelijk Wetboek, enkel bij bijzondere meerderheid kan worden gewijzigd. Dat zou immers betekenen dat 

voor rechtzoekenden binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel de mogelijkheid om de vrijwillige 

verschijning te vragen slechts bij bijzondere meerderheid kan worden ingeperkt, terwijl die mogelijkheid voor de 

andere gerechtelijke arrondissementen bij gewone meerderheid kan worden ingeperkt. 

 

 A.26.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren in hun zesde middel aan dat de bestreden wet 

niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 157bis van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 

rechtzekerheidsbeginsel en het wettigheidsbeginsel, doordat de bestreden bepalingen niet aangeven welke 

elementen dienen te worden beschouwd als zijnde essentieel in de zin van het voormelde artikel 157bis. Volgens 

hen kan de Grondwetwetgever niet worden verondersteld aan de wetgever de macht te hebben gegeven om door 

middel van een gewone wet materies te regelen die een bijzondere meerderheidswet vereisen. Nu er geen 

bijzondere wet is die bepaalt welke de essentiële elementen zijn, dient, volgens die partijen, te worden 

aangenomen dat de bestreden wet hetzij nietig is, hetzij met een gewone meerderheid kan worden gewijzigd.  

 

 A.26.3.1.  De Ministerraad antwoordt dat die middelen onontvankelijk en minstens ongegrond zijn. 

Artikel 157bis van de Grondwet legt immers niet aan de wetgever de verplichting op om de essentiële elementen 

van de hervorming in de wet zelf uitdrukkelijk vast te stellen. 

 

 A.26.3.2.  Volgens die partij is het Hof ook niet bevoegd om vast te stellen dat alle bepalingen van de wet 

van 19 juli 2012 bij gewone meerderheidswet kunnen worden gewijzigd. Een dergelijke vaststelling zou 

indruisen tegen de tekst van artikel 157bis van de Grondwet. Om dezelfde reden is het Hof niet bevoegd om te 

oordelen dat er sprake is van een discriminatie doordat sommige bepalingen bij bijzondere meerderheidswet 

moeten worden gewijzigd : het Hof vermag immers niet de keuze van de Grondwetgever te bekritiseren.  

 

 A.26.3.3.  Nog volgens de Ministerraad missen de middelen feitelijke grondslag : de bedoelde essentiële 

elementen werden wel degelijk geïdentificeerd in de toelichting bij het voorstel tot invoeging van artikel 157bis 

van de Grondwet. 

 

 A.26.4.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » is van oordeel dat het vijfde middel in 

de zaak nr. 5509 niet ontvankelijk is, vermits de essentiële elementen in artikel 157bis van de Grondwet vervat 

liggen en het Hof niet aan die bepaling kan toetsen. Die partij zegt ook niet te begrijpen waarom de bijzondere 

meerderheidsvereiste discriminerend zou zijn, aangezien dat zou betekenen dat alle bijzondere 

meerderheidswetten discriminerend zijn vermits ze moeilijker kunnen worden gewijzigd.  

 

 A.26.4.2.  Wat het zesde middel in de zaak nr. 5509 betreft, voert die tussenkomende partij aan dat niet valt 

in te zien hoe de rechtzoekenden in de andere gerechtelijke arrondissementen worden gediscrimineerd door een 

wet die niets aan hun rechtssituatie verandert.  

 

 A.26.5.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren aan dat het 

begrip van de essentiële elementen niet in de bestreden wet voorkomt maar in artikel 157bis van de Grondwet en 

dat het Hof de keuze van de Grondwetgever niet mag bekritiseren. Het Hof mag ook niet bepalen of 



 41 

wetsbepalingen bij gewone dan wel bij bijzondere meerderheid dienen te worden aangenomen. Ook die 

tussenkomende partijen voeren aan dat de redenering van de verzoekende partijen tot gevolg zou hebben dat alle 

bijzondere meerderheidswetten discriminerend zouden zijn, omdat ze moeilijker kunnen worden gewijzigd.  

 

 A.26.5.2.  Wat het mechanisme van de vrijwillige verschijning betreft, voeren die tussenkomende partijen 

aan dat het gerechtelijk arrondissement Brussel volgens de rechtspraak van het Hof het voorwerp kan uitmaken 

van een verschillende regeling. Zij voegen hier nog aan toe dat de vrijwillige verschijning louter vooruitloopt op 

het mechanisme van de taalwijziging waarin de wet van 15 juni 1935 voorziet. 

 

 A.26.6.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 antwoordt dat er geen reden zou zijn waarom het Hof 

onbevoegd zou zijn om uitspraak te doen over de door haar aangevoerde middelen. Volgens die partij is het Hof 

wel degelijk bevoegd om vast te stellen dat alle bepalingen van de bestreden wet bij gewone meerderheid kunnen 

worden gewijzigd, nu noch de Grondwetgever, noch de bijzondere wetgever, noch de gewone wetgever hebben 

aangeduid welke de essentiële elementen zijn.  

 

 A.26.7.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren in hun memorie van antwoord aan dat hun 

belang bij dit middel evident is nu een aantal van hen politicus zijn en zij in die hoedanigheid een functioneel 

belang hebben. Er is volgens hen ook geen reden waarom het Hof onbevoegd zou zijn om te bepalen hoe de 

bestreden wet dient te worden gelezen om een ongrondwettigheid te vermijden en om te oordelen dat alle 

bepalingen van de bestreden wet bij gewone meerderheid kunnen worden gewijzigd.  

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet van 19 juli 2012 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vragen de gehele of de gedeeltelijke vernietiging van de 

wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

 

 In de eerste plaats bestaat het gerechtelijk arrondissement Brussel uit twee parketten en 

twee arbeidsauditoraten : een parket en een arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, die 

bevoegd zijn voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, en een parket en een 

arbeidsauditoraat van Brussel, die bevoegd zijn voor het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad. Het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde worden 

samengesteld uit 20 pct. van het huidige kader van het parket en het arbeidsauditoraat van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel. Zij zullen worden aangevuld met een aantal Franstalige, 

maar functioneel tweetalige, substituten die worden gedetacheerd van het parket en het 

arbeidsauditoraat van Brussel, en dit « met het oog op het prioritair behandelen van de 

Franstalige zaken » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/001, p. 8). Deze laatsten 

staan onder het gezag van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van Halle-

Vilvoorde voor wat de toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk 

beleid betreft, maar onder het hiërarchisch gezag van de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur van Brussel. Het kader van het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel 
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komt overeen met het kader van het huidige parket van Brussel, vermeerderd met de 

toegevoegde magistraten en verminderd met 20 pct. van de magistraten, zijnde de magistraten 

die het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde zullen uitmaken. In afwachting 

van de vastlegging van kaders overeenkomstig een werklastmeting, is het kader van het parket 

en het arbeidsauditoraat samengesteld uit één vijfde Nederlandstaligen en vier vijfden 

Franstaligen. 

 

 In de tweede plaats worden de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, 

de arbeidsrechtbank en de arrondissementsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel ontdubbeld op basis van de taal, zodat er voor elk van die rechtscolleges een 

Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank is die bevoegd zijn voor het ganse grondgebied 

van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Wat de politierechtbank betreft, wordt enkel de 

politierechtbank in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad ontdubbeld. Met het 

oog op de ontdubbeling wordt in een apart taalkader voorzien voor de Nederlandstalige en de 

Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement. In afwachting van het vastleggen 

van die kaders volgens een werklastmeting, stemmen die kaders voor de politierechtbank, de 

arbeidsrechtbank en de rechtbank van eerste aanleg overeen met, wat de Nederlandstaligen 

betreft, 20 pct. en, wat de Franstaligen betreft, 80 pct. van het huidige kader, met inbegrip van 

de toegevoegde magistraten. Wat de rechtbank van koophandel betreft, stemt het kader 

overeen met, wat de Nederlandstaligen betreft, 40 pct. en, wat de Franstaligen betreft, 60 pct. 

van het huidige kader, met inbegrip van de toegevoegde magistraten. De aangepaste kaders 

gelden ook voor de griffies en het gerechtelijk personeel. 

 

 De vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Brussel alsook de 

politierechtbanken in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde worden niet 

ontdubbeld. 

 

 In het kader van de hervorming wordt tevens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken gewijzigd om « de huidige taalrechten van de Franstaligen van Halle-

Vilvoorde en van de Nederlandstaligen van Brussel te vrijwaren, en om rekening te houden 

met de specificiteit van de 6 randgemeenten » (ibid., pp. 9-10). Gelet op de ontdubbeling van 

de rechtbanken, wordt een vraag om taalwijziging omgezet in een vraag om doorverwijzing. 

Daarnaast wordt een nieuwe procedure voor vragen van taalwijziging of verwijzing bij 

gemeenschappelijk akkoord ingevoerd. Partijen die hun woonplaats hebben in één van de 
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gemeenten van het gerechtelijk arrondissement zullen vrijwillig voor de rechtbank van de taal 

van hun keuze kunnen verschijnen. In burgerlijke zaken wordt voor de verweerders die hun 

woonplaats hebben in één van de zes randgemeenten of in één van de 19 gemeenten van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de appreciatiebevoegdheid van de rechter in het geval van 

een vraag tot taalwijziging of doorverwijzing beperkt. In het geval dat die bepalingen niet 

worden nageleefd, is er een beroepsrecht met volle rechtsmacht voor de verenigde 

Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken.  

 

 Ten aanzien van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel kan in de 

uiteenzetting van het wetsvoorstel dat aan de oorsprong van de bestreden wet ligt, worden 

gelezen : 

 

 « De hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV zal zoveel als mogelijk 

tegelijk met de splitsing van de kieskring van BHV voor de verkiezingen van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement worden goedgekeurd en uiterlijk tijdens 

de goedkeuring van de hervorming van de bijzondere financieringswet. De essentiële 

elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen in rechtszaken in het 

gerechtelijk arrondissement van Brussel (Halle-Vilvoorde) alsook de ermee 

overeenstemmende aspecten inzake parket, zetel en rechtsgebied zullen maar door een 

bijzondere meerderheid kunnen worden gewijzigd. De grondwettelijke basis van deze 

bepaling zal in elk geval tegelijk met de grondwetsherziening betreffende het luik 

verkiezingen worden goedgekeurd. 

 

 2.  Door zijn voorwerp, dient de inwerkingtreding van deze grondwettelijke bepaling 

noodzakelijkerwijze overeen te stemmen met de inwerkingtreding van de gewone wet die de 

hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel regelt. 

 

 In navolging van wat de Grondwetgever heeft bepaald in artikel 129, § 2, van de 

Grondwet, is de bedoeling van deze bepaling een rechtsgrond te verlenen aan de keuze om 

een aantal essentiële elementen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel alleen met een bijzondere meerderheid te kunnen wijzigen. Deze grondwettelijke 

verankering wordt gerechtvaardigd door de vaststelling dat deze hervorming betrekking heeft 

op de kern van de grote evenwichten die ten grondslag liggen aan de communautaire vrede — 

naar analogie van wat voorzien is in andere bepalingen van de Grondwet die ook betrekking 

hebben op die grote evenwichten. 

 

 De essentiële elementen en de zin waarin deze zullen worden vertaald in de wet, worden 

hieronder gepreciseerd. Deze elementen zijn in deze bijzondere dimensie reeds gekend door 

de Grondwetgever op het moment dat hij zich moet uitspreken over de huidige 

grondwetsherziening. Daardoor gaat hij akkoord met de gemaakte keuzes (zie GwH nr. 18/90 

van 23/05/90 en GwH nr. 124/2010) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/001, 

p. 4). 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen  

 

 B.2.  De Ministerraad en, wat de zaken nrs. 5509, 5546, 5577 en 5587 betreft, de partijen 

die tussenkomen ter ondersteuning van de bestreden wet, voeren aan dat de beroepen tot 

vernietiging niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang.  

 

 Wat de zaak nr. 5509 betreft 

 

 B.3.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509, de Orde van Vlaamse balies, heeft met 

name als taak te waken over de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden 

(artikel 495, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en kan initiatieven en maatregelen 

nemen die nuttig zijn voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de 

rechtzoekende (artikel 495, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).  

 

 Zij voert aan regelmatig contact te hebben met magistraten, griffiers en personeelsleden 

van de rechtbanken, van het parket en van het arbeidsauditoraat van Brussel, en bijgevolg 

belang erbij te hebben dat die laatstgenoemden in een gepast kader en op gepaste wijze 

kunnen functioneren. Zij voert eveneens aan dat sommige advocaten magistraat kunnen 

worden door bijvoorbeeld deel te nemen aan de examens inzake beroepsbekwaamheid die 

toegankelijk zijn voor de advocaten die beschikken over een ervaring van vijf jaar. 

 

 Ten slotte voert zij ter staving van haar belang aan dat de bestreden wet zowel advocaten 

als rechtzoekenden benadeelt doordat de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel het kader waarin zij optreden fundamenteel wijzigt en uiteindelijk zou leiden tot een 

toename van de gerechtelijke achterstand. De advocaten zouden bovendien cliënten mislopen 

en de rechtzoekenden zouden worden afgetrokken van hun natuurlijke rechter. 

 

 B.3.2.  Artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek machtigt de voormelde Orde ertoe een 

beroep in te stellen tot vernietiging van bepalingen die de belangen van de advocaat en de 

rechtzoekende op een nadelige wijze kunnen raken.  

 

 B.3.3.  De bestreden bepalingen hebben betrekking op diverse onderwerpen ten aanzien 

waarvan moet worden nagegaan of zij een rechtstreekse en ongunstige invloed hebben op de 

situatie van de verzoekende partij. 
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 Hieruit vloeit voort dat de door de Ministerraad en de tussenkomende partijen 

opgeworpen exceptie is verbonden met het onderwerp van de bestreden bepalingen. Het 

belang van de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 wordt derhalve onderzocht in het licht 

van elk van die bepalingen. 

 

 Wat de zaak nr. 5546 betreft 

 

 B.4.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5546, de vzw « Vlaams 

Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », beroept zich ter staving van haar belang onder 

meer op haar maatschappelijk doel, namelijk de Nederlandse cultuur en in het bijzonder de 

rechtscultuur alsmede het rechtsleven in België te bevorderen en te ontwikkelen (artikel 6 van 

de statuten).  

 

 De tweede tot de vijfde verzoekende partij in dezelfde zaak zijn advocaten. Zij voeren 

aan dat de hervormingen van het gerechtelijk arrondissement Brussel afbreuk doet aan hun 

belangen, alsook aan die van de rechtzoekenden in zoverre zij de gerechtelijke achterstand 

zouden verergeren. 

 

 B.4.2.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.4.3.  De vraag rijst bijgevolg of de bestreden bepalingen het maatschappelijk doel van 

de verzoekende partij kunnen raken. Het onderzoek van het aangevoerde belang is derhalve 

verbonden met de draagwijdte van de bestreden bepalingen en zal in het licht van elk daarvan 

moeten worden onderzocht.  
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 Wat de zaken nrs. 5576 en 5586 betreft 

 

 B.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5576 voeren met name hun hoedanigheid 

aan van Nederlandstalig rechter, toegevoegd rechter of personeelslid van de Rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel, of van de Arbeidsrechtbank te Brussel. De verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5586 voeren hun hoedanigheid aan van parketmagistraat of personeelslid bij het 

parket of het arbeidsauditoraat van Brussel. 

 

 B.5.2.  Het belang van die verzoekende partijen om in rechte op te treden, wordt derhalve 

onderzocht in het licht van het onderwerp van elke bepaling waarvan zij de vernietiging 

vorderen, teneinde te bepalen of hun situatie rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt. 

 

 

 Wat de zaken nrs. 5577 en 5587 betreft 

 

 B.6.1.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5577, de vzw « Nieuw-Vlaamse 

Alliantie », verwijst ter staving van haar belang onder meer naar haar maatschappelijk doel, 

met name de verdediging en bevordering van de politieke, culturele, sociale en economische 

belangen van de Vlamingen (artikel 3 van de statuten). 

 

 De tweede, de derde en de vijfde tot de achtste verzoekende partij voeren hun 

hoedanigheid aan van houder van een in het Nederlands uitgereikt diploma van licentiaat. Zij 

menen te beschikken over een belang om bepalingen aan te vechten die hun rechten beperken 

ten opzichte van de houders van een in het Frans uitgereikt diploma, in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad. De derde en de zesde tot de achtste verzoekende partij zijn advocaten of 

voormalige advocaten. De derde en de vierde verzoekende partij zijn leden van de Senaat. De 

vijfde en de zesde verzoekende partij zijn hoogleraar in de rechten. De tweede tot de achtste 

verzoekende partij zijn gedomicilieerd in hetzij een gemeente van het Nederlandse taalgebied 

zonder faciliteiten, hetzij in het tweetalige gebied Brussel, hetzij in een gemeente van het 

Franse taalgebied zonder faciliteiten, hetzij nog in een gemeente van dat taalgebied met 

faciliteiten. Zij zijn van mening dat zij in die hoedanigheden beschikken over het vereiste 

belang om de vernietiging te vorderen van bepalingen die, volgens hen, afbreuk doen aan de 

verdeling van het land in taalgebieden. Ten slotte voert de zesde verzoekende partij een 
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functioneel belang aan, als lid van de Nederlandstalige benoemingscommissie van de Hoge 

Raad voor de Justitie. 

 

 B.6.2.  De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5587 voert haar hoedanigheid aan van 

gediplomeerd jurist en van advocaat aan de balie te Brussel, die in een gemeente van het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde woont. De tweede verzoekende partij voert 

eveneens haar hoedanigheid aan van inwoner van een gemeente van hetzelfde arrondissement. 

Volgens hen zouden de bepalingen waarvan zij de vernietiging vorderen, hen kunnen 

confronteren met een grotere gerechtelijke achterstand en met een minder doeltreffende 

rechtsbedeling ten aanzien van de Nederlandstaligen.  

 

 De derde verzoekende partij in de zaak nr. 5587, de vzw « Algemeen Vlaams Belang », 

beroept zich eveneens op haar maatschappelijk doel, namelijk de bevordering van de culturele 

eigenheid van het Vlaamse volk en de verdediging van de Vlaamse belangen (artikel 4 van de 

statuten). 

 

 B.6.3.  Ook hier wordt de exceptie van de ontstentenis van een belang van de 

verzoekende partijen om in rechte op te treden, om de in B.3.3 uiteengezette motieven 

derhalve onderzocht rekening houdend met de draagwijdte van elke bestreden bepaling. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomsten 

 

 Wat de zaak nr. 5509 betreft 

 

 B.7.  De Ministerraad betwist het belang van, enerzijds, de Nederlandse Orde van 

advocaten bij de balie te Brussel en van, anderzijds, de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 5546, die eveneens tussenkomen in de zaak nr. 5509. 

 

 B.8.  Luidens artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof kan ieder die van een belang doet blijken aan het Hof zijn opmerkingen 

richten in een memorie in verband met elk beroep tot vernietiging waarover het Hof uitspraak 

moet doen. 
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 Doet blijken van een dergelijk belang de persoon die aantoont dat zijn situatie 

rechtstreeks kan worden geraakt door het arrest dat het Hof in verband met dat beroep zal 

wijzen. 

 

 B.9.  Om dezelfde motieven als die welke zijn uiteengezet in B.3.3 onderzoekt derhalve 

het Hof de weerslag van dat arrest voor de situatie van de tussenkomende partijen om na te 

gaan of die partijen doen blijken van een belang om in de rechtspleging tussen te komen. 

 

 

 Wat de zaak nr. 5587 betreft 

 

 B.10.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 betwisten de ontvankelijkheid van de 

tussenkomst van de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel en van François 

Bruyns, omdat de eerste tussenkomende partij niet zou hebben bewezen dat zij op geldige 

wijze heeft beslist om de procedure te voeren, omdat de memorie van tussenkomst in het 

Frans is gesteld en omdat als adres het kantoor van hun raadsman te Louvain-la-Neuve wordt 

vermeld, terwijl de betrokkene niet zou zijn ingeschreven bij de balie te Nijvel. 

 

 B.11.1.  Krachtens artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dienen rechtspersonen die een beroep tot vernietiging instellen op eerste 

verzoek het bewijs voor te leggen van de beslissing om dat beroep in te stellen. Die beslissing 

dient op straffe van niet-ontvankelijkheid te zijn genomen binnen de termijn waarbinnen het 

beroep kan worden ingesteld, al kan het bewijs ervan tot aan het sluiten van de debatten worden 

gegeven. 

 

 B.11.2.  Uit de stukken die als bijlage bij de memorie van tussenkomst zijn gevoegd, 

blijkt dat aan de vereisten van artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is 

voldaan. 

 

 B.12.1.  Luidens artikel 62, tweede lid, 6°, van de voormelde bijzondere wet van 

6 januari 1989 gebruiken de personen die doen blijken van een belang in hun akten en 

verklaringen, de taal die zij verkiezen behalve indien zij onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in welk geval zij de taal gebruiken die hun is 
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opgelegd bij de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 

1966. 

 

 B.12.2.  Gelet op het voorgaande vermochten de tussenkomende partijen hun memorie in 

het Frans te stellen. 

 

 B.13.1.  Luidens artikel 81, eerste lid, van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 

1989 vermeldt elke partij die geen openbare overheid is, in het verzoekschrift of de memorie, 

haar woonplaats of zetel in België dan wel de woonplaats die zij in België kiest. 

 

 B.13.2.  Te dezen is aan die vereiste voldaan.  

 

 

 Ten aanzien van de omvang van de beroepen tot vernietiging in de zaken nrs. 5509, 5577 

en 5587 

 

 B.14.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5577 en 5587 vorderen de 

vernietiging van de gehele wet van 19 juli 2012.  

 

 B.14.2.  Het Hof kan slechts uitdrukkelijk bestreden wetskrachtige bepalingen vernietigen 

waartegen middelen worden aangevoerd en, in voorkomend geval, bepalingen die niet worden 

bestreden maar die onlosmakelijk zijn verbonden met de bepalingen die moeten worden 

vernietigd.  

 

 B.14.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert enkel middelen aan tegen de 

artikelen 3 tot 19, 33 tot 35 en 57, 5° tot 12°, van de wet van 19 juli 2012. 

 

 Bovendien heeft het eerste middel van haar verzoekschrift, gericht tegen de artikelen 3 tot 

18 van de voormelde wet, betrekking op de vorderings- en adviesbevoegdheid van de 

procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel en van die van Halle-Vilvoorde, 

en beoogt het dus alleen de artikelen 3, 14, 15 en 18 van de wet. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren middelen aan tegen de artikelen 5, 6, 

15, 19, 33, 35, 57, 5° en 8° tot 12°, en 58 tot 60 van de wet van 19 juli 2012. 
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 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 voeren middelen aan tegen de artikelen 3, 6 

tot 8, 15, 18, 19, 33, 52 en 57 tot 59 van de wet van 19 juli 2012. 

 

 B.14.4.  Onder voorbehoud van het onderzoek van het belang van de verzoekende 

partijen om de vernietiging te vorderen van de bestreden bepalingen, wordt het onderwerp van 

de beroepen in de zaken nrs. 5509, 5577 en 5587 beperkt tot die bepalingen. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de middelen 

 

 Wat de zaak nr. 5509 betreft 

 

 B.15.  De Orde van Vlaamse balies voert in zes middelen de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en, 

wat het eerste middel betreft, 13 ervan, en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, alsook, wat het vijfde en zesde middel betreft, van het 

rechtzekerheidsbeginsel.  

 

 B.16.1.  De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns voeren 

aan dat die middelen niet ontvankelijk zijn in zoverre het Hof niet bevoegd zou zijn om te 

toetsen aan artikel 4 van de Grondwet en aan het rechtzekerheidsbeginsel. De Ministerraad 

werpt eenzelfde exceptie op in verband met de aangevoerde schending van het 

rechtzekerheidsbeginsel. 

 

 B.16.2.  De middelen van de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 zijn afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met onder meer 

artikel 4, van de Grondwet. Het Hof wordt derhalve niet gevraagd om rechtstreeks aan 

artikel 4 van de Grondwet te toetsen. 

 

 Artikel 4 van de Grondwet, dat vier taalgebieden vastlegt, waarvan drie eentalige 

taalgebieden en één tweetalig taalgebied, vormt de grondwettelijke waarborg van de voorrang 

van de taal van het eentalige gebied of van het tweetalige karakter van het gebied.  
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 Het middel, dat de schending van die grondwetsbepaling, in samenhang gelezen met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aanvoert, dient aldus te worden begrepen dat de bestreden 

bepalingen een categorie van personen de uitoefening van die grondwettelijke waarborg 

zouden ontnemen, terwijl die waarborg onbeperkt zou gelden voor iedere andere burger. 

 

 B.16.3.  In zoverre het vijfde en het zesde middel de schending aanvoeren van, onder 

meer, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van het rechtzekerheidsbeginsel, komt het 

erop neer dat het Hof wordt gevraagd naar de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het voormelde 

beginsel. In die mate en onder voorbehoud van het onderzoek van het belang van de 

verzoekende partij om de vernietiging van de daarin vermelde bepalingen te vorderen, wordt 

de door de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns aangevoerde 

exceptie verworpen. 

 

 B.17.1.  De Ministerraad voert tevens aan dat die middelen niet ontvankelijk zijn in 

zoverre zij niet aangeven in welk opzicht artikel 4 van de Grondwet en de artikelen 6 en 13 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn geschonden. 

 

 B.17.2.  Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereist onder meer dat het verzoekschrift met betrekking tot een beroep tot vernietiging voor 

elk middel uiteenzet in welk opzicht de regels waarvan de schending voor het Hof wordt 

aangevoerd, door de bestreden wetsbepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 B.17.3.  Uit het verzoekschrift en uit haar memorie van antwoord blijkt voldoende dat de 

verzoekende partij meent dat de in het middel aangevoerde bepalingen zouden kunnen 

worden geschonden doordat de bij de bestreden wet doorgevoerde hervorming van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel zou raken aan het eentalig karakter van het Nederlandse 

taalgebied en aan het tweetalig karakter van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, hetgeen 

een schending zou uitmaken van artikel 4 van de Grondwet, en tot gevolg zou hebben dat de 

gerechtelijke achterstand voor een bepaalde categorie van rechtzoekenden substantieel 

verhoogt, wat een inbreuk zou uitmaken op het recht op een toegang tot de rechter en op een 

eerlijke behandeling binnen een redelijke termijn, dat wordt gewaarborgd bij de artikelen 6 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.17.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.18.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » voert ten slotte aan 

dat de middelen niet ontvankelijk zijn in zoverre ze de schending aanvoeren van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, vermits de verzoekende partij zou nalaten aan te geven 

welke categorieën van personen met elkaar dienen te worden vergeleken. 

 

 B.18.2.  Wanneer, zoals te dezen, een verzoekende partij in het kader van een beroep tot 

vernietiging de schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met andere grondwetsbepalingen of internationale bepalingen of met andere 

algemene rechtsbeginselen die een grondrecht waarborgen, bestaat het middel erin dat die 

partij van mening is dat een verschil in behandeling bestaat, omdat de door haar in het beroep 

bestreden bepalingen een categorie van personen de uitoefening van dat grondrecht zouden 

ontnemen, terwijl dat grondrecht onbeperkt zou zijn gewaarborgd aan iedere andere burger. 

 

 B.18.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Wat de zaken nrs. 5546, 5577 en 5587 betreft 

 

 B.19.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », enerzijds, en de 

Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, anderzijds, voeren aan 

dat het enige middel in de zaak nr. 5546 niet ontvankelijk zou zijn in zoverre de schending 

wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder dat wordt gepreciseerd 

welke categorie van personen zou worden gediscrimineerd. De Franse Orde van advocaten bij 

de balie te Brussel en François Bruyns voeren dezelfde exceptie aan ten aanzien van de 

middelen in de zaken nrs. 5577 en 5587. 

 

 B.19.2.  Om dezelfde reden als die welke is vermeld in B.18.2 wordt de exceptie 

verworpen. 
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 Ten gronde 

 

 Wat de draagwijdte van artikel 157bis van de Grondwet betreft 

 

 B.20.  Volgens de Ministerraad zouden, gelet op artikel 157bis van de Grondwet, de 

bestreden bepalingen bestaanbaar zijn met de Grondwet en zou het niet aan het Hof toekomen 

een door de Grondwetgever gemaakte keuze te controleren.  

 

 B.21.1.  Artikel 157bis van de Grondwet bepaalt :  

 

 « De essentiële elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen in 

gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de ermee overeenstemmende 

aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied, kunnen niet worden gewijzigd dan bij 

een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid ». 

 

 Die bepaling is in werking getreden op 31 maart 2014 (artikel 41 van de wet van 6 januari 

2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in 

artikel 77 van de Grondwet). 

 

 B.21.2.  De « essentiële elementen » waarvan sprake in de voormelde grondwetsbepaling 

worden opgesomd in de toelichting bij het voorstel tot herziening van de Grondwet, dat tot die 

bepaling heeft geleid :  

 

 « De essentiële elementen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel, die enkel gewijzigd zullen kunnen worden bij een bijzondere wet, aangenomen met 

de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, zijn : 

 

 1°  de regels betreffende de wijziging van taal of de verwijzing naar een rechtscollege 

van de andere taalrol op eenzijdig verzoek of bij gemeenschappelijk akkoord volgens de bij 

de wet bepaalde modaliteiten, met name : 

  

 -  de huidige bij wet voorziene mogelijkheden om te verzoeken om in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel van taal te veranderen zullen behouden blijven, maar in voorkomend 

geval zal deze vraag in een vraag tot doorverwijzing worden omgezet, rekening houdend met 

de ontdubbeling van de rechtscolleges; 

 

 -  in burgerlijke zaken, zal voor de verweerders die hun woonplaats hebben in de 

6 randgemeenten of in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

appreciatiebevoegdheid van de rechter in het kader van een aanvraag tot taalwijziging en/of 

doorverwijzing voor alle rechtscolleges beperkt zijn tot de volgende twee motieven : wanneer 

de taalverandering tegengesteld is aan de taal van de meerderheid van de pertinente 
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dossierstukken of aan de taal van de arbeidsverhouding. Voor de administratieve autoriteiten 

blijft de situatie ongewijzigd en blijven zij, wanneer ze een aanvraag indienen om te 

veranderen van taal of om door te verwijzen, onderworpen aan de op de taalkennis gebaseerde 

appreciatiebevoegdheid van de magistraat;  

 

 -  voor de Nederlandstalige of Franstalige rechtscolleges van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel kunnen de partijen in gemeenschappelijk akkoord vragen om van taal 

te veranderen of om te worden doorverwezen. De rechter doet ambtshalve recht aan deze 

vraag door onmiddellijk een beslissing uit te spreken. 

 

 2°  De regels betreffende de vrijwillige verschijning voor de rechtbank van de taal van 

hun keuze, met name dat, wanneer de partijen in een van de 54 gemeenten van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn en indien zij, na het ontstaan van het 

geschil, een onderlinge overeenstemming bereiken voor wat de taal van de rechtspleging 

betreft, zij krachtens artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek vrijwillig voor de bevoegde 

Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk 

verzoekschrift indienen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet. 

 

 3°  De detachering van functioneel tweetalige Franstalige magistraten van het parket van 

Brussel naar dat van Halle-Vilvoorde met het oog op het prioritair behandelen van Franstalige 

zaken, onder de bij de wet voorziene voorwaarden, met name dat zij deze zaken prioritair 

behandelen zodra de verdachte voor de Franse taal heeft gekozen en dat zij onder het gezag 

staan van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde wat de uitvoering van het 

strafrechtelijk beleid betreft, maar onder het hiërarchisch gezag van de procureur des Konings 

van Brussel. 

 

 4°  Het rechtstreeks beroepsrecht en met volle rechtsmacht in geval van schending van 

deze rechten en procedurele waarborgen, onder de voorwaarden voorzien bij de wet, met 

name dat de wet zal bepalen dat de verenigde Franstalige en Nederlandstalige 

arrondissementsrechtbanken kennis zullen nemen van dit beroep, volgens een procedure zoals 

in kort geding, dat bij staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is en 

dat het voorzitterschap van dit rechtscollege alternerend wordt waargenomen door een 

Franstalige en een Nederlandstalige magistraat. 

 

 5°  Het behoud van het territoriaal rechtsgebied van de rechtscolleges van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, omvattende de 54 gemeenten, zoals op heden voorzien bij de wet. 

 

 6°  Het behoud van het territoriaal rechtsgebied van de twee parketten van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, zoals bepaald bij de wet, met name dat het parket wordt 

gesplitst in een parket van Brussel bevoegd voor het grondgebied van de 19 gemeenten van 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een parket van Halle-Vilvoorde bevoegd voor het 

grondgebied van Halle-Vilvoorde. 

 

 7°  De oprichting van het coördinatiecomité en de regels om het overleg tussen het parket 

van Brussel en het parket van Halle-Vilvoorde te verzekeren, onder de voorwaarden voorzien 

bij de wet » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2141/001, pp. 4-5). 
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 B.21.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van het voormelde artikel 157bis van de 

Grondwet blijkt dat de Grondwetgever niet enkel beoogde voor te schrijven dat de wijziging 

van de voormelde essentiële elementen in de toekomst bij bijzondere meerderheidswet dient 

te geschieden, maar ook dat hij zich de keuzes die voortvloeien uit die essentiële elementen 

eigen heeft gemaakt. In de toelichting bij het voormelde voorstel werd hieromtrent het 

volgende verklaard :  

 

 « In navolging van wat de Grondwetgever heeft bepaald in artikel 129, § 2, van de 

Grondwet, is de bedoeling van deze bepaling een rechtsgrond te verlenen aan de keuze om 

een aantal essentiële elementen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel alleen met een bijzondere meerderheid te kunnen wijzigen. Deze grondwettelijke 

verankering wordt gerechtvaardigd door de vaststelling dat deze hervorming betrekking heeft 

op de kern van de grote evenwichten die ten grondslag liggen aan de communautaire vrede — 

naar analogie van wat voorzien is in andere bepalingen van de Grondwet die ook betrekking 

hebben op die grote evenwichten. 

 

 De essentiële elementen en de zin waarin deze zullen worden vertaald in de wet, worden 

hieronder gepreciseerd. Deze elementen zijn in deze bijzondere dimensie reeds gekend door 

de Grondwetgever op het moment dat hij zich moet uitspreken over de huidige 

grondwetsherziening. Daardoor gaat hij akkoord met de gemaakte keuzes » (ibid., pp. 3-4). 

 

 B.22.1.  Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in behandeling of 

een beperking van een grondrecht die voortvloeien uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 Een dergelijke keuze moet niet blijken uit de tekst zelf van een grondwetsbepaling. De 

parlementaire voorbereiding van een door de Grondwetgever aangenomen wijziging van de 

Grondwet kan immers, zoals te dezen, volstaan om duidelijkheid te hebben over de keuze van 

de Grondwetgever. Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt onomstotelijk en 

zonder dat hieromtrent tegenspraak bestond, dat de Grondwetgever niet alleen kennis had van 

de voormelde essentiële elementen, maar zich tevens de keuzes die eruit voortvloeien eigen 

heeft gemaakt.  

 

 Bovendien voegt de Grondwetgever op deze wijze niets toe aan de tekst van de 

Grondwet, wat enkel kan middels de in artikel 195 van de Grondwet voorgeschreven 

procedure. Hij spreekt zich enkel uit over de bestaanbaarheid van de voormelde essentiële 

elementen met de Grondwet.  
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 B.22.2.  Het voorgaande houdt evenwel niet in dat gans de wet van 19 juli 2012 dient te 

worden beschouwd als zijnde een essentieel element waarvan de Grondwetgever van oordeel 

is dat het in overeenstemming is met de Grondwet. Uit de voormelde parlementaire 

voorbereiding blijkt, integendeel, dat die essentiële elementen beperkt zijn tot de in B.21.2 

aangehaalde elementen (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2141/003, p. 4, en Parl. St., 

Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 9).  

 

 In zoverre aldus de bevoegdheid van het Hof wordt beperkt, dienen die elementen 

limitatief te worden geïnterpreteerd en kunnen ze niet worden uitgebreid tot bepalingen die 

elementen bevatten die niet uitdrukkelijk in de parlementaire voorbereiding van artikel 157bis 

van de Grondwet worden vermeld.  

 

 Het Hof gaat derhalve ten aanzien van elk van de bestreden bepalingen na of ze essentiële 

elementen bevatten waarvan de Grondwetgever zich de keuzes eigen heeft gemaakt. 

 

 

 Wat de ambtsplichten, vorderingen en adviezen van de procureurs des Konings en van de 

arbeidsauditeurs betreft (de bestreden artikelen 3, 14, 15 en 18) 

 

 B.23.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509 en 5586 vorderen de vernietiging 

van de artikelen 3, 14, 15 en 18 van de wet van 19 juli 2012, terwijl de verzoekende partijen 

in de zaak nr. 5587 alleen de vernietiging vorderen van de artikelen 3, 15 en 18 van dezelfde 

wet. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met, wat de zaak nr. 5509 betreft, de artikelen 4 en 13 ervan en met de 

artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wat de zaak 

nr. 5586 betreft, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en, wat 

de zaak nr. 5587 betreft, met artikel 4 van de Grondwet.  

 

 De verzoekende partijen betwisten het feit dat, met toepassing van de bestreden 

bepalingen, de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde hun ambt 

uitsluitend uitoefenen bij de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, terwijl de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel 

hun ambt uitoefenen bij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige rechtbanken van 

datzelfde gerechtelijk arrondissement, en het feit dat de adviezen aan de Franstalige 
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rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend door de procureur des 

Konings van Brussel worden verstrekt, terwijl voor de Nederlandstalige rechtbanken de 

procureur des Konings van Brussel en die van Halle-Vilvoorde gezamenlijk dienen op te 

treden.  

 

 B.24.  De voormelde bepalingen luiden als volgt :  

 

 « Art. 3.  In het tweede deel, boek I, voor titel I, van [het Gerechtelijk Wetboek] wordt 

een artikel 58ter ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Art. 58ter.  In dit Wetboek wordt, wanneer het gaat over de rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, onder procureur des Konings verstaan : de procureur des 

Konings van Halle-Vilvoorde bedoeld in artikel 150, § 2, 1°, of de procureur des Konings van 

Brussel bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, naargelang de naar de procureur verwijzende bepaling 

slaat op de uitoefening van zijn bevoegdheid in het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde dan wel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 In dit gerechtelijk arrondissement worden de adviezen van de procureur ingewonnen bij : 

 

 1°  de procureur des Konings van Brussel bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, wat enerzijds de 

politierechtbanken en de vredegerechten betreft met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad en anderzijds de Franstalige rechtbanken van Brussel; 

 

 2°  de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde bedoeld in artikel 150, § 2, 1°, wat de 

politierechtbanken en de vredegerechten betreft met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde; 

 

 3°  de twee procureurs des Konings bedoeld in 1° en 2°, wat de andere Nederlandstalige 

rechtbanken van Brussel dan de politierechtbanken betreft. ’ ». 

 

 « Art. 14.  Artikel 138bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 december 

2006, wordt aangevuld met een § 3, luidende : 

 

 ‘ § 3.  Onverminderd artikel 150, § 3, in geval van verwijzing naar de Franstalige 

rechtbank, vervult voor de toepassing van dit artikel, het openbaar ministerie bedoeld in 

artikel 150, § 2, 1°, en in artikel 152, § 2, 1°, zijn ambtsplichten voor de Nederlandstalige 

rechtbank, indien de zaak voor de rechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van een 

territoriale bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich binnen het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde bevindt. Indien de zaak voor de Nederlandstalige rechtbank 

of de Franstalige rechtbank aanhangig werd gemaakt, op grond van een territoriale 

bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich binnen het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad bevindt, vervult het openbaar ministerie bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, of 

in artikel 152, § 2, 2°, zijn ambtsplichten. ’ ». 

 

 « Art. 15.  Artikel 150 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 22 december 

1998 en 12 april 2004, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met de 

§§ 2 en 3, luidende : 
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 ‘ § 2.  In afwijking van § 1, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee 

procureurs des Konings, onverminderd § 3, artikel 137 en artikel 138bis, § 3 : 

 

 1°  de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde oefent in het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel het 

ambt van openbaar ministerie uit bij de Nederlandstalige arrondissementsrechtbank, de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, de Nederlandstalige rechtbank van koophandel 

en bij de politierechtbanken. De aan deze procureur verbonden ambtenaren van het openbaar 

ministerie worden benoemd bij de Nederlandstalige rechtbank met standplaats het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde; 

 

 2°  de procureur des Konings van Brussel oefent, in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad, onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel, het ambt van 

openbaar ministerie uit bij de arrondissementsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, 

de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken. Deze procureur des Konings wordt 

bijgestaan door een eerste substituut met als titel adjunct-procureur des Konings van Brussel, 

met het oog op het overleg bedoeld in artikel 150ter. Onverminderd de bevoegdheden van het 

coördinatiecomité bedoeld in artikel 150ter, treedt de adjunct-procureur des Konings van 

Brussel op onder het gezag en de leiding van de procureur des Konings van Brussel. In die 

omstandigheden staat hij hem bij, in het bijzonder voor de relaties met het parket van Halle-

Vilvoorde, de goede werking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, de 

Nederlandstalige rechtbank van koophandel en de Nederlandstalige politierechtbank van het 

administratief arrondissement Brussel, en de relaties met de Nederlandstalige magistratuur en 

het Nederlandstalig personeel van het parket te Brussel. De aan de procureur des Konings van 

Brussel verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Brusselse 

rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 § 3.  In afwijking van § 2, oefenen substituten bedoeld in artikel 43, § 5bis, eerste lid, van 

de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, hun ambt uit bij voorrang 

ten opzichte van verdachten die een taalwijziging of doorverwijzing hebben gevraagd 

overeenkomstig artikel 15, § 2, en artikel 16, §§ 2 en 3, van dezelfde wet. Zij vorderen bij de 

Franstalige rechtbank van Brussel na toepassing van het voornoemde artikel 16, §§ 2 en 3, in 

voorkomend geval, ingevolge doorverwijzing op basis van deze bepaling, en bij de 

politierechtbank bedoeld in artikel 15 van dezelfde wet, en na verwijzing van die laatste 

overeenkomstig het voornoemd artikel 15, § 2, bij de Franstalige politierechtbank van 

Brussel. Zij blijven onder de hiërarchische leiding van de procureur des Konings van Brussel, 

maar worden geplaatst onder het gezag van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde 

wat betreft de toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk 

beleid. ’ ». 

 

 « Art. 18.  Artikel 152 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 april 2004, 

waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met de §§ 2 en 3, luidende : 

 

 ‘ § 2.  In afwijking van § 1, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee 

arbeidsauditeurs, onverminderd § 3, artikel 137 en artikel 138bis, § 3 : 

 

 1°  de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde oefent in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel het ambt van 

openbaar ministerie uit bij de Nederlandstalige rechtbanken. De aan deze auditeur verbonden 
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ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Nederlandstalige 

rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde; 

 

 2°  de arbeidsauditeur van Brussel oefent in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel, het ambt van openbaar 

ministerie uit bij de rechtbanken. Hij wordt bijgestaan door een eerste substituut met als titel 

adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, met het oog op het overleg bedoeld in artikel 150ter. 

Onverminderd de bevoegdheden van het coördinatiecomité bedoeld in artikel 150ter, treedt de 

adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, op onder het gezag en de leiding van de arbeidsauditeur 

van Brussel. In die omstandigheden staat hij hem bij, in het bijzonder voor de relaties met het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, de goede werking van de Nederlandstalige 

arbeidsrechtbank, en voor de relaties met de Nederlandstalige magistratuur en het 

Nederlandstalig personeel van het arbeidsauditoraat van Brussel. De aan de arbeidsauditeur 

van Brussel verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de 

Brusselse rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 § 3.  In afwijking van § 2, oefenen substituten bedoeld in artikel 43, § 5quater, eerste lid, 

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, hun ambt uit bij 

voorrang ten opzichte van verdachten die een taalwijziging of doorverwijzing hebben 

gevraagd overeenkomstig artikel 16, §§ 2 en 3, van dezelfde wet. Zij oefenen de 

strafvordering uit bij de Franstalige rechtbank van Brussel na toepassing van het voornoemde 

artikel 16, §§ 2 en 3, in voorkomend geval na doorverwijzing op grond van deze bepaling. Zij 

blijven onder de hiërarchische leiding van de arbeidsauditeur van Brussel, maar worden 

geplaatst onder het gezag van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde wat betreft de 

toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid. ’ ».  

 

 B.25.1.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen in de zaken 

nrs. 5509 en 5587 om in rechte op te treden. Hij betwist eveneens het belang van de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 om in rechte op te treden, in zoverre zij hun 

hoedanigheid van rechtzoekende aanvoeren. De Franse Orde van advocaten bij de balie te 

Brussel en François Bruyns voeren aan dat, ten aanzien van de zaak nr. 5509, de verzoekende 

partij geen belang heeft bij het middel, aangezien de bestreden bepalingen haar situatie 

geenszins rechtstreeks en ongunstig zouden raken, en dat, ten aanzien van de zaak nr. 5587, 

het aangevoerde middel niet ontvankelijk zou zijn in zoverre het de opportuniteit van de 

bestreden bepalingen in het geding brengt door andere maatregelen voor te stellen. 

 

 B.25.1.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5509 verantwoorden hun belang bij het 

vorderen van de vernietiging van de bestreden bepalingen door de ongunstige gevolgen die zij 

zouden kunnen hebben voor de situatie van de rechtzoekenden, ten aanzien van hun recht van 

toegang tot een rechter, hun recht om niet te worden onttrokken aan hun natuurlijke rechter en 

hun recht op een rechter die hun taal in hun taalgebied spreekt en die voldoende vertrouwd is 

met de rechtsleer en de rechtsspraak in hun taal. Volgens de verzoekende partij zouden die 
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fundamentele rechten niet alleen gelden voor de magistraten van de zetel, maar eveneens voor 

het openbaar ministerie. 

 

 Er worden verschillende voorbeelden gegeven die uit de toepassing van de bestreden 

bepalingen kunnen voortvloeien, teneinde te trachten aan te tonen dat vergelijkbare 

categorieën van rechtzoekenden op verschillende wijze zouden worden behandeld doordat de 

procureur des Konings kan optreden in burgerlijke zaken waarvan het criterium van de 

territoriale aanknoping is gesitueerd in Halle-Vilvoorde, terwijl de procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde nooit kan optreden in zaken waarvan het criterium van de territoriale 

aanknoping is gesitueerd in Brussel. Verschillen in behandeling onder rechtzoekenden die 

zouden voortvloeien uit de bestreden bepalingen worden eveneens aangeklaagd in de 

behandeling van de strafzaken. 

 

 Artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de Orde van Vlaamse balies met name 

toelaat initiatieven te nemen om de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende te 

verdedigen, machtigt die Orde ertoe de vernietiging te vorderen van bepalingen die, zoals de 

verzoekende partij aanvoert, afbreuk kunnen doen aan de fundamentele rechten van de 

rechtzoekenden zoals die in de uiteenzetting van het middel worden aangevoerd. 

 

 B.25.1.3.  Het beroep dat de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 heeft ingesteld, is 

ontvankelijk in zoverre het is gericht tegen de artikelen 3, 14, 15 en 18 van de wet van 

19 januari 2012. 

 

 B.25.2.1.  Zoals het Hof heeft aangegeven in B.6.2, voert de eerste verzoekende partij in 

de zaak nr. 5587 haar hoedanigheid aan van gediplomeerd jurist en van advocaat bij de balie 

te Brussel die in een gemeente van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde woont. 

De tweede verzoekende partij voert haar hoedanigheid van inwoner van een gemeente van 

hetzelfde arrondissement aan. De derde verzoekende partij, de vzw « Algemeen Vlaams 

Belang », voert haar maatschappelijk doel aan, dat erin bestaat de culturele identiteit van het 

Vlaamse volk te bevorderen en de Vlaamse belangen te verdedigen. 

 

 De vraag of die verzoekende partijen rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt 

door de bepalingen die zij bestrijden, veronderstelt dat de draagwijdte van die bepalingen en 

de gevolgen die zij kunnen hebben, in het bijzonder voor de verzoekers, in de hoedanigheid 
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waarin zij beweren in rechte op te treden, worden onderzocht. Het onderzoek van de 

ontvankelijkheid van hun beroep in het licht van de bestreden bepalingen valt bijgevolg 

samen met het onderzoek ervan ten gronde. 

 

 Bovendien, in tegenstelling tot hetgeen de Franse Orde van advocaten bij de balie te 

Brussel en François Bruyns te hunnen aanzien aanvoeren, in zoverre die verzoekende partijen 

andere maatregelen voorstellen, betwisten zij niet het opportune karakter van de bestreden 

bepalingen, maar wel de evenredigheid van de door de wetgever aangenomen maatregelen in 

het licht van het nagestreefde doel.  

 

 B.25.2.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren, naast hun hoedanigheid 

van rechtzoekende, ook hun persoonlijk en functioneel belang aan om in rechte op te treden, 

als magistraten van het parket, personeelsleden van het parket en leden van het 

arbeidsauditoraat van Brussel. In die zin riskeren zij rechtstreeks en ongunstig te worden 

geraakt door de te dezen bestreden bepalingen.  

 

 B.26.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer het feit te worden 

begrepen « dat het parket wordt gesplitst in een parket van Brussel bevoegd voor het 

grondgebied van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een parket 

van Halle-Vilvoorde bevoegd voor het grondgebied van Halle-Vilvoorde ». De 

vorderingsbevoegdheid van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en 

van die van Halle-Vilvoorde ten aanzien van de Nederlandstalige en de Franstalige 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt niet vermeld en behoort 

bijgevolg niet tot die essentiële elementen. Hetzelfde geldt voor wat de adviesbevoegdheid 

van de procureur des Konings van Brussel en die van Halle-Vilvoorde betreft.  

 

 B.27.1.  Uit de bestreden bepalingen vloeit voort dat de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur van Brussel hun ambt uitoefenen bij zowel de Franstalige als de 

Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De procureur des 

Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, daarentegen, oefenen hun ambt enkel uit 

bij de Nederlandstalige rechtbanken van hetzelfde gerechtelijk arrondissement. In de 

parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard :  
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 « Volgens de […] staatssecretaris voor de Staatshervorming, werd er niet in een volledige 

symmetrie voorzien omdat het parket van Halle-Vilvoorde alleen verbonden is met de 

Nederlandstalige rechtbanken in Brussel en met de politierechtbanken en de vredegerechten in 

Halle-Vilvoorde. Het tweetalige parket van Brussel is zowel met de Franstalige als de 

Nederlandstalige rechtbanken van Brussel verbonden, inclusief de politierechtbanken » (Parl. 

St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 133). 

 

 De staatssecretaris betwistte dan ook « dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

toekomstige procureur van Halle-Vilvoorde en de toekomstige procureur van Brussel » (ibid., 

p. 134). Hij verklaarde dienaangaande :  

 

 « Beiden hebben volheid van bevoegdheid over de rechtbanken waaraan zij verbonden 

zijn. Voor de Nederlandstalige procureur zijn dat de vredegerechten en de politierechtbanken 

in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige rechtbanken in 

Brussel » (ibid.).  

 

 B.27.2.  Luidens artikel 12 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken « [maken] de ambtenaren van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter 

[…] voor hun daden van rechtsvervolging en van onderzoek, gebruik van de taal voorzien in 

strafzaken voor de rechtbank waartoe zij behoren ». In de parlementaire voorbereiding van de 

wet van 19 juli 2012 verklaarde de staatssecretaris voor de Staatshervorming hieromtrent het 

volgende :  

 

 « Overeenkomstig artikel 12 van de wet 5 [lees : 15] juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken dient de vordering (dus met andere woorden de dagvaarding), als die voor een 

Franstalige rechtbank van Brussel moet gebeuren, afgehandeld te worden door 

parketmagistraten, verbonden aan die rechtbank. Dus als voor een Nederlandstalig dossier in 

Halle-Vilvoorde de taalwijziging is gevraagd naar het Frans, dan zou er voor de Franstalige 

strafrechtbank moeten worden gedagvaard. De vordering in deze zaak zal dan worden 

uitgeoefend door een Franstalige parketmagistraat omdat hij met toepassing van artikel 12 van 

de wet van 5 [lees : 15] juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de enige is die 

verbonden is aan die Franstalige rechtbank » (ibid., p. 65). 

 

 B.27.3.  Artikel 43, § 5, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat « de 

Nederlandse, respectievelijk Franse rechtsplegingen […] steeds [worden] gevoerd voor 

magistraten die door hun diploma bewijzen dat zij de examens van het doctoraat in de rechten 

in het Nederlands, respectievelijk in het Frans hebben afgelegd ». Die regel geldt ook voor de 

magistraten van het openbaar ministerie. 
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 Het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde 

zijn samengesteld uit substituten die tot de Nederlandse taalrol behoren (artikel 43, § 5bis, 

tweede lid, en § 5quater, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935, zoals ingevoegd bij 

artikel 57, 9° en 11°, van de wet van 19 juli 2012).  

 

 Vermits uit het voormelde artikel 43, § 5, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 

voortvloeit dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en hun 

substituten, die tot de Nederlandse taalrol behoren, geen rechtsplegingen kunnen voeren in het 

Frans, is het verantwoord dat zij enkel hun ambt uitoefenen bij de Nederlandstalige 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

 B.27.4.  Het feit dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde 

hun vorderingsbevoegdheid niet kunnen uitoefenen wanneer een zaak die territoriaal in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde is gesitueerd, door taalwijziging of 

doorverwijzing voor een Franstalige rechtbank wordt gebracht, doet daaraan geen afbreuk.  

 

 Artikel 43, § 5, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 bepaalt :  

 

 « Wanneer de taal van de rechtspleging wordt gewijzigd op verzoek van de verdachte of 

met toepassing van artikel 21 van deze wet, kunnen de magistraten, die met het onderzoek of 

de berechting van de zaak gelast zijn, de rechtspleging voortzetten, indien zij het bewijs 

hebben geleverd van de kennis van de twee talen ». 

 

 Die uitzondering op de in het derde lid van dat artikel bepaalde regel geldt evenwel niet 

voor de leden van het openbaar ministerie. 

 

 B.27.5.  Het is overigens daarom dat de wet van 19 juli 2012 heeft bepaald dat het parket 

en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde worden aangevuld met een aantal Franstalige, 

maar functioneel tweetalige, substituten die worden gedetacheerd van het parket en het 

arbeidsauditoraat van Brussel. Zij vorderen na een vraag van taalwijziging of doorverwijzing 

voor de Franstalige rechtbanken van Brussel. Vermits zij evenwel onder het gezag van de 

procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde worden geplaatst voor 

wat de toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid betreft, 

wordt aldus verzekerd dat, ofschoon de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 
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Halle-Vilvoorde zelf niet kunnen vorderen voor die Franstalige rechtbanken, hun 

strafrechtelijk beleid wordt toegepast. 

 

 B.28.  Het voorgaande verantwoordt tevens dat de adviezen waarvan sprake in het door 

het bestreden artikel 3 ingevoegde artikel 58ter, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

die betrekking hebben op de politierechtbanken en de vredegerechten met zetel in het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en op de Franstalige rechtbanken van 

Brussel, enkel worden ingewonnen bij de procureur des Konings van Brussel. Uit wat 

voorafgaat vloeit immers voort dat enkel hij bij de Franstalige rechtbanken van Brussel en bij 

de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad zijn 

ambt uitoefent. 

 

 B.29.1.  Het verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke verantwoording en 

bijgevolg zijn de bestreden bepalingen bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet.  

 

 De combinatie met de in de middelen vermelde grondwets- en internationale 

verdragsbepalingen leidt niet tot een ander resultaat.  

 

 B.29.2.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat de bevoegdheid van Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken 

ten aanzien van de vredegerechten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 

betreft (het bestreden artikel 5) 

 

 B.30.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546 en 5577 vorderen de 

vernietiging van artikel 5 van de wet van 19 juli 2012. Zij voeren de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 

13 ervan en, wat de zaken nrs. 5509 en 5577 betreft, met de artikelen 6, 13 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en, wat de zaak nr. 5546 betreft, met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Volgens hen is de bestreden 

bepaling niet bestaanbaar met de voormelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen 
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doordat ze de Franstalige arrondissementsrechtbank medezeggenschap zou geven over de 

dienst bij alle vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement Brussel, met inbegrip van de 

vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, en 

inzonderheid van die vredegerechten waarvoor de taal van de rechtspleging uitsluitend het 

Nederlands is.  

 

 B.31.1.  Artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde, vóór het werd aangevuld door 

het bestreden artikel 5 van de wet van 19 juli 2012 :  

 

 « Ingeval een vrederechter en zijn plaatsvervangers wettig verhinderd zijn, verwijst de 

arrondissementsrechtbank de partijen naar een andere vrederechter van hetzelfde 

arrondissement. Het vonnis van verwijzing wordt uitgesproken op verzoek van de meest 

gerede partij, de partijen tegenwoordig zijnde of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen door 

de griffier, en de procureur des Konings gehoord. 

 

 Tegen dit vonnis staat geen verzet of hoger beroep open. 

 

 In gevallen van overmacht kan de Koning, op advies van de eerste voorzitter van het hof 

van beroep en van de procureur-generaal, de zetel van het vredegerecht tijdelijk verplaatsen 

naar een andere gemeente van het rechtsgebied van het hof. 

 

 De vorige bepalingen zijn toepasselijk op de politierechtbanken ». 

 

 B.31.2.  Het bestreden artikel 5 van de wet van 19 juli 2012 bepaalt :  

 

 « Artikel 72 van [het Gerechtelijk Wetboek] wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ In het gerechtelijk arrondissement Brussel, wordt de in dit artikel toegewezen 

bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank uitgeoefend door de Nederlandstalige 

arrondissementsrechtbank van Brussel wat betreft de politierechtbanken met zetel in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige politierechtbank van 

Brussel, door de Franstalige arrondissementsrechtbank wat betreft de Franstalige 

politierechtbank van Brussel en door de Franstalige arrondissementsrechtbank en de 

Nederlandstalige arrondissementsrechtbank zetelend in verenigde vergadering 

overeenkomstig artikel 75bis, wat betreft de vredegerechten met zetel in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel. ’. ». 

 

 B.32.1.  Volgens de Ministerraad, de « Ordre des barreaux francophones et 

germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns, 

zouden de tegen artikel 5 van de bestreden wet ingestelde beroepen niet ontvankelijk zijn bij 

gebrek aan belang, aangezien de verzoekende partijen de situatie van de vrederechters zouden 

aanvoeren. 
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 B.32.2.  De Orde van Vlaamse balies, verzoekende partij in de zaak nr. 5509, voert aan 

dat de bestreden bepaling een discriminatie zou invoeren van de rechtzoekenden en hun 

advocaten te Halle-Vilvoorde, ten opzichte van de rechtzoekenden en hun advocaten te 

Brussel-Hoofdstad, alsook de rechtzoekenden en hun advocaten in andere eentalige gebieden 

dan dat van Halle-Vilvoorde, in zoverre de eerstgenoemden, voor de verwijzingen in geval 

van verhindering van de vrederechter, zijn onderworpen aan een beslissing die door twee 

arrondissementsrechtbanken moet worden genomen, hetgeen ingewikkelder zou zijn en meer 

tijd in beslag zou nemen. 

 

 De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5546, de vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij 

de Balie te Brussel », voert haar maatschappelijk doel aan dat erin bestaat de Nederlandse 

cultuur te bevorderen en te ontwikkelen, alsook, in het bijzonder, de Nederlandse juridische 

cultuur en het rechtsleven in België. De tweede tot de vijfde verzoekende partij in dezelfde 

zaak voeren hun hoedanigheid van advocaat aan. 

 

 Zij klagen het verschil in behandeling aan dat uit de bestreden bepaling zou voortvloeien 

tussen de vredegerechten en de politierechtbanken, de betrokken rechtzoekenden en hun 

advocaten, alsook de gelijke behandeling die uit die bepaling zou voortvloeien tussen de 

vredegerechten te Halle-Vilvoorde, de betrokken rechtzoekenden en hun advocaten, en de 

vredegerechten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 Ten slotte betogen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577, namelijk de 

vzw « Nieuwe-Vlaamse Alliantie » en verschillende particulieren die, zoals het Hof heeft 

opgemerkt in B.7.2, nu eens hun hoedanigheid van advocaat, dan weer die van jurist, 

rechtzoekende of lid van de Nederlandstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor 

de Justitie aanvoeren, dat het bestreden artikel 5 de betrokken rechtzoekenden benadeelt die, 

door de toepassing ervan, met een zwaardere procedure zouden worden geconfronteerd. 

 

 B.32.3.  De bestreden bepaling regelt de bevoegdheid van de Franstalige en de 

Nederlandstalige arrondissementsrechtbanken te Brussel ten aanzien van de vredegerechten 

en de politierechtbanken waarvan de zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement 

Brussel. De vraag of de verzoekende partijen die de vernietiging ervan vorderen, rechtstreeks 

en ongunstig kunnen worden geraakt door die bepaling, veronderstelt dat de draagwijdte en de 
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gevolgen die zij kan hebben voor de situatie van die verzoekende partijen, worden 

onderzocht. Het onderzoek van de ontvankelijkheid van de tegen die bepaling ingestelde 

beroepen, valt bijgevolg samen met het onderzoek van de zaak ten gronde.  

 

 B.33.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer het feit te worden 

begrepen dat de verenigde Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken 

kennis zullen nemen van het beroep met volle rechtsmacht in geval van schending van de 

rechten en procedurele waarborgen betreffende de wijziging van taal of de verwijzing naar 

een rechtscollege van de andere taalrol en de vrijwillige verschijning voor de rechtbank van 

de taal van zijn keuze. Het bestreden artikel 5 van de wet van 19 juli 2012 betreft evenwel de 

in artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek toegewezen bevoegdheid van de 

arrondissementsrechtbank. Die bevoegdheid, die enkel betrekking heeft op het geval dat de 

vrederechter of de politierechtbank wettig is verhinderd, wordt niet vermeld in de 

parlementaire voorbereiding van artikel 157bis van de Grondwet en behoort bijgevolg niet tot 

die essentiële elementen.  

 

 B.34.  In tegenstelling tot wat de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en 

François Bruyns aanvoeren, kan niet worden aangenomen dat de vredegerechten en de 

politierechtbanken te dezen niet vergelijkbaar zijn. Uit artikel 72, vierde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek blijkt daarentegen dat, in geval van wettige verhindering, de bepalingen 

eveneens van toepassing zijn op de politierechtbanken. 

 

 B.35.1.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 juli 2012 werd herhaalde 

malen beklemtoond dat de vredegerechten, in tegenstelling tot de politierechtbanken, niet 

werden ontdubbeld (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, pp. 105, 139, 140 en 141).  

 

 B.35.2.  Uit artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 blijkt dat de ontdubbeling van de 

politierechtbanken beperkt is tot die met zetel in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad, en geen betrekking heeft op die met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde.   

 

 B.36.1.  Vermits er wat de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad betreft, geen Nederlandstalige of Franstalige vredegerechten zijn, is het 
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redelijk verantwoord dat de Nederlandstalige arrondissementsrechtbank en de Franstalige 

arrondissementsrechtbank in verenigde vergadering ten aanzien van die vredegerechten de in 

artikel 72, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde bevoegdheid uitoefenen.  

 

 Wat de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 

betreft, dient te worden vastgesteld dat in geval van wettige verhindering van de vrederechter 

en de plaatsvervangers, de partijen naar een andere vrederechter « van hetzelfde 

arrondissement » kunnen worden verwezen. Vermits die bepaling het gerechtelijk 

arrondissement, en niet het administratief arrondissement betreft, kunnen partijen bijgevolg 

worden verwezen naar een vrederechter met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad, dat zoals het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, deel 

uitmaakt van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

 Hetzelfde geldt voor de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde. In dat geval gaat het evenwel om een verwijzing naar de Nederlandstalige 

politierechtbank van Brussel. Wat de vredegerechten betreft, houdt de beslissing van de 

arrondissementsrechtbank om de partijen in voorkomend geval te verwijzen naar een 

vredegerecht met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, daarentegen 

in dat het gaat om een verwijzing naar een tweetalig gerecht.  

 

 B.36.2.  Het feit dat de Nederlandstalige arrondissementsrechtbank en de Franstalige 

arrondissementsrechtbank in verenigde vergadering de in artikel 72, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek bepaalde bevoegdheid uitoefenen wat de vredegerechten met zetel in 

het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft, verandert bovendien niets aan de bepalingen 

van de wet van 15 juni 1935 die het taalgebruik in gerechtszaken regelen. Zowel de 

voormelde verenigde vergadering als het vredegerecht waarnaar de zaak wordt verwezen, 

dienen ze te behandelen overeenkomstig de in die wet bepaalde regels. 

  

 B.37.1.  Het verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. De 

bestreden bepalingen zijn derhalve bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 De combinatie met de in de middelen vermelde grondwets- en internationale 

verdragsbepalingen leidt niet tot een ander resultaat.  
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 B.37.2.  De tegen artikel 5 van de bestreden wet gerichte middelen zijn niet gegrond.  

 

 

 Wat de bevoegdheid van de (voorzitter van de) Franstalige Rechtbank van eerste aanleg 

te Brussel ten aanzien van vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde betreft (de bestreden artikelen 6, 19, 33 en 35) 

 

 B.38.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546 en 5577 vorderen de 

vernietiging van de artikelen 6, 19, 33 en 35 van de wet van 19 juli 2012. De verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5587 vorderen de vernietiging van de eerste drie van de voormelde 

artikelen. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en, wat de zaken nrs. 5509 en 5577 

betreft, met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

alsook, wat de zaak nr. 5546 betreft, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten. Volgens hen zijn de bestreden bepalingen niet bestaanbaar met de 

voormelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen doordat hetzij de voorzitter van 

de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, hetzij die rechtbank, bevoegdheden 

uitoefent ten aanzien van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde.  

 

 B.39.1.  De bestreden artikelen 6, 19, 33 en 35 van de wet van 19 juli 2012 bepalen :  

 

 « Art. 6.  In deel II, eerste boek, titel I, hoofdstuk I, afdeling II, van [het Gerechtelijk 

Wetboek], wordt een artikel 72bis ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Art. 72bis.  Voor de politierechtbanken waarvan de zetel gevestigd is in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en voor de Nederlandstalige politierechtbank 

van Brussel, worden de opdrachten van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

bedoeld in dit hoofdstuk, uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank 

van eerste aanleg; voor de Franstalige politierechtbank van Brussel worden deze opdrachten 

uitgeoefend door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. 

 

 Voor de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde, worden de opdrachten van de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg bedoeld in dit hoofdstuk, uitgeoefend door de voorzitter van de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg; de voorzitter van de Franstalige rechtbank van 

eerste aanleg wordt evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de 
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Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide 

beslissingen in het uitoefenen van deze opdrachten met het oog op een consensus. 

 

 Voor de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad, worden deze opdrachten overlegd in consensus door de 

twee voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg. 

 

 Bij gebrek aan consensus in geval van de toepassing van het tweede en het derde lid, 

neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel de beslissing. ’ ». 

 

 « Art. 19.  In artikel 186bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 

22 december 1998, en gewijzigd bij de wetten van 13 maart 2001, 20 juli 2001 en 13 juni 

2006, worden tussen het eerste en het tweede lid, zes leden ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ In het gerechtelijk arrondissement Brussel treedt de voorzitter van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg op als korpschef van de vrederechters, de rechters in de 

politierechtbank, de toegevoegde vrederechters en de toegevoegde rechters in de 

politierechtbank zetelend in de vredegerechten en de politierechtbanken met zetel binnen het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en van de rechters en de toegevoegde rechters 

in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad. 

 

 De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de 

vrederechters en de toegevoegde vrederechters met zetel binnen het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter 

van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide 

beslissingen met het oog op een consensus. 

 

 In afwijking van het derde lid, met betrekking tot de vrederechters en de toegevoegde 

vrederechters die zetelen in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel in 

Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel in Meise, wordt het 

ambt van korpschef gezamenlijk uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. 

De beslissingen worden overlegd in consensus. 

 

 De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg treedt op als korpschef van 

de rechters en de toegevoegde rechters in de Franstalige politierechtbank met zetel binnen het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 Voor de vrederechters en toegevoegde rechters van de vredegerechten met zetel in het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt het ambt van korpschef gezamenlijk 

uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de 

voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. De beslissingen worden overlegd in 

consensus. 

 

 Bij gebrek aan consensus in geval van toepassing van het derde, vierde en zesde lid, 

neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel de beslissing. ’ ». 
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 « Art. 33.  Artikel 398 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 maart 1997, 

wordt aangevuld met vier leden, luidende : 

 

 ‘ In het gerechtelijk arrondissement Brussel heeft de Nederlandstalige rechtbank van 

eerste aanleg een recht van toezicht op de vredegerechten en de politierechtbanken met zetel 

in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en op de Nederlandstalige 

politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De 

Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de vredegerechten, evenwel 

telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

betrokken bij de door haar aangeduide beslissingen met het oog op een consensus. 

 

 De Franstalige rechtbank van eerste aanleg heeft een recht van toezicht op de Franstalige 

politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de Franstalige rechtbank van eerste 

aanleg hebben gezamenlijk een recht van toezicht op de vredegerechten met zetel in het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De beslissingen worden overlegd in 

consensus. 

 

 Bij gebrek aan consensus in geval van de toepassing van het tweede en het vierde lid, 

neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel de beslissing. ’ ». 

 

 « Art. 35.  Artikel 410, § 1, 1°, vierde streepje, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de 

wet van 7 juli 2007, wordt aangevuld met zes leden, luidende : 

 

 ‘ In het gerechtelijk arrondissement Brussel is de voorzitter van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg bevoegd ten aanzien van de vrederechters en rechters in de 

politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en ten 

aanzien van de rechters in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 Ten aanzien van de vrederechters die zetelen in de vredegerechten van het gerechtelijk 

kanton met zetel te Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel 

te Meise, zijn de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste 

aanleg gezamenlijk bevoegd. De beslissingen worden overlegd in consensus. 

 

 De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de 

andere vredegerechten, met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, 

evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen met het oog 

op een consensus. 

 

 De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg is bevoegd ten aanzien van 

de rechters in de Franstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad. 

 

 De voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg zijn 

gezamenlijk bevoegd ten aanzien van de vrederechters van de vredegerechten met zetel in het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De beslissingen worden overlegd in 

consensus. 
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 Bij gebrek aan consensus in geval van de toepassing van het derde, vierde en zesde lid, 

neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel de beslissing. ’ ». 

 

 B.39.2.  De artikelen 72bis, 186bis en 410 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd of 

gewijzigd bij de bestreden artikelen 6, 19 en 35 van de wet van 19 juli 2012, zijn gewijzigd 

bij de artikelen 14, 51 en 100 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de 

gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op 

een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. Die wijzigingen hebben geen 

weerslag op de grieven en de middelen van de verzoekende partijen. Bijgevolg dient het Hof 

geen rekening ermee te houden. 

 

 B.40.1.  Krachtens artikel 72bis, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek oefent de 

voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de opdrachten uit 

die zijn bedoeld in hoofdstuk I van titel I van boek I van deel II van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 

 B.40.2.  Uit artikel 186bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat, voor het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg optreedt 

als korpschef van de vrederechters « voor de toepassing van deze titel », zijnde titel VI 

(« Benoemingsvoorwaarden en loopbaan van magistraten en het gerechtspersoneel ») van 

boek I (« Organen van de rechterlijke macht ») van deel II (« Rechterlijke organisatie ») van 

datzelfde Wetboek. In die hoedanigheid wordt zijn advies gevraagd vooraleer de Koning tot 

een benoeming tot vrederechter overgaat (artikel 259ter, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek).  

 

 B.40.3.  Artikel 398 van het Gerechtelijk Wetboek, dat deel uitmaakt van hoofdstuk I 

(« Bepalingen tot regeling van hiërarchie en toezicht) » van titel V (« Tucht ») van boek II 

(« Gerechtelijk ambten ») van deel II van dat Wetboek, voorziet in een recht van toezicht van, 

onder meer, de rechtbank van eerste aanleg op de vrederechters van het arrondissement.  

 

 B.40.4.  Tot de inwerkingtreding van artikel 16 van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging 

van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, bepaalt artikel 410, § 1, 

van het Gerechtelijk Wetboek welke tuchtoverheden bevoegd zijn om een tuchtprocedure in 

te stellen ten aanzien van, onder meer, de vrederechters. Die bevoegde tuchtoverheid voert het 

tuchtonderzoek met betrekking tot de feiten die in aanmerking komen om te worden gestraft 
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met een lichte straf (artikel 411, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, vóór het werd vervangen 

bij artikel 18 van de wet van 15 juli 2013) en is bevoegd om een lichte straf op te leggen 

(artikel 412, § 1 van datzelfde Wetboek, vóór het werd vervangen bij artikel 21 van de wet 

van 15 juli 2013). Indien zij na onderzoek oordeelt dat een zware straf moet worden opgelegd, 

moet zij de zaak aanhangig maken bij de krachtens de taalwetgeving bevoegde kamer van de 

Nationale Tuchtraad (artikel 411, § 2, van datzelfde Wetboek, vóór het werd vervangen bij 

artikel 18 van de wet van 15 juli 2013). 

 

 B.41.  De Ministerraad betwist het belang van alle verzoekende partijen bij het vorderen 

van de vernietiging van de voormelde bepalingen. 

 

 De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten 

bij de balie te Brussel en François Bruyns zijn eveneens van mening dat de tegen de 

voormelde bepalingen gerichte beroepen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang, 

aangezien de verzoekende partijen de situatie van de vrederechters aanvoeren. 

 

 B.42.  De Orde van Vlaamse balies, verzoekende partij in de zaak nr. 5509, heeft met 

name de opdracht te waken over de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden en 

kan initiatieven en maatregelen nemen die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen 

van de rechtzoekenden en de advocaten.  

 

 De vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », eerste verzoekende partij in 

de zaak nr. 5546, wil de bevordering en de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en in het 

bijzonder van de juridische cultureel, alsook van het rechtsleven in België verdedigen. De 

tweede tot de vijfde verzoekende partij in dezelfde zaak voeren van hun kant hun 

hoedanigheid van advocaat aan. 

 

 De vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie », verzoekende partij in de zaak nr. 5577, heeft tot 

doel de politieke, culturele, sociale en economische belangen van de Vlamingen te 

verdedigen. De andere verzoekende partijen in dezelfde zaak zijn  particulieren die hun 

hoedanigheid aanvoeren van houder van een diploma in de rechten, hun hoedanigheid van 

advocaat, van rechtzoekende, of nog, van lid van de Nederlandstalige benoemingscommissie 

van de Hoge Raad voor de Justitie.  
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 Ten slotte klagen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587, namelijk de 

vzw « Algemeen Vlaams Belang », alsook twee particulieren die, de ene, zijn hoedanigheid 

van advocaat en, de andere, die van rechtzoekende aanvoeren, een discriminerende 

behandeling aan ten opzichte van de « rechtsonderhorige vrederechters » op wie artikel 6 van 

de bestreden wet betrekking heeft, ten opzichte van hun collega’s die zich in een vergelijkbare 

situatie zouden bevinden in een ander gerechtelijk arrondissement in een eentalig gebied. De 

voormelde bepaling zou, volgens de verzoekende partijen, geen enkele aanvullende waarborg 

bieden aan de Franstalige inwoners van het arrondissement Halle-Vilvoorde door het gegeven 

dat een aanvullende curatele zou worden ingevoerd ten aanzien van de vrederechters die door 

die bepaling worden beoogd. 

 

 Wat de artikelen 19 en 33 van de bestreden wet betreft, klagen diezelfde verzoekende 

partijen eveneens een discriminerende behandeling aan ten aanzien van de vrederechters, de 

rechters bij de politierechtbank, alsook de plaatsvervangende vrederechters en de 

plaatsvervangende rechters bij de politierechtbank in de kantons van het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde en ten aanzien van die in de kantons in een eentalig gebied, 

met uitzondering van de faciliteitengemeenten, waarvoor artikel 19, vierde lid, van de 

bestreden wet in een afwijkende reglementering voorziet. Volgens de verzoekende partijen 

maakt het gegeven dat een verandering van taal kan worden aangevraagd en dat de zaak in 

hoger beroep kan worden behandeld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel, het niet mogelijk te verantwoorden dat de werking van het korps van de magistraten 

op wie de bestreden bepalingen betrekking hebben, wordt onderworpen aan het gezag en de 

controle van die rechtbank. De organisatie van dat korps zou immers een andere doelstelling 

hebben dan die welke erin bestaat het gebruik van de talen in gerechtszaken te waarborgen, en 

niets zou toelaten te besluiten dat een dergelijke organisatie de rechten van de Franstaligen 

beter zou dienen op het vlak van de veranderingen van taal zonder dat afbreuk wordt gedaan 

aan de voorrang van de Nederlandse taal in het eentalige Nederlandse taalgebied. 

 

 B.43.  Wat betreft het beroep dat de vzw « Algemeen Vlaams Belang » heeft ingediend, 

in zoverre die laatste verklaart dat de door de in het geding zijnde bepalingen ingevoerde 

curatele afbreuk kan doen aan de voorrang van de Nederlandse taal in het eentalig 

Nederlandse taalgebied, veronderstelt de ontvankelijkheid ervan dat de draagwijdte en de 

gevolgen van de in het tweede middel in het geding zijnde bepalingen wordt onderzocht. Het 

onderzoek van de ontvankelijkheid van het beroep tegen die bepalingen valt dus samen met 
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het onderzoek van de zaak ten gronde. Hetzelfde geldt voor het beroep dat is ingesteld door de 

vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie ». 

 

 Het belang van de andere verzoekende partijen bij het vorderen van de vernietiging van 

de bestreden bepalingen dient derhalve niet te worden onderzocht. 

 

 B.44.  De in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding vermeldt de bevoegdheid 

van de voorzitter van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel of van die 

rechtbank ten aanzien van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde niet onder de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële 

elementen. 

 

 B.45.1.  In de toelichting bij het wetsvoorstel dat de wet van 19 juli 2012 is geworden, 

werd in verband met het bestreden artikel 6 het volgende gepreciseerd :  

 

 « Voor de vredegerechten en de politierechtbanken met zetel in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, dient een bepaling te worden voorzien met betrekking tot de 

opdrachten van de voorzitters van de Nederlandstalige en de Franstalige rechtbank van eerste 

aanleg om, in voorkomend geval, in overleg een advies te formuleren met betrekking tot het 

tijdsschema van de zittingen (artikel 66 van het Gerechtelijk Wetboek) of tot de behoeften van 

de dienst (artikel 69 van hetzelfde Wetboek); zij hakken ook de knoop door in verband met de 

moeilijkheden bedoeld in artikel 70 van hetzelfde Wetboek » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/001, p. 12).  

 

 Wat het bestreden artikel 33 betreft, zet de voormelde toelichting het volgende uiteen :  

 

 « Artikel 398 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een regeling van hiërarchie met 

betrekking tot de hoven en rechtbanken. Ingevolge de ontdubbeling dient deze bepaling te 

worden aangevuld » (ibid., p. 19). 

 

 Wat het bestreden artikel 35 betreft, preciseert de toelichting enkel dat het om een 

terminologische aanpassing gaat (ibid.). 

 

 B.45.2.  In antwoord op een opmerking van de algemene vergadering van de afdeling 

wetgeving van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/002, p. 13), 

werd in de bestreden bepalingen gepreciseerd dat de voorzitters van de Nederlandstalige en 



 76 

Franstalige rechtbanken van eerste aanleg « in consensus » beslissen. In de verantwoording 

bij de amendementen dienaangaande werd daaromtrent het volgende verklaard : 

 

 « De bedoeling is dat de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg 

effectief wordt betrokken bij een beslissing die dient te worden genomen door de voorzitter 

van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, indien het een vredegerecht betreft in 

het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze betrokkenheid dient er echter te 

komen op zijn vraag, in welk geval de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste 

aanleg verplicht is om diens advies in te winnen met het oog op eensgezindheid. 

 

 Voor de vredegerechten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, dient 

evenwel de beslissing samen te worden genomen en dus steeds een effectief overleg te 

gebeuren, uiteraard ook hier met het oog op een eensgezindheid. 

 

 Het woord ‘ eensgezindheid ’ dient te worden begrepen in de courante betekenis. Elkeen 

dient niet noodzakelijk zijn formeel akkoord te geven voor de beslissing van de andere; dit 

akkoord kan ook resulteren uit ontstentenis van verzet of reactie. 

 

 Indien er geen eensgezindheid is, dan neemt de eerste voorzitter van het hof van beroep 

van Brussel effectief de beslissing. Dit belet uiteraard niet dat hij eerst probeert de 

verschillende standpunten te verzoenen. 

 

 De wederzijdse informatieverplichting werd niet opgenomen in deze amendementen, 

omdat zij impliciet en vanzelfsprekend volgt uit de wettekst zelf » (Parl. St., Kamer, 2011-

2012, DOC 53-2140/003, p. 4).  

 

 B.45.3.  Tijdens de bespreking van de bestreden bepalingen in de bevoegde commissie 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers, verklaarde de staatssecretaris voor de 

Staatshervorming :  

 

 « […] dat in het wetsvoorstel, zoals aangevuld met de amendementen […], de voorzitter 

van de Nederlandstalige rechtbank wel degelijk autonoom werkt, maar er ook sprake is van 

een evocatierecht door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, wat 

betreft de dienstregeling. De staatssecretaris verwijst in dit verband naar het artikel 22bis van 

het wetsvoorstel [dat het bestreden artikel 33 is geworden]. Het mogelijke evocatierecht met 

betrekking tot de dienstregeling maakt deel uit van het evenwicht dat de indieners met het 

wetsvoorstel vooropstellen. 

 

 […] 

 

 [Het] evenwicht moet gezocht worden over het geheel van het wetsvoorstel en het 

Institutionele Akkoord over de zesde Staatshervorming. De voorzitter van de 

Nederlandstalige rechtbank kan bovendien in volle autonomie werken. Er kunnen echter 

mogelijke conflicten optreden, waardoor het evocatierecht nuttig kan zijn. De voorzitter van 

de Franstalige rechtbank moet er bovendien om verzoeken, zoals te lezen is in het ontworpen 
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artikel 72bis en in de verantwoording bij het amendement nr. 4 » (Parl. St., Kamer, 2011-

2012, DOC 53-2140/005, pp. 80-81). 

 

 B.45.4.  In de Senaat werd daar nog het volgende aan toegevoegd : 

 

 « De staatssecretaris spreekt tegen dat er zoiets bestaat als een vetorecht en 

onderwerping. Er is enkel sprake van een facultatief evocatierecht van de voorzitter van de 

Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel inzake toezicht en tucht betreffende 

vredegerechten. Dat heeft te maken met het feit dat er geen ontdubbeling is van de 

vredegerechten waarvoor ook het toezicht niet wijzigt. Tevens bestaat de mogelijkheid om 

tegen de uitspraken van sommige vredegerechten van Halle-Vilvoorde na taalwijziging 

beroep aan te tekenen bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, en de 

mogelijkheid bij alle vredegerechten van het arrondissement om beroep aan te tekenen bij de 

gezamenlijke Franstalige en Nederlandstalige arrondissementrechtbanken in geval van 

weigering van taalwijziging, waar dit wettelijk bepaald is » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, 

nr. 5-1673/3, p. 105). 

 

 B.45.5.  Terwijl een lid zich afvroeg waarom de vredegerechten te Brussel niet werden 

ontdubbeld, heeft de staatssecretaris geantwoord dat die beslissing paste in het evenwicht dat 

de acht partijen hadden gevonden. Voor de vredegerechten hebben de partijen een 

ontdubbeling niet noodzakelijk geacht (ibid., p. 134). 

 

 B.45.6.  Naar aanleiding van een discussie over twee amendementen met het oog op het 

schrappen van het optreden van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg 

bepaald in het toen ontworpen artikel 6, heeft de staatssecretaris voor de Staatshervorming 

voorts geantwoord aan een lid dat het onevenwichtige karakter van die bepalingen aanvoerde : 

 

 « [De] huidige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, […], een 

Franstalige, [oefent] vandaag toezicht [uit] en [geeft] advies […] inzake zittingsdagen en 

behoeften van de dienst voor alle Nederlandstalige vredegerechten en politierechtbanken in 

Halle-Vilvoorde. Het voorliggend wetsontwerp verandert deze situatie : voortaan zal de 

voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel die bevoegdheden 

uitoefenen en hier over volheid van bevoegdheid beschikken. 

 

 Trouwens, tijdens de algemene bespreking heeft de staatssecretaris uitdrukkelijk 

weerlegd dat het hier over voogdij ging. Het gaat over een facultatief evocatierecht, dat in de 

logica van de ontdubbeling ligt » (ibid., p. 136). 

 

 B.45.7.  Nog in de Senaat vroeg een lid « zich af waarom die betrokkenheid wel wordt 

georganiseerd voor de vredegerechten, doch niet voor de politierechtbanken » (ibid., p. 139). 

Hierop antwoordde een ander lid « dat het verschil erin schuilt dat de politierechtbank wordt 
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ontdubbeld en de vredegerechten niet » (ibid.). Een ander lid verklaarde « dat het verschil in 

behandeling tussen de vredegerechten en de politierechtbanken te maken heeft met het feit dat 

de toewijzingsregels voor de zaken voor beide rechtbanken niet dezelfde zijn, omdat het 

parket enerzijds gesplitst wordt in een eentalig parket Halle-Vilvoorde en anderzijds in een 

tweetalig parket Brussel en tevens omdat de rechtbank van eerste aanleg van Brussel-Halle-

Vilvoorde ontdubbeld wordt in een Nederlandstalige rechtbank Brussel-Halle-Vilvoorde en 

een Franstalige rechtbank Brussel-Halle-Vilvoorde, maar dat de vredegerechten niet 

ontdubbeld worden » (ibid., pp. 140-141). 

 

 B.45.8.  Tevens stelde een lid zich vragen bij het verschil dat bestaat tussen de bestreden 

artikelen 6 en 19 van de wet van 19 juli 2012 :  

 

 « De heer […] wijst op het verschil tussen de artikelen 6 en 19 van het wetsontwerp. In 

essentie gaat het om gelijkaardige aangelegenheden, die echter op zeer uiteenlopende wijze 

worden geregeld. Artikel 19 wijzigt artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek. Luidens de 

ontworpen regeling wordt, met betrekking tot de vrederechters en de toegevoegde 

vrederechters die zetelen in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel in 

Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel in Meise, het ambt 

van korpschef gezamenlijk uitgeoefend door de voorzitters van de Nederlandstalige en de 

Franstalige rechtbank van eerste aanleg. Deze regeling, die nog strenger is dan de procedure 

van de betrokkenheid, bestaat niet in artikel 6. Dit is een merkwaardig gebrek aan logica » 

(ibid., p. 139). 

 

 De staatssecretaris voor de Staatshervorming antwoordde  

 

 « dat er verschillen bestaan tussen de artikelen 6, 19, 33 en 35 van het ontwerp. De 

artikelen 6 en 33 zijn symmetrisch opgebouwd. Zij hebben betrekking op het advies inzake 

zittingsdagen en behoeften van de dienst (artikel 72bis van het Gerechtelijk Wetboek) en op 

het recht van toezicht (artikel 398 van het Gerechtelijk Wetboek). Die regeling wijkt 

inderdaad af van de regeling uitgewerkt in de artikelen 19 (artikel 186bis van het Gerechtelijk 

Wetboek) en 35 (artikel 410 van het Gerechtelijk Wetboek). In die laatste artikelen is er een 

ruimere betrokkenheid van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van 

Brussel wat betreft de gerechtelijke kantons van Kraainem en Sint-Genesius-Rode en Meise. 

Die onderscheiden behandeling is verantwoord, doordat de artikelen 6 en 33 meer verband 

houden met de organisatie van de vredegerechten terwijl de artikelen 19 en 35 voornamelijk 

betrekking hebben op de persoonlijke relatie tussen de korpschef en de betrokken 

vrederechter of rechter in de politierechtbank » (ibid., pp. 139-140). 
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 Hij verklaarde nog :  

 

 « De artikelen 6 en 33 van het wetsontwerp gaan over de organisatie van de rechtbanken, 

terwijl de artikelen 19 en 35 over de rol van de korpschefs en hun bevoegdheden ten opzichte 

van de magistraten van hun gerechtelijk arrondissement gaan, met name inzake tuchtzaken » 

(ibid., p. 163). 

 

 B.46.  Zoals is opgemerkt tijdens de parlementaire voorbereiding betreffende de 

bestreden bepalingen, voorzien die bepalingen, voor de politierechtbanken met zetel in het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, in de bevoegdheid van de voorzitter van de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, zonder dat de voorzitter van de Franstalige 

rechtbank op enige wijze bij diens beslissingen wordt betrokken.  

 

 B.47.  Voor de in artikel 72bis, 186bis, 398 en 410 van het Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde aangelegenheden, voorzien daarentegen de bestreden artikelen 6, 19, 33 en 35 van 

de wet van 19 juli 2012, ten aanzien van alle vredegerechten met zetel in het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde, in de bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel, of de voorzitter van die rechtbank, en in de facultatieve 

betrokkenheid, op eenvoudig verzoek, van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel, of van de voorzitter van die rechtbank, bij het nemen van de door haar of hem 

aangeduide beslissingen. In afwijking hiervan voorzien de bestreden artikelen 19 en 35 van de 

wet van 19 juli 2012 bovendien erin dat, voor wat de in artikel 186bis en 410 van het 

Gerechtelijk Wetboek bedoelde aangelegenheden betreft, de voorzitter van de 

Nederlandstalige rechtbank en van de Franstalige rechtbank van Brussel gezamenlijk bevoegd 

zijn ten aanzien van de vrederechters die zitting nemen in de vredegerechten van het 

gerechtelijk kanton met zetel te Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk 

kanton met zetel te Meise. 

 

 B.48.  Hoewel de Grondwetgever en de wetgever in het kader van de zesde 

staatshervorming het parket in het gerechtelijk arrondissement Brussel hebben willen 

opsplitsen in een parket van Brussel, bevoegd op het grondgebied van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad, en een parket van Halle-Vilvoorde, bevoegd op het 

grondgebied van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, hebben zij daarentegen 

het bestaan van het gerechtelijk arrondissement Brussel willen behouden. Om die reden zijn 



 80 

de rechtscolleges ontdubbeld en zijn een aantal banden behouden tussen de administratieve 

arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. 

 

 B.49.  Het doel bestaande in het communautaire evenwicht dat in het kader van de 

bestreden bepalingen is nagestreefd en waaraan de staatssecretaris voor de Staatshervorming 

heeft herinnerd, kan verantwoorden dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

vredegerechten en de politierechtbanken, zoals het onderscheid dat te dezen door de 

verzoekende partij wordt aangeklaagd, op voorwaarde dat de aldus genomen maatregelen niet 

onevenredig zijn. Zij zouden dat met name zijn indien een dergelijke oplossing werd betracht 

ten koste van een schending van fundamentele rechten en vrijheden. 

 

 B.50.  Dat is te dezen niet het geval. Immers, zoals is vermeld in B.45.3 en B.45.4, is het 

optreden van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel of van de voorzitter van 

die rechtbank facultatief en vormt het geen veto- of toezichtsrecht ten aanzien van de 

betrokken rechtscolleges. Hoewel, zoals de staatssecretaris voor de Staatshervorming heeft 

uiteengezet (zie B.45.8), het optreden van die voorzitter of van de rechtbank zelf wordt 

versterkt door de uitoefening van een gezamenlijke bevoegdheid met zijn Nederlandstalige 

tegenhanger, ten aanzien van de vrederechters die zitting hebben in de vredegerechten van het 

gerechtelijk kanton met hun zetel te Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Meise, is een 

dergelijke maatregel verantwoord door het gegeven dat die kantons gemeenten van het 

Nederlandse taalgebied omvatten die een regeling van taalfaciliteiten kennen ten behoeve van 

hun Franstalige inwoners. 

 

 De bestreden bepalingen beoogden de autonomie te versterken van de voorzitter van de 

Nederlandstalige  rechtbank van eerste aanleg, die voortaan zijn bevoegdheden op autonome 

wijze kan uitoefenen, terwijl de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel tot 

de aanneming van de bestreden bepalingen een controle uitoefende en advies verleende over 

de zittingsdagen en de behoeften van de dienst voor alle Nederlandstalige vredegerechten en 

politierechtbanken van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. 

 

 B.51.  Ten slotte doen de bestreden bepalingen geen afbreuk aan de rechten van de 

rechtzoekenden zelf, aangezien de bestreden bepalingen geen betrekking hebben op de 

rechtspleging, noch op het gebruik van de talen voor de betrokken rechtscolleges. 
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 B.52.  Het middel dat de artikelen 6, 19, 33 en 35 van de wet van 19 juli 2012 beoogt, is 

niet gegrond. 

 

 

 Wat de ontdubbeling van de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de 

rechtbanken van koophandel en de arrondissementsrechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel betreft (de bestreden artikelen 7 en 8) 

 

 B.53.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 vorderen in het vijfde middel van hun 

verzoekschrift de vernietiging van de bestreden artikelen 7 en 8 van de wet van 19 juli 2012. 

Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 4, 

van de Grondwet. Volgens hen zijn de bestreden bepalingen niet bestaanbaar met die 

grondwetsbepalingen doordat de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken binnen het 

gerechtelijk arrondissement Brussel eenzelfde rechtsmacht uitoefenen over alle gemeenten 

van dat arrondissement. 

 

 B.54.  De Ministerraad voert een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep aan. 

De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns zijn eveneens van 

mening dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, aangezien de verzoekende 

partijen niet voor een Franstalige rechtbank zouden kunnen worden gebracht. 

 

 B.55.  De bestreden artikelen 7 en 8 van de wet van 19 juli 2012 bepalen :  

 

 « Art. 7.  Artikel 73 van [het Gerechtelijk Wetboek] wordt aangevuld met een lid, 

luidende : 

 

 ‘ In afwijking van het eerste lid, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel een 

Nederlandstalige arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en 

rechtbank van koophandel, en een Franstalige arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste 

aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel. ’. 

 

 Art. 8.  Artikel 74 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ In het gerechtelijk arrondissement Brussel, bestaan de Nederlandstalige en de 

Franstalige arrondissementsrechtbank, naargelang het geval, uit de voorzitters van de 

respectievelijk Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank 

en rechtbank van koophandel of uit de rechters die hen in deze rechtbanken vervangen. ’ ». 
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 B.56.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding, dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer te worden 

begrepen « het behoud van het territoriaal rechtsgebied van de rechtscolleges van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, omvattende de 54 gemeenten, zoals op heden voorzien 

bij de wet ». 

 

 B.57.1.  Het verschil in behandeling dat zou voortvloeien uit de bevoegdheid van de 

Franstalige rechtbanken ten aanzien van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel, met inbegrip van de gemeenten van het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde, dat deel uitmaakt van het eentalige Nederlandse taalgebied, stemt bijgevolg 

overeen met de keuze van de Grondwetgever.  

 

 B.57.2.  Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in behandeling of 

een beperking van een grondrecht die voortvloeien uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 De ontvankelijkheid van de tegen de bestreden bepalingen gerichte beroepen dient 

derhalve niet te worden onderzocht. 

 

 B.58.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de detachering van Franstalige substituten, hun taalkennis en het toezicht van de 

procureur des Konings van Brussel betreft (de bestreden artikelen 15 en 57, 4°, 9° en 11°) 

 

 B.59.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5577 en 5587 vorderen de 

vernietiging van de artikelen 15, 57, 9°, en, wat de zaak nr. 5577 betreft, 57, 11°, van de wet 

van 19 juli 2012. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5546 en 5586 vorderen de 

vernietiging van artikel 57, 9°, 11° en, wat de zaak nr. 5586 betreft, 4°, van de wet van 19 juli 

2012. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 4 en 13 ervan en, wat de zaken nrs. 5509 en 5577 betreft, 

met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wat de 

zaak nr. 5546 betreft, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en, 
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wat de zaak nr. 5586 betreft, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. Volgens hen zijn de bestreden bepalingen niet bestaanbaar met de voormelde 

grondwets- en internationale verdragsbepalingen doordat Franstalige substituten van het 

parket van Brussel worden gedetacheerd naar dat van Halle-Vilvoorde, doordat zij enkel een 

functionele, en geen grondige, kennis van het Nederlands dienen aan te tonen en doordat zij 

onder de hiërarchische leiding van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van 

Brussel blijven. 

 

 B.60.  Het bestreden artikel 57, 4°, 9° en 11, van de wet van 19 juli 2012 bepaalt :  

 

 « In artikel 43 van [de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken], 

gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967, 15 juli 1970, 23 september 1985, 4 augustus 

1986, 11 juli 1994, 22 december 1998, 17 juli 2000, 17 mei 2006 en 18 december 2006, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 […] 

 

 4°  er wordt een § 4ter ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 4ter.  De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde moet aan de hand van zijn 

diploma aantonen dat hij geslaagd is voor de examens van doctor, licentiaat of master in de 

rechten in de Nederlandse taal en moet een grondige kennis van het Frans aantonen 

overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. 

 

 De arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde moet aan de hand van zijn diploma aantonen dat 

hij geslaagd is voor de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in de 

Nederlandse taal en moet een grondige kennis van het Frans aantonen overeenkomstig 

artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. ’; 

 

 […] 

 

 9°  een § 5bis wordt ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 5bis.  Het in artikel 150, § 2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde parket van 

Halle-Vilvoorde wordt aangevuld overeenkomstig artikel 150, § 3, van het Gerechtelijk 

Wetboek met een aantal substituten van het parket van Brussel dat overeenkomt met 20 % 

van het aantal substituten van het parket van Halle-Vilvoorde, waarheen zij worden 

gedetacheerd, en die houders zijn van een diploma van doctor of licentiaat in de rechten 

afgeleverd in het Frans, en die hun functionele kennis van het Nederlands hebben aangetoond 

door middel van het examen bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid. 

 

 Het aantal van de substituten van Halle-Vilvoorde komt overeen met 20 % van het kader 

van het parket van Brussel op de datum waarop deze bepaling in werking treedt, vermeerderd 

met de toegevoegde magistraten. Het parket van de procureur des Konings van Halle-

Vilvoorde is samengesteld uit substituten die tot de Nederlandse taalrol behoren, waarvan een 
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derde over een functionele kennis van het Frans beschikt, overeenkomstig 

artikel 43quinquies, § 1, derde lid. 

 

 Op vraag van een van de twee procureurs des Konings kan een evaluatie van de 

relevantie van dit percentage worden uitgevoerd binnen de drie jaar na inwerkingtreding van 

deze bepaling. De Koning bepaalt de nadere regels van deze evaluatie. ’; 

 

 […] 

 

 11°  een § 5quater wordt ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 5quater.  Het in artikel 152, § 2, 1° van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde auditoraat 

van Halle-Vilvoorde wordt aangevuld overeenkomstig artikel 152, § 3, van hetzelfde 

Wetboek met een aantal substituten van het auditoraat van Brussel, dat overeenstemt met 

20 % van het aantal substituten van het auditoraat van Halle-Vilvoorde, waarheen zij worden 

gedetacheerd, en die drager zijn van een diploma van doctor of licentiaat in de rechten 

afgeleverd in het Frans, en die hun functionele kennis van het Nederlands hebben aangetoond 

door middel van het examen bedoeld artikel 43quinquies, § 1, derde lid. 

 

 Het aantal van de substituten van Halle-Vilvoorde komt overeen met 20 % van het 

personeelsbestand van het kader van het auditoraat van Brussel op de datum van 

inwerkingtreding van deze bepaling, vermeerderd met de toegevoegde magistraten. Het 

auditoraat van Halle-Vilvoorde is samengesteld uit substituten die tot de Nederlandse taalrol 

behoren, waarvan een derde over een functionele kennis van het Frans beschikt, 

overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, derde lid. 

 

 Op vraag van een van de twee arbeidsauditeurs zal de relevantie van dit percentage 

kunnen worden geëvalueerd binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van deze bepaling. De 

Koning bepaalt de nadere regels van deze evaluatie. ’ ». 

 

 B.61.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de beroepen. De « Ordre des 

barreaux francophones et germanophone », de Franse Orde van advocaten bij de balie te 

Brussel en François Bruyns menen eveneens dat de tegen die bepalingen gerichte beroepen 

niet ontvankelijk zouden zijn bij gebrek aan belang, aangezien de verzoekende partijen de 

belangen van de magistraten van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde 

zouden verdedigen. 

 

 B.61.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 zijn magistraten van het parket en 

van het arbeidsauditoraat en personen die zijn tewerkgesteld door het parket en het 

arbeidsauditoraat van Brussel. Er kan worden aangenomen dat die verzoekende partijen in die 

hoedanigheden belang erbij hebben de vernietiging te vorderen van bepalingen die betrekking 

hebben op de werking van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en die 



 85 

bijgevolg rechtstreekse en ongunstige gevolgen kunnen hebben voor de voorwaarden 

waaronder zij hun werk uitvoeren. 

 

 Aangezien de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 doen blijken van het vereiste 

belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, is het niet noodzakelijk 

het belang te onderzoeken van de andere verzoekende partijen die een vergelijkbare 

argumentatie uiteenzetten. 

 

 B.62.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding, dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer te worden 

begrepen « de detachering van functioneel tweetalige Franstalige magistraten van het parket 

van Brussel naar dat van Halle-Vilvoorde met het oog op het prioritair behandelen van 

Franstalige zaken, onder de bij de wet voorziene voorwaarden, met name dat zij deze zaken 

prioritair behandelen zodra de verdachte voor de Franse taal heeft gekozen en dat zij onder het 

gezag staan van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde wat de uitvoering van het 

strafrechtelijk beleid betreft, maar onder het hiërarchisch gezag van de procureur des Konings 

van Brussel ». 

 

 B.63.1.  In zoverre de verzoekende partijen betwisten dat Franstalige substituten van het 

parket van Brussel worden gedetacheerd naar dat van Halle-Vilvoorde, dient te worden 

vastgesteld dat die regeling in de voormelde parlementaire voorbereiding wordt vermeld als 

één van de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen en dat ze 

overeenstemt met de keuze van de Grondwetgever.  

 

 B.63.2.  Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in behandeling of 

een beperking van een grondrecht die voortvloeien uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 B.64.  De vereiste dat de gedetacheerde substituten hun functionele kennis van het 

Nederlands hebben aangetoond, en geen grondige kennis van die taal, wordt eveneens 

vermeld als een van de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen en 

stemt overeen met een keuze van de Grondwetgever, die het Hof niet vermag te controleren. 
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 B.65.1.  In zoverre de verzoekende partijen betwisten dat de gedetacheerde substituten 

onder de hiërarchische leiding van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van 

Brussel blijven, dient te worden vastgesteld dat de voormelde parlementaire voorbereiding die 

regeling vermeldt als een van de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële 

elementen.  

 

 B.65.2.  Volgens die parlementaire voorbereiding is evenwel eveneens een in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoeld essentieel element het feit dat de gedetacheerde 

substituten onder het gezag staan van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde wat de 

uitvoering van het strafrechtelijk beleid betreft. In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren 

dat de bestreden bepalingen de uitvoering van dat essentiële element in de weg zouden staan, 

dient het Hof na te gaan of ze bestaanbaar zijn met de in het middel aangevoerde grondwets- 

en internationale verdragsbepalingen. 

 

 B.66.1.  In het wetsvoorstel dat tot de bestreden bepalingen heeft geleid was 

oorspronkelijk erin voorzien dat de Franstalige gedetacheerde substituten « [afhangen] van de 

procureur van Halle-Vilvoorde wat betreft de toepassing van zijn richtlijnen inzake het 

strafrechterlijk beleid » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/001, p. 33). In haar 

advies maakte de algemene vergadering van de afdeling wetgeving van de Raad van State 

hieromtrent de volgende opmerking :  

 

 « Om uitleg gevraagd aangaande ‘ de richtlijnen inzake het strafrechterlijk (lees : 

strafrechtelijk) beleid ’ waarvan sprake in fine van dezelfde paragraaf 3, hebben de 

gemachtigden geantwoord dat het gaat om de richtlijnen bedoeld in de artikelen 26 en 28ter 

van het Wetboek van Strafvordering, en niet om de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid 

die de minister van Justitie krachtens artikel 151 van de Grondwet en artikel 143quater van 

het Gerechtelijk Wetboek zelf moet nemen na het advies van het College van procureurs-

generaal te hebben ingewonnen. De gemachtigden zijn het ermee eens dat de voorliggende 

tekst dienovereenkomstig moet worden gewijzigd » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/002, p. 14). 

 

 Hierop werd bijgevolg een amendement ingediend, dat als volgt werd verantwoord :  

 

 « Ten gevolge van een opmerking van de Raad van State moet worden verduidelijkt dat 

het gezag van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde over de gedetacheerde 

substituten alle richtlijnen en instructies inzake het strafrechtelijk beleid betreft, ongeacht de 

overheid waarvan zij uitgaan. Het betreft in het bijzonder de ‘ algemene richtlijnen ’ die de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde zal nemen overeenkomstig artikel 26 van het 
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Wetboek van strafvordering voor de uitvoering van zijn opdrachten van gerechtelijke politie 

in zijn administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, of de ‘ prioriteiten ’ die diezelfde 

procureur des Konings overeenkomstig artikel 28ter van hetzelfde Wetboek zal bepalen voor 

de opsporing van misdrijven in hetzelfde arrondissement. Het spreekt voor zich dat het deze 

richtlijnen en instructies zullen zijn die de gedetacheerde substituten zullen moeten naleven 

(en niet deze van de procureur des Konings van Brussel) » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/003, p. 6). 

 

 B.66.2.  Tijdens de bespreking van de bestreden bepalingen werd herhaalde malen de 

vraag gesteld hoe het gezag van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde wat betreft de 

uitvoering van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid te rijmen valt 

met inzonderheid het feit dat hij ten aanzien van de gedetacheerde Franstalige substituten 

geen tuchtbevoegdheid heeft (zie Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/005, pp. 31 en 

86; Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, pp. 46 en 61). In de Senaat stelde een lid 

dienaangaande de volgende vraag : 

 

 « Over welke actie- en sanctiemogelijkheden beschikt [de procureur van Halle-

Vilvoorde] dan wanneer een van de substituten de visie van de genoemde procureur niet deelt 

of andere prioriteiten meent te moeten benadrukken ? Het risico is reëel dat er in dit parket 

‘ dissidente elementen ’ worden gecreëerd » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, 

p. 118). 

 

 Hetzelfde lid stelde eveneens de volgende vragen :  

 

 « Wie is eigenlijk de hiërarchische meerdere van die gedetacheerde magistraten ? Spreker 

geeft het voorbeeld van een gedetacheerd magistraat die weigert de instructies inzake het 

strafrechtelijk beleid van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde te volgen. Wat 

gebeurt er wanneer de procureur des Konings van Brussel oordeelt dat de gedetacheerde 

magistraat het strafrechtelijk beleid moet volgen dat hij voor Brussel heeft uitgetekend en dat 

niet noodzakelijk hetzelfde is als dat van zijn collega van Halle-Vilvoorde ? Wie is er 

bevoegd om de gedetacheerde magistraat sancties op te leggen ? Hoe kan men hem 

verplichten de instructies inzake het strafrechtelijk beleid van Halle-Vilvoorde te volgen ? » 

(ibid., pp. 144-145). 

 

 B.66.3.  In antwoord hierop verklaarde de staatssecretaris voor die Staatshervorming het 

volgende : 

 

 « Wat de invulling van de hiërarchie betreft, verwijst [hij] naar de wettekst. De 

gedetacheerden ressorteren onder het gezag, dus de leiding en controle van de procureur van 

Halle-Vilvoorde wat betreft hun dagdagelijks functioneren in het uitvoeren van diens 

strafrechtelijk beleid. Maar de gedetacheerden blijven functioneel en juridisch deel uitmaken 

van het parket van Brussel, waar ze bijvoorbeeld in het kader van het tuchtrechtelijk beleid of 
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in het kader van het formuleren van adviezen bij het postuleren naar functies, onder de 

hiërarchische leiding van de procureur des Konings van Brussel blijven. Er zijn echter wel 

kruisverwijzingen. Zo is het logisch dat de procureur van Halle-Vilvoorde de nodige 

inlichtingen verleent aan diens collega bij het opstellen van diens advies in het kader van een 

benoemingsprocedure » (ibid., p. 145). 

 

 B.66.4.  Een lid van de commissie voor de Institutionele Hervormingen van de Senaat 

verklaarde :  

 

 « Elke vorm van tucht in het kader van hiërarchie, is steeds toegewezen aan één 

hiërarchisch bepaalde overheid. De persoonlijke tuchtaangelegenheden vallen voor deze vijf 

personen onder de bevoegdheid van de procureur des Konings van Brussel. Echter, de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde bepaalt en geeft instructies over het 

strafrechtelijk beleid in Halle-Vilvoorde. Indien de substituut de regels van de procureur van 

Halle-Vilvoorde niet respecteert, dan kan de procureur van Halle-Vilvoorde beslissen een 

einde te maken aan de detachering van de betrokken substituut. Voor de tuchtrechtelijke 

opvolging van dit dossier is dan weer de procureur des Konings van Brussel bevoegd. Hij 

oordeelt op basis van een totaal dossier, waar uiteraard ook de procureur van Halle-Vilvoorde 

zijn informatie in kan voegen » (ibid., p. 146). 

 

 In antwoord op de stelling van een ander lid van de commissie dat de procureur des 

Konings van Halle-Vilvoorde geen einde kan maken aan de detachering, omdat dit ook een 

tuchtsanctie zou zijn, werd gepreciseerd 

 

 « dat deze stelling onjuist is. Om een persoon te kunnen detacheren is altijd de 

goedkeuring nodig van de twee partijen : de partij die detacheert en de partij die de 

gedetacheerde ontvangt. Je kan nooit iemand detacheren tegen de zin van de ontvangende 

partij » (ibid., pp. 147-148). 

 

 Er werd nog verklaard :  

 

 « De procureur des Konings van Brussel zal tuchtrechtelijk uitspraak doen. De procureur 

des Konings van Halle-Vilvoorde heeft de mogelijkheid om een einde te stellen aan de 

detachering indien een substituut niet zijn beleid volgt » (ibid., p. 148). 

 

 Die stelling werd bevestigd door een ander lid van de commissie, dat verklaarde  

 

 « dat het over twee verschillende zaken gaat. In het voorgestelde systeem kan de 

procureur des Konings van Brussel een tuchtsanctie geven. De procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde kan dit niet, maar kan wel een einde maken aan de detachering. Voor het 

dossier van de magistraat is het verschil tussen beide maatregelen belangrijk omdat deze 

tweede maatregel geen tuchtmaatregel is. Indien er werkelijk een probleem zou zijn tussen 

beide procureurs, dan is het evident dat de procureur-generaal zal interveniëren » (ibid.). 
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 Hetzelfde lid wees er ook op dat « alle handelingen van de procureur des Konings onder 

het gezag van de procureur-generaal vallen » (ibid., p. 149). 

 

 B.66.5.  De staatssecretaris voor de Staatshervorming verklaarde ten slotte  

 

 « dat magistraten quasi unaniem gewetensvol en met respect voor hun hiërarchie hun job 

uitoefenen. In de uiterst uitzonderlijk gevallen dat er een probleem zou zijn, is er het 

coördinatiecomité en het tuchtrecht dat in handen is van een derde. Die derde is zelf ook 

onderhevig aan het tuchtrecht en bevindt zich ook in hiërarchisch verband. De staatssecretaris 

is ervan overtuigd dat de regelgeving het perfect mogelijk moet maken om aan dergelijke 

uitzonderlijke omstandigheden, die zich naar alle waarschijnlijkheid op het terrein niet zullen 

voordoen, te remediëren » (ibid.). 

 

 B.67.1.  Uit de bestreden bepalingen vloeit voort dat de Franstalige substituten van het 

parket en van het arbeidsauditoraat van Brussel die worden gedetacheerd naar het parket of 

het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, onder de hiërarchische leiding van de procureur 

des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel blijven, maar dat ze onder het gezag van de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde staan wat betreft de 

toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid. De 

gedetacheerde substituten van de procureur des Konings hebben voor hun verlof de 

vergunning van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde nodig (artikel 331, tweede lid, 

11°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 19 juli 

2012).  

 

 B.67.2.  Voor het overige wordt het statuut van de gedetacheerde substituten niet 

geregeld. De staatssecretaris voor de Staatshervorming verklaarde wel dat « de regeling zoals 

voorzien in de voorliggende tekst dezelfde regeling is zoals in het Gerechtelijk Wetboek 

bepaald is voor andere detacheringen » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 147). 

Te dien aanzien dient evenwel te worden vastgesteld dat het Gerechtelijk Wetboek niet in 

andere dergelijke detacheringen voorziet. De procureur-generaal bij het hof van beroep kan 

enkel, wanneer de noodwendigheden van de dienst het rechtvaardigen, een magistraat van het 

parket van de procureur des Konings of van het arbeidsauditoraat van zijn rechtsgebied 

opdracht geven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen in een ander 

parket van de procureur des Konings of in een ander arbeidsauditoraat van hetzelfde 

rechtsgebied. De opdracht wordt gegeven na eensluidend advies van de betrokken korpschefs 
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(artikel 326, § 2, eerste lid, 3° en 4°, en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Zoals 

blijkt uit de tekst van die bepaling gaat het in dat geval evenwel om een (tijdelijke) opdracht, 

niet om een detachering. 

 

 B.68.1.  Zoals in de voormelde parlementaire voorbereiding werd uiteengezet, houdt het 

feit dat de gedetacheerde substituten onder het gezag staan van de procureur des Konings of 

van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde in dat die de leiding en controle uitoefenen wat 

betreft hun dagelijks functioneren.  

 

 Te dien aanzien bepaalt artikel 154 van het Gerechtelijk Wetboek :  

 

 « De procureur des Konings en de arbeidsauditeur verdelen de dienst, respectievelijk 

onder de leden van het parket en de leden van het arbeidsauditoraat. Zij kunnen hieraan 

wijzigingen aanbrengen of zelf het ambt waarnemen dat zij in het bijzonder aan hun 

substituten hebben opgedragen ». 

 

 Wanneer een gedetacheerd substituut derhalve nalaat de richtlijnen en de instructies 

inzake het strafrechtelijk beleid op te volgen, kan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde hem de zaak ontnemen en ze aan een ander lid van zijn 

parket of arbeidsauditoraat toewijzen, of in voorkomend geval beslissen zelf het ambt waar te 

nemen.  

 

 B.68.2.1.  Tot de inwerkingtreding van artikel 16 van de wet van 15 juli 2013 tot 

wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, bepaalt 

artikel 410, § 1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek dat de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur de tuchtoverheden zijn die bevoegd zijn om een tuchtprocedure in stellen ten 

aanzien van respectievelijk de leden van het parket van de procureur des Konings en de leden 

van het arbeidsauditoraat. Vanaf de inwerkingtreding van artikel 21 van de voormelde wet 

van 15 juli 2013 neemt artikel 412, § 1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek die regel over.  

 

 Vermits de gedetacheerde substituten tot het parket van de procureur des Konings en tot 

het arbeidsauditoraat van Brussel behoren, zijn de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur van Brussel te hunnen aanzien de tuchtoverheden die bevoegd zijn om een 

tuchtprocedure in te stellen.  
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 B.68.2.2.  Het voorgaande verhindert evenwel niet dat, wanneer de procureur des 

Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde van oordeel zijn dat ten aanzien van een 

gedetacheerd substituut een tuchtprocedure dient te worden ingesteld omdat de betrokkene 

zou nalaten de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid op te volgen, hij de 

zaak aanhangig kan maken bij de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel. 

Tot de inwerkingtreding van het voormelde artikel 16 van de wet van 15 juli 2013 bepaalt 

artikel 410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek immers dat het openbaar ministerie een 

tuchtprocedure aanhangig kan maken bij elke tuchtoverheid bedoeld in dat artikel. 

 

 B.68.2.3.  Vanaf de inwerkingtreding van het voormelde artikel 21 van de wet van 15 juli 

2013 neemt artikel 412 van het Gerechtelijk Wetboek die regel niet over. Het bepaalt immers 

dat de tuchtprocedure steeds kan worden ingesteld op vordering van het openbaar ministerie 

bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon afkomstig is (artikel 412, § 2, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 21 van de wet van 15 juli 2013, zelf 

gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 28 maart 2014 houdende wijziging en coördinatie van 

diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk 

arrondissement Henegouwen betreft). Dat verhindert evenwel niet dat de procureur des 

Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde aan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur van Brussel kan vragen om een tuchtprocedure in te stellen. 

 

 Wanneer die dat nalaat, kan de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van 

Halle-Vilvoorde zijn vraag bovendien ook richten tot de eerste voorzitter van het hof van 

beroep of de eerste voorzitter van het arbeidshof, die het openbaar ministerie injunctie kan 

geven een dossier over een magistraat van het openbaar ministerie aanhangig te maken bij de 

tuchtrechtbank (artikel 412, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen 

bij artikel 21 van de wet van 15 juli 2013, zelf gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 

28 maart 2014). 

 

 B.68.3.  Luidens artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 16 

van de wet van 19 juli 2012, wordt een coördinatiecomité opgericht, respectievelijk 

samengesteld uit de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, teneinde de coördinatie tussen het parket en het arbeidsauditoraat van 

Brussel en het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde te verzekeren. Het heeft 

als opdracht « het overleg te verzekeren tussen beide parketten en arbeidsauditoraten op het 
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vlak van opsporing, gerechtelijk onderzoek, uitoefening van de strafvordering en 

strafuitvoering in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in het bijzonder met betrekking tot 

de rol van de in artikel 150, § 3, bedoelde magistraten ». 

 

 Wanneer een gedetacheerde substituut zou nalaten de richtlijnen en de instructies inzake 

het strafrechtelijk beleid op te volgen, betreft dit de uitoefening van de strafvordering in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel. Bijgevolg kan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde hieromtrent binnen het coördinatiecomité overleg plegen 

met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel. De staatssecretaris voor de 

Staatshervorming verklaarde hieromtrent dat het coördinatiecomité geen disciplinaire 

bevoegdheid heeft, maar dat disciplinaire problemen ter sprake kunnen worden gebracht 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 151). 

 

 B.68.4.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt ten slotte dat wanneer een 

gedetacheerd substituut zou nalaten de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk 

beleid op te volgen, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde de 

detachering van de betrokkene kan beëindigen. In dat geval zal ter vervanging van de 

betrokkene een andere substituut van het parket of van het arbeidsauditoraat worden 

gedetacheerd.  

 

 B.69.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de bestreden bepalingen op voldoende wijze 

verzekeren dat de gedetacheerde substituten onder het gezag staan van de procureur des 

Konings of de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde wat de uitvoering van het strafrechtelijk 

beleid betreft en dat ze bijgevolg bestaanbaar zijn met de keuze die de Grondwetgever 

dienaangaande heeft gemaakt. 

 

 B.70.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat de locatie van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde betreft 

(de bestreden artikelen 15, 18, 42, 1° en 2°, en 56, 1° en 2°) 

 

 B.71.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5546 en 5586 vorderen de vernietiging 

van respectievelijk de artikelen 15 en 18 en de artikelen 42, 1° en 2°, en 56, 1° en 2°, van de 
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wet van 19 juli 2012. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 voeren de schending aan 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 4 en 13 ervan, met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 12 ervan en met de artikelen 5 

en 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens hen zijn de bestreden 

bepalingen niet bestaanbaar met voormelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen 

doordat de standplaats van het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde niet 

samenvalt met de zetel van de rechtsmachten waaraan die parketten zijn verbonden of waarbij 

zij hun ambten moeten uitoefenen, die alle gevestigd zijn in Brussel.  

 

 B.72.  De bestreden artikelen 42, 1° en 2°, en 56, 1° en 2°, van de wet van 19 juli 2012 

bepalen :  

 

 « Art. 42.  In artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  afdeling 4 wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad. ’; 

 

 2°  in afdeling 5 wordt tussen het negende en het tiende lid een lid ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde. ’ ».  

 

 « Art. 56. In artikel 42 van [de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken], gewijzigd bij de wet van 23 september 1985, worden volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  in het tweede lid worden de woorden ‘ bestaat de Brusselse agglomeratie ’ vervangen 

door de woorden ‘ bestaan de Brusselse agglomeratie en het administratief arrondissement 

Brussel ’; 

 

 2°  het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ Voor de toepassing van deze wet, bestaat het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde uit de kantons Asse, Grimbergen, Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-

Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Overijse en Zaventem, en Vilvoorde. ’ ». 
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 B.73.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de beroepen. De Franse Orde van 

advocaten bij de Balie te Brussel en François Bruyns zijn eveneens van mening dat de tegen 

die bepalingen gerichte beroepen niet ontvankelijk zouden zijn bij gebrek aan belang, 

aangezien de verzoekende partijen de belangen zouden verdedigen van de magistraten van het 

parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. 

 

 B.74.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 zijn magistraten van het parket en van 

het arbeidsauditoraat en personen die zijn tewerkgesteld door het parket en het 

arbeidsauditoraat te Brussel. Er kan worden aangenomen dat die verzoekende partijen in die 

hoedanigheden belang erbij hebben de vernietiging te vorderen van bepalingen die betrekking 

hebben op de werking van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en die 

bijgevolg rechtstreekse en ongunstige gevolgen kunnen hebben voor de voorwaarden 

waaronder zij hun werk uitvoeren. 

 

 B.75.  Aangezien de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 doen blijken van het 

vereiste belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, is het niet 

noodzakelijk het belang te onderzoeken van de andere verzoekende partijen, die een 

vergelijkbare argumentatie uiteenzetten. 

 

 B.76.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding, dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer te worden 

begrepen « het behoud van het territoriaal rechtsgebied van de twee parketten van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, zoals bepaald bij de wet, met name dat het parket wordt 

gesplitst in een parket van Brussel bevoegd voor het grondgebied van de 19 gemeenten van 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een parket van Halle-Vilvoorde bevoegd voor het 

grondgebied van Halle-Vilvoorde ». De standplaats van het parket en van het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde wordt niet vermeld en hoort bijgevolg niet tot die 

essentiële elementen. 

 

 B.77.1.  De artikelen 42, 1° en 2°, en 56, 1° en 2°, van de wet van 19 juli 2012 bevatten 

een definitie van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en van het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/001, pp. 20 en 24). 
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 B.77.2.  Die artikelen bepalen evenwel niet de standplaats van het parket en van het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. Ze zijn derhalve vreemd aan het door de verzoekende 

partijen bestreden verschil in behandeling. 

 

 B.78.1.  Luidens het bij het bestreden artikel 15 ingevoegde artikel 150, § 2, 1°, van het 

Gerechtelijk Wetboek worden de aan de procureur van Halle-Vilvoorde verbonden 

ambtenaren van het openbaar ministerie benoemd bij de Nederlandstalige rechtbank met als 

standplaats het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Hetzelfde geldt voor de aan de 

arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie 

(artikel 152, § 2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij het bestreden 

artikel 18). De aan de procureur en aan de arbeidsauditeur van Brussel verbonden ambtenaren 

van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Brusselse rechtbanken met als standplaats 

het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (de voormelde artikelen 150, § 2, 2°, en 

152, § 2, 2°). 

 

 B.78.2.  De verzoekende partijen beklagen zich over het verschil in behandeling dat aldus 

bestaat tussen, enerzijds, het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, waarvan de 

standplaats niet samenvalt met de zetel van de rechtbanken waartoe zij behoren, en, 

anderzijds, alle andere parketten van het land en in het bijzonder het parket en het 

arbeidsauditoraat van Brussel, waarvan de standplaats wel samenvalt met de zetel van de 

rechtbanken waartoe zij behoren. 

 

 B.79.1.  In de Kamer van volksvertegenwoordigers stelde een lid de volgende vraag 

omtrent de standplaats van het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde :  

 

 « Wat de splitsing van het parket betreft, heeft het lid nog een vraag aan de 

staatssecretaris wat de locatie van het nieuwe parket betreft. In een ‘ open brief ’ uiten de 

Brusselse magistraten hun grote bezorgdheid over deze parkethervorming en zij vragen dan 

ook duidelijkheid over deze locatie. Ze vragen zo vlug mogelijk klaarheid over de plaats waar 

het nieuw op te richten parket zal gevestigd worden, zodat ze de nodige voorbereidingen 

kunnen treffen. Al is het maar om de impact op het woon-werkverkeer te kunnen inschatten » 

(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/005, p. 36). 
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 In de Senaat rees een soortgelijke vraag :  

 

 « Er blijkt ook wat deining te bestaan over de locatie van het nieuwe parket. De 

stafhouder van de Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel […] kon zich vinden in de 

splitsing, maar stelde dat het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde in Brussel gevestigd zou 

blijven. Uiteraard is het de bedoeling dat het parket ook in Halle-Vilvoorde wordt gevestigd. 

Er wordt vaak gezegd dat het parket in Asse zou zijn gevestigd, vlakbij de federale politie. 

Heeft men hierover al uitsluitsel ? » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 76). 

 

 Tijdens de bespreking van de wet van 19 juli 2012 kregen de betrokken leden geen 

antwoord op die vragen. 

 

 B.79.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt wel dat de Franstalige gedetacheerde 

substituten eveneens hun standplaats in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 

hebben. Op de vraag « wie […] de ‘ aan de procureur van Brussel verbonden ambtenaren 

van het openbaar ministerie ’ [zijn], waarvan sprake in het ontworpen artikel 150, § 2, 2° » en 

of « dit ook de magistraten [zijn] die gedetacheerd worden naar het parket van Halle-

Vilvoorde » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/005, p. 85), antwoordde de 

staatssecretaris voor de Staatshervorming :  

 

 « Met de ‘ aan de procureur van Brussel verbonden ambtenaren van het openbaar 

ministerie ’, uit het voorgestelde artikel 150, § 2, 2°, Ger. W. worden de substituten bedoeld, 

niet de naar Halle-Vilvoorde gedetacheerde magistraten. Daarom ook is er sprake in § 3 van 

‘ In afwijking van § 2 ’ » (ibid., p. 88).  

 

 B.80.1.  Allereerst dient te worden opgemerkt dat wat de politierechtbanken met zetel in 

het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde betreft, de standplaats van het parket van 

Halle-Vilvoorde, sinds de wet van 19 juli 2012, samenvalt met de zetel van die 

politierechtbanken.  

 

 B.80.2.  Vermits het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde territoriaal 

bevoegd zijn voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, is het redelijk 

verantwoord dat de magistraten van dat parket en dat arbeidsauditoraat het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde als standplaats hebben. Het is immers in dat administratief 

arrondissement dat ze hun ambt uitoefenen. Er mag worden aangenomen dat, doordat het 

ambtsgebied en de standplaats samenvallen, een efficiënter vervolgingsbeleid mogelijk zal 

zijn. 
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 B.80.3.  Het feit dat dit aanleiding zou geven tot praktische problemen doordat de 

rechtbanken waartoe dat parket en dat arbeidsauditoraat behoren zich in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad bevinden, doet daaraan geen afbreuk.  

 

 B.80.4.  Overigens bepaalt artikel 186, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

zoals gewijzigd bij artikel 50 van de wet van 1 december 2013 « tot hervorming van de 

gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op 

een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde », dat in werking is getreden op 

1 april 2014, dat de Koning « bij zaakverdelingsreglement in een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, de hoven van beroep, de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste 

aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel of de politierechtbanken in 

twee of meer afdelingen [kan] verdelen en de plaatsen [kan] aanwijzen waar die afdeling 

zitting en haar griffie houdt ». Teneinde tegemoet te komen aan de voormelde praktische 

problemen ten aanzien van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde kan in 

voorkomend geval worden voorzien in de oprichting van een afdeling in dat administratief 

arrondissement. 

 

 B.81.1.  Het verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording. De 

bestreden bepalingen zijn derhalve bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 De combinatie met de in de middelen vermelde grondwets- en internationale 

verdragsbepalingen leidt niet tot een ander resultaat.  

 

 B.81.2.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de toezichtsbevoegdheid van de procureurs des Konings ten aanzien van de 

griffiers en de medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de 

Nederlandstalige rechtbank van koophandel (het bestreden artikel 34) 

 

 B.82.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509 en 5586 vorderen de vernietiging 

van artikel 34 van de wet van 19 juli 2012. De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 voert de 

schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 
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met de artikelen 4 en 13 ervan en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren de schending aan 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens hen is de bestreden bepaling 

niet bestaanbaar met voormelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen doordat de 

procureur des Konings van Brussel en die van Halle-Vilvoorde gezamenlijk toezicht houden 

over de hoofdgriffier, de griffiers, de deskundigen, de ICT-deskundigen en de overige 

personeelsleden van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de Nederlandstalige 

rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Brussel, terwijl de procureur 

des Konings van Halle-Vilvoorde geen medezeggenschap krijgt over de personeelsleden van 

de Franstalige rechtscolleges van hetzelfde arrondissement en doordat de procureur des 

Konings van Halle-Vilvoorde de procureur des Konings van Brussel op diens verzoek moet 

betrekken bij het toezicht op de vredegerechten in het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde, met inbegrip van de vredegerechten waar de taal van de rechtspleging uitsluitend 

het Nederlands is.  

 

 B.83.  Het bestreden artikel 34 bepaalt :  

 

 « Artikel 403, eerste lid, van [het Gerechtelijk Wetboek], gewijzigd bij de wetten van 

17 februari 1997, 20 mei 1997, 10 juni 2006 en 25 april 2007, wordt aangevuld als volgt : 

 

 ‘ De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de procureur des Konings van 

Brussel oefenen gezamenlijk hun toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van 

dienst, de griffiers, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten 

en medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de 

Nederlandstalige rechtbank van koophandel. De beslissingen worden overlegd in consensus. 

Bij gebrek aan consensus tussen beide procureurs, neemt de procureur-generaal van Brussel 

de beslissing. De procureur des Konings van Brussel oefent zijn toezicht uit over de 

hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst en de griffiers van de Franstalige rechtbank van 

eerste aanleg en de Franstalige rechtbank van koophandel, de hoofdgriffiers en de griffiers 

van de vredegerechten en van de politierechtbanken met zetel in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-

deskundigen, assistenten en medewerkers van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, van 

de Franstalige rechtbank van koophandel en van de vredegerechten en de politierechtbanken 

met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De procureur des Konings 

van Halle-Vilvoorde oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffiers, de griffiers, de 

deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van 

de vredegerechten en van de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde. De procureur des Konings van Brussel wordt, wat de vredegerechten betreft, 

evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde 

betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen, met het oog op consensus. Bij gebrek aan 
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consensus tussen beide procureurs, neemt de procureur-generaal van Brussel de beslissing. De 

arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en de arbeidsauditeur van Brussel oefenen gezamenlijk 

hun toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers en de 

deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van 

de Nederlandstalige arbeidsrechtbank. De beslissingen worden overlegd in consensus. Bij 

gebrek aan consensus tussen beide arbeidsauditeurs, neemt de procureur-generaal van Brussel 

de beslissing. De arbeidsauditeur van Brussel oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de 

griffiers-hoofden van dienst, de griffiers en de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-

deskundigen, assistenten en medewerkers van de Franstalige arbeidsrechtbank. ’ ». 

 

 B.84.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 

om in rechte op te treden. Hij betwist eveneens het belang van de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5586 om in rechte op te treden, in zoverre zij hun hoedanigheid van rechtzoekende 

aanvoeren. De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns menen 

eveneens dat het middel, wat de zaak nr. 5509 betreft, niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang, aangezien de verzoekende partij de belangen zou verdedigen van de griffiers en de 

personeelsleden van de rechtbanken, hetgeen niet tot haar maatschappelijk doel behoort. 

 

 B.85.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 zijn magistraten van het parket en van 

het arbeidsauditoraat en personen die zijn tewerkgesteld door het parket en door het 

arbeidsauditoraat van Brussel. Er kan worden aangenomen dat de situatie van de magistraten 

van het parket rechtstreeks en ongunstig wordt geraakt door de bepaling die de 

controlebevoegdheid wijzigt die de procureurs des Konings uitoefenen ten aanzien van de 

griffiers en de medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en 

rechtbank van koophandel. 

 

 B.86.  Aangezien de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 doen blijken van het 

vereiste belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, dient het belang 

niet te worden onderzocht van de verzoekende partij in de zaak nr. 5509, die een vergelijkbare 

argumentatie uiteenzet. 

 

 B.87.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding dient onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer het feit te worden 

begrepen « dat het parket wordt gesplitst in een parket van Brussel bevoegd voor het 

grondgebied van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een parket 

van Halle-Vilvoorde bevoegd voor het grondgebied van Halle-Vilvoorde ». De 

toezichtsbevoegdheid van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en van 
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die van Halle-Vilvoorde ten aanzien van de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de 

griffiers, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en 

medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, van de Nederlandstalige 

rechtbank van koophandel en van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank, wordt niet vermeld 

en behoort bijgevolg niet tot die essentiële elementen. Hetzelfde geldt voor de aan de 

procureur des Konings van Brussel geboden mogelijkheid om te vragen dat, wat de 

vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde betreft, hij 

betrokken wordt bij de door hem aangeduide beslissingen. 

 

 B.88.1.  In de toelichting bij het wetsvoorstel dat tot de bestreden bepaling heeft geleid 

werd omtrent die bepaling enkel verklaard dat het om « een terminologische aanpassing » zou 

gaan (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/001, p. 19).  

 

 B.88.2.  Naar aanleiding van een opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van 

State (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/002, pp. 16-17), werd de tekst van wat de 

bestreden bepaling is geworden, bij amendement vervangen. Dat amendement beoogde, 

enerzijds, de Franse tekst van het voorstel aan te passen aan de opmerking van de Raad van 

State en, anderzijds, de onduidelijkheid weg te nemen over de draagwijdte van de 

overlegvereiste waarin die bepaling voorziet (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/003, pp. 14-15).  

 

 B.88.3.  In de Senaat heeft die bepaling aanleiding gegeven tot de volgende bespreking :  

 

 « De heer […] dient amendement nr. 38 in (stuk Senaat, nr. 5-1674/2) dat ertoe strekt 

artikel 34 te doen vervallen. 

 

 Het gaat om hier om één van een aantal zeer verregaande passages, die best kunnen 

geschrapt worden. Deze hebben onder meer te maken met de correlatie tussen de procureur en 

de vredegerechten, waarbij het niet zozeer de voorzitter is van de Franstalige rechtbanken 

maar de procureur des Konings van Brussel die zich via eenvoudig verzoek kan laten 

betrekken. 

 

 De heer […] dient het amendement nr. 39, subsidiair op amendement nr. 38, in (stuk 

Senaat, nr. 5-1674/2) dat ertoe strekt artikel 34 te wijzigen. Als men het systeem van de 

adjunct-auditeur en adjunct-procureur wenst te handhaven, dan moet men hen wel degelijk 

een volwaardige bevoegdheid geven en spreker had deze dan ook hier graag willen ingevuld 

zien. Er wordt voorgesteld om de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de adjunct 

procureur des Konings van Brussel samen het toezicht te laten uitoefenen over de 

hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van de dienst, de griffiers, de deskundigen, administratief 
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deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg, van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel en de 

Nederlandstalige politierechtbank in Brussel-Hoofdstad. 

 

 De beslissingen worden overlegd met het oog op het bereiken van een consensus. Bij 

gebrek aan consensus tussen beide procureurs, neemt [de] procureur-generaal van Brussel de 

beslissing. De heer […] wil in de plaats van de procureur-generaal van Brussel, deze 

beslissing overlaten aan de adjunct-procureur des Konings van Brussel. 

 

 De procureur des Konings van Brussel zelf oefent toezicht uit over de hoofdgriffier, de 

griffiers-hoofden van de dienst, de griffiers van de Franstalige rechtbank. Hier wordt een 

andere logica gevolgd omdat het gaat om een Franstalige rechtbank en de procureur des 

Konings hierover als Franstalige toezicht kan uitoefenen. 

 

 Spreker trekt dezelfde logica door voor de vredegerechten. Ook wat betreft de 

auditoraten, wordt voorgesteld het toezicht gezamenlijk te laten uitoefenen door de adjunct-

auditeur van Brussel en de auditeur van Halle-Vilvoorde. 

 

 De heer […] stelt vast dat de logica in de eerste zin van artikel 34, namelijk het 

gezamenlijk toezicht door de procureurs des Konings van Halle-Vilvoorde en Brussel op de 

hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van de dienst, de griffiers, de deskundigen, administratief 

deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg, van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel, niet wordt 

doorgetrokken in de volgende zin waarin sprake is van de Franstalige rechtbanken. 

 

 Hij wenst toelichting te krijgen bij het onderscheid. 

 

 De [staatssecretaris] verwijst naar de antwoorden die hij reeds eerder heeft gegeven » 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, pp. 163-165). 

 

 B.89.1.  Zoals in B.27.1 werd uiteengezet, oefent de procureur des Konings van Brussel 

zijn ambt uit bij zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel. De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, daarentegen, oefent 

zijn ambt enkel uit bij de Nederlandstalige rechtbanken van het voormelde gerechtelijk 

arrondissement.  

 

 B.89.2.  Bijgevolg is het niet zonder redelijke verantwoording dat de procureur des 

Konings van Halle-Vilvoorde en de procureur des Konings van Brussel gezamenlijk hun 

toezicht uitoefenen over de in de bestreden bepaling vermelde personeelsleden van de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de Nederlandstalige rechtbank van 

koophandel, terwijl de procureur des Konings van Brussel alleen zijn toezicht uitoefent over 

dezelfde personeelsleden  van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg en van de 

Franstalige rechtbank van koophandel : vermits de procureur des Konings van Halle-
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Vilvoorde zijn ambt niet uitoefent bij die Franstalige rechtbanken, komt hij normalerwijs niet 

in contact met die personeelsleden en dient zijn ambt derhalve niet de gevolgen van de 

werking van de door die personeelsleden bemande diensten te ondergaan. 

 

 B.90.1.  Wat de personeelsleden van de vredegerechten en van de politierechtbanken 

betreft, vloeit uit de bestreden bepaling voort dat de procureur des Konings van Brussel zijn 

toezicht uitoefent over de personeelsleden van de vredegerechten en van de 

politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde doet hetzelfde ten aanzien van de personeelsleden 

van de vredegerechten en van de politierechtbanken met zetel in het administratief 

arrondissement Halle-Vilvoorde maar de procureur des Konings van Brussel wordt, wat de 

vredegerechten betreft, telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de procureur des Konings van 

Halle-Vilvoorde betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen, met het oog op 

consensus. 

 

 B.90.2.  Ter verantwoording van dat verschil in behandeling verwijst de staatssecretaris 

voor de Staatshervorming naar hetgeen werd aangevoerd voor de facultatieve betrokkenheid, 

op eenvoudig verzoek, van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel of van de 

voorzitter van die rechtbank bij het nemen van de door hem of haar aangeduide beslissingen 

met betrekking tot de vredegerechten in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 165). 

 

 B.91.  Gelet op hetgeen voorafgaat en om redenen die identiek zijn aan die welke in B.46 

tot B.51 zijn uiteengezet, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 

 Wat de diplomavereiste en de benoemingsprocedure van de procureur des Konings van 

Brussel betreft (de bestreden artikelen 15, 18, 26, 2°, 57, 3° en 5°) 

 

 B.92.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546 en 5577 vorderen de 

vernietiging van artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012. De verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5586 vorderen de vernietiging van de artikelen 15, 18, 26, 2°, en 57, 3° en 5°, van 

diezelfde wet. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 vorderen de vernietiging van het 

ganse artikel 57 van de wet van 19 juli 2012. Alle verzoekende partijen voeren de schending 
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aan van de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4, van de 

Grondwet. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546 en 5577 voeren tevens de 

schending aan van de voormelde grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met, 

respectievelijk, de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (zaak nr. 5509), artikel 13 van de Grondwet, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten (zaak nr. 5546), en de artikelen 1 tot 5 van de Grondwet en het recht op 

toegang tot de rechter (zaak nr. 5577). Volgens hen zijn de bestreden bepalingen niet 

bestaanbaar met de voormelde grondwets- en internationale verdragsbepalingen omdat, 

enerzijds, de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel aan de hand van hun 

diploma moeten aantonen dat zij een Franstalig diploma van doctor, licentiaat of master in de 

rechten hebben behaald en, anderzijds, zij uitsluitend worden voorgedragen door de 

Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. 

 

 B.93.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 zich erover beklagen dat de 

procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel aan de hand van hun diploma 

moeten aantonen dat zij een Franstalig diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten 

hebben behaald en, dat zij uitsluitend worden voorgedragen door de Franstalige benoemings- 

en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, zijn de bestreden artikelen 15, 

18 en 26 vreemd aan het middel. Hetzelfde geldt in zoverre de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5587 de vernietiging vorderen van artikel 57, 1°, 2°, 4° en 6° tot 12°. Bijgevolg 

beperkt het Hof zijn onderzoek tot het bestreden artikel 57, 3° en 5°, van de wet van 19 juli 

2012.  

 

 B.94.1.  De Ministerraad en de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », de 

Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns betwisten de 

ontvankelijkheid van de beroepen in de zaken nrs. 5509, 5546, 5577 en 5587, aangezien de 

bestreden bepaling geen betrekking heeft op de advocaten, noch op de rechtzoekenden, en 

aangezien de verzoekende partijen de belangen verdedigen van de procureur des Konings, van 

diens substituten en van de Nederlandstalige universiteiten. De verzoekende partijen zouden 

evenmin aantonen dat zij kandidaat kunnen zijn voor het ambt van procureur des Konings van 

Brussel. 
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 B.94.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 zijn magistraten van het parket en 

van het arbeidsauditoraat en personen die zijn tewerkgesteld door het parket en door het 

arbeidsauditoraat van Brussel. Er kan worden aangenomen dat de situatie van die verzoekende 

partijen rechtstreeks en ongunstig kan worden aangetast door de bepaling die de voorwaarden 

inzake de benoeming van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel 

wijzigt. In het bijzonder verkeren de Nederlandstalige magistraten door het effect van de 

bestreden bepaling in de onmogelijkheid om zich voor een van die posten kandidaat te stellen. 

 

 Aangezien de verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 doen blijken van het vereiste 

belang om de vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen, is het niet noodzakelijk het 

belang te onderzoeken van de andere verzoekende partijen die een vergelijkbare argumentatie 

uiteenzetten. 

 

 B.95.  Het bestreden artikel 57, 3° en 5°, van de wet van 19 juli 2012 bepaalt : 

 

 « In artikel 43 van [de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken], 

gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967, 15 juli 1970, 23 september 1985, 4 augustus 

1986, 11 juli 1994, 22 december 1998, 17 juli 2000, 17 mei 2006 en 18 december 2006, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 […] 

 

 3°  paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ § 4.  In het gerechtelijk arrondissement Brussel moeten de korpschefs van de Franstalige 

en Nederlandstalige rechtbanken en, onverminderd § 3, de werkende, plaatsvervangende of 

toegevoegde vrederechters, een grondige kennis van de andere taal hebben, overeenkomstig 

artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. ’; 

 

 […] 

 

 5°  er wordt een § 4quater ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 4quater.  De procureur des Konings van Brussel moet aan de hand van zijn diploma 

aantonen dat hij geslaagd is voor de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in 

de Franse taal en moet een grondige kennis van het Nederlands aantonen overeenkomstig 

artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. De adjunct-procureur des Konings van Brussel moet aan 

de hand van zijn diploma aantonen dat hij geslaagd is voor de examens van doctor, licentiaat 

of master in de rechten in de Nederlandse taal en moet een grondige kennis van het Frans 

aantonen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. 
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 De arbeidsauditeur van Brussel moet aan de hand van zijn diploma aantonen dat hij de 

examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Frans heeft afgelegd en hij moet 

aantonen dat hij over een grondige kennis van het Nederlands beschikt overeenkomstig 

artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. De adjunct-arbeidsauditeur van Brussel moet aan de hand 

van zijn diploma aantonen dat hij de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in 

het Nederlands heeft afgelegd en moet aantonen dat hij over een grondige kennis van het 

Frans beschikt overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid. ’ ». 

 

 B.96.  De in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding vermeldt de taal van het 

diploma van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad niet onder de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde 

essentiële elementen. Hetzelfde geldt wat hun voordracht door de Franstalige benoemings- en 

aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie betreft. 

 

 B.97.1.  In de toelichting bij het wetsvoorstel dat tot de wet van 19 juli 2012 heeft geleid, 

werd wat het bestreden artikel 57, 3° en 5°, van die wet is geworden, als volgt verantwoord :  

 

 « Dit artikel betreft de voorwaarden inzake talenkennis van de magistratuur (§ 4), van de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde 

(§ 4ter), van de procureur des Konings van Brussel, van de adjunct-procureur des Konings 

van Brussel, van de arbeidsauditeur van Brussel en van de adjunct-arbeidsauditeur van 

Brussel (§ 4quater), en is derhalve eigen aan de delen van het akkoord betreffende het parket 

en de magistratuur. 

 

 In de mate waarin de artikelen 33 en 34 de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken 

van het gerechtelijk arrondissement Brussel gelijkstellen aan de eentalige rechtbanken van de 

twee taalgebieden (door er te verwijzen naar de artikelen 1 en 2 van de wet van 15 juni 1935), 

is de aan hun leden opgelegde talenkennis identiek aan die welke is opgelegd aan de eentalige 

rechtbanken met toepassing van huidig artikel 43, § 1 en § 2. 

 

 Het volstaat om § 4 te vervangen en er §§ 4ter en 4quater aan toe te voegen om de 

bijzonderheden van het akkoord betreffende de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken 

van Brussel en het parket van Halle-Vilvoorde en van Brussel te integreren : 

 

 —  wat de zetel betreft, moeten de korpschefs van de rechtbanken een grondige kennis 

van de andere taal hebben; 

 

 —  wat het parket en het auditoraat van Brussel betreft, moeten de Franstalige procureur 

des Konings en de Franstalige arbeidsauditeur een grondige kennis van het Nederlands 

hebben, terwijl de Nederlandstalige adjunct-procureur des Konings en de Nederlandstalige 

adjunct-arbeidsauditeur een grondige kennis van het Frans moeten hebben » (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 24-25). 
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 B.97.2.  In haar advies van 3 mei 2012 heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State 

omtrent wat artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 is geworden, het volgende opgemerkt :  

 

 « In het voorgestelde artikel 43, § 4quater, wordt bepaald dat de procureur des Konings 

van Brussel tot de Franse ‘ taalrol ’ behoort, en de adjunct-procureur des Konings tot de 

Nederlandse ‘ taalrol ’. De wetgevende kamers moeten deze taalvereisten kunnen 

verantwoorden; deze hebben namelijk tot gevolg dat deze functies in het tweetalig gebied 

Brussel- Hoofdstad uitsluitend worden voorbehouden aan magistraten van wie de taal van het 

diploma hetzij het Frans, hetzij het Nederlands is » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, 

DOC 53-2140/002, p. 21).  

 

 In antwoord hierop verklaarde de staatssecretaris voor de Staatshervorming het 

volgende :  

 

 « Deze verplichtingen beogen de paritaire samenstelling te garanderen van het 

coördinatiecomité, voorzien in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 

voorgesteld. Dit coördinatiecomité maakt wezenlijk deel uit van de hervorming. Er wordt 

overigens melding van gemaakt in de toelichting bij het voorstel tot invoeging van een 

artikel 157bis van de Grondwet (DOC 53 2141/001, blz. 5). 

 

 De pariteit binnen dit coördinatiecomité draagt bij tot het communautaire evenwicht dat 

globaal wordt gezocht in het institutionele akkoord van 11 oktober 2011, en in het bijzonder 

in deze hervorming.  

 

 In dit verband wijst de staatssecretaris er ook op dat de adjunct-procureur des Konings 

belangrijke opdrachten heeft, zoals toezicht op de Nederlandstalige rechtbanken, contacten 

onderhouden met het parket van Halle-Vilvoorde, optreden ter vervanging van de verhinderde 

procureur des Konings. Hij wordt ook betrokken bij het algemeen beleid van het parket te 

Brussel. Deze uitleg geldt mutatis mutandis voor het arbeidsauditoraat in Brussel » (Parl. St., 

Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/005, p. 104). 

 

 In antwoord op de opmerking dat het voorgestelde artikel 150ter van het Gerechtelijk 

Wetboek niet bepaalt dat het coördinatiecomité paritair dient te zijn samengesteld (ibid., 

p. 106), zei de staatssecretaris dat « dit het logisch gevolg is van het feit dat de procureurs des 

Konings van beide parketten tot een verschillende taalrol behoren » (ibid.). 

 

 Ten slotte benadrukte de staatssecretaris « dat er in Halle-Vilvoorde een Nederlandstalige 

procureur des Konings en arbeidsauditeur zullen zijn en dat de Brusselse adjunct-procureur 

des Konings eveneens tot de Nederlandse taalrol zal behoren » (ibid., p. 68). 
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 B.97.3.  In de Senaat heeft de staatssecretaris verwezen naar zijn in B.97.2 aangehaalde 

verklaring in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waarbij hij « de nadruk [legde] op het 

laatste lid betreffende de pariteit binnen het coördinatiecomité, die bijdraagt ‘ tot het 

communautaire evenwicht dat globaal wordt gezocht in het institutionele akkoord van 11 

oktober 2011, en in het bijzonder in deze hervorming ’ » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-

1673/3, p. 154).  

 

 De staatssecretaris vervolgde in de volgende bewoordingen:  

 

 « Het gaat dus wel degelijk om een communautair evenwicht en een institutioneel 

akkoord. Zoals voor elke tekst die een wet gaat worden, is er een meerderheid, zelfs een 

bijzondere meerderheid, nodig in de Kamer en de Senaat. 

 

 […] 

 

 De staatssecretaris merkt op dat de Raad van State geen enkele opmerking heeft gegeven 

over het feit dat de voorgestelde bepaling ongrondwettelijk zou zijn. Wat het 

coördinatiecomité betreft, is het uitgangspunt de pariteit. Deze pariteit is, zoals ook verklaard 

in de Kamer van volksvertegenwoordigers en opgenomen in het verslag, een uitgangspunt van 

de institutionele meerderheid. Alleen kan er praktisch, in geval van verhindering van de 

Brusselse procureur des Konings of van de arbeidsauditeur en vervanging door hun adjunct, 

geen pariteit zijn. Door die omstandigheden kan er een Nederlandstalige meerderheid in het 

coördinatiecomité aanwezig zijn » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, pp. 154-155). 

 

 B.98.  De vereiste dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad aan de hand van hun diploma moeten 

aantonen dat zij geslaagd zijn voor de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten 

in de Franse taal, heeft tot gevolg dat een persoon die zijn diploma van doctor, licentiaat of 

master in de rechten in het Nederlands heeft behaald, niet in aanmerking komt voor die 

ambten, terwijl zij worden uitgeoefend in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad, waarvan het grondgebied overeenstemt met het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad. Het Hof gaat na of het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling redelijk is 

verantwoord. 

 

 B.99.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden taalvereiste 

inzonderheid zou beogen de paritaire samenstelling te waarborgen van het coördinatiecomité 

waarin is voorzien in artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek (Parl. St., Kamer, 2011-

2012, DOC 53-2140/005, p. 104).  
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 Het voormelde artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij 

artikel 16 van de wet van 19 juli 2012, bepaalt :  

 

 « Een coördinatiecomité, respectievelijk samengesteld uit de procureurs des Konings en 

de arbeidsauditeurs van het gerechtelijk arrondissement Brussel, wordt opgericht teneinde de 

coördinatie tussen het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel en het parket en het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde te verzekeren. 

 

 Volgens nadere regels vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in 

de Ministerraad heeft dit comité als opdracht het overleg te verzekeren tussen beide parketten 

en arbeidsauditoraten op het vlak van opsporing, gerechtelijk onderzoek, uitoefening van de 

strafvordering en strafuitvoering in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in het bijzonder 

met betrekking tot de rol van de in artikel 150, § 3, bedoelde magistraten. 

 

 Het comité vergadert minstens eenmaal per maand, en kan ook worden samengeroepen 

op verzoek van de procureur-generaal. 

 

 Het comité kan zich voor de uitvoering van zijn opdrachten laten bijstaan door leden van 

het openbaar ministerie van Halle-Vilvoorde en Brussel ». 

 

 Die bepaling maakt geen gewag van het vereiste dat het coördinatiecomité paritair dient 

te zijn samengesteld.  

 

 B.100.1.  In het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 

2011 wordt omtrent de taalvereisten van, enerzijds, de procureur des Konings van het 

administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en, anderzijds, de procureur des Konings en 

zijn adjunct van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, het volgende vermeld : 

 

 « Een Nederlandstalige procureur des Konings met een grondige kennis van het Frans zal 

het parket van Halle-Vilvoorde leiden. 

 

 Een procureur des Konings van de andere taalrol met een grondige kennis van de andere 

taal zal het parket van Brussel leiden. Een adjunct procureur van een ander taalrol dan die van 

de procureur des Konings en met een grondige kennis van de andere taal staat hem bij » (Parl. 

St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1964/016, p. 14). 

 

 B.100.2.  Ofschoon uit de in B.97.3 aangehaalde verklaring van de staatssecretaris voor 

de Staatshervorming blijkt dat de bestreden taalvereiste een onderdeel is van het 

communautaire evenwicht en het voormelde institutioneel akkoord, vermeldt de in B.21.2 

aangehaalde parlementaire voorbereiding, zoals is vermeld in B.96, evenwel noch die 
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taalvereiste, noch de paritaire samenstelling van het coördinatiecomité. De bedoelde 

« essentiële elementen » zijn onder meer « de oprichting van het coördinatiecomité en de 

regels om het overleg tussen het parket van Brussel en het parket van Halle-Vilvoorde te 

verzekeren, onder de voorwaarden voorzien bij de wet ». Hieruit kan niet worden afgeleid dat 

het comité noodzakelijkerwijs paritair dient te zijn samengesteld. Dat is des te meer het geval 

daar, zoals in B.22.2 is vermeld, de « essentiële elementen » limitatief dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

 B.100.3.  Overigens kan de paritaire samenstelling van het coördinatiecomité ook worden 

gewaarborgd door te bepalen dat, indien de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van 

het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad tot hetzelfde taalstelsel behoren als de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Halle-

Vilvoorde, zij in het coördinatiecomité worden vervangen door hun adjuncten. 

 

 B.101.1.  Artikel 43, § 4, tweede lid, van de wet van 15 juli 1935 bepaalde, vóór het werd 

vervangen bij artikel 57, 3°, van de wet van 19 juli 2012, dat de opeenvolgende procureurs 

des Konings en de arbeidsauditeurs in het gerechtelijk arrondissement Brussel, luidens hun 

diploma, moesten behoren tot een verschillend taalstelsel.  

 

 In zoverre die verplichting beoogde de taalevenwichten tussen Nederlandstalige en 

Franstalige magistraten van het parket en het arbeidsauditoraat in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel te waarborgen, is het niet zonder redelijke verantwoording dat ze, na 

de inwerkingtreding van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, wordt 

opgeheven, waardoor het mogelijk zou zijn dat de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur die door de Hoge Raad voor de Justitie worden voorgedragen en door de 

Koning worden benoemd in de praktijk systematisch tot hetzelfde taalstelsel behoren. De 

taalevenwichten die het voormelde artikel 43, § 4, tweede lid, van de wet van 15 juli 1935 

nastreefde, kunnen immers op andere wijzen worden gewaarborgd, met name door het 

vereiste dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur en hun adjuncten tot een 

verschillend taalstelsel behoren.  

 

 B.101.2.  Gelet op het voorgaande, zou het niet onredelijk zijn te bepalen dat, enerzijds, 

de procureur des Konings en de arbeidsauditeur en, anderzijds, hun adjuncten, tot een 

verschillend taalstelsel behoren. Een dergelijke bepaling zou immers het voormelde 



 110 

taalevenwicht tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten van het parket en het 

arbeidsauditoraat in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad waarborgen.  

 

 B.101.3.  Uit wat voorafgaat vloeit evenwel voort dat, mede gelet op het feit dat de 

procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad hun ambt uitoefenen in een administratief arrondissement waarvan het 

grondgebied overeenstemt met het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, het niet redelijk is 

verantwoord dat een persoon die zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten in 

het Nederlands heeft behaald, niet in aanmerking komt voor die ambten en dat een persoon 

die zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Frans heeft behaald, niet 

in aanmerking komt voor het ambt van adjunct-procureur des Konings of van adjunct-

arbeidsauditeur in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 B.102.1.  Vóór het werd vervangen door het bestreden artikel 57, 3°, van de wet van 

19 juli 2012, luidde artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935 :  

 

 « Onverminderd de bepalingen van § 3 kan niemand, in het arrondissement Brussel, tot 

het ambt van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel of 

de arbeidsrechtbank, van procureur des Konings, arbeidsauditeur, werkend of 

plaatsvervangend vrederechter, werkend of plaatsvervangend rechter in een politierechtbank 

of van toegevoegd rechter in een vredegerecht of een politierechtbank, benoemd worden, 

indien hij niet bewijst Nederlands en Frans te kennen. 

 

 […] ». 

 

 Luidens artikel 259quater, § 3, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, gebeurt de 

voordracht door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor 

de Justitie met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen binnen elke 

benoemings- en aanwijzingscommissie wanneer het een aanwijzing tot korpschef bedoeld in 

de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid, en 49, § 2, eerste en vierde lid in fine, van de wet 

van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken betreft.  

 

 Uit de combinatie van beide bepalingen vloeide voort dat de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur van het gerechtelijk arrondissement Brussel door de verenigde 

benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie dienden te worden 

voorgedragen.  
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 Doordat de taalvereisten opgelegd aan de procureur des Konings en van de 

arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad niet langer in 

artikel 43, § 4, maar in artikel 43, § 4quater, van de wet van 15 juni 1935 worden geregeld, is 

het voormelde artikel 259quater, § 3, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet langer 

op de voordracht voor die ambten van toepassing, waardoor die voordracht dient te gebeuren 

door de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, zijnde de commissie die dezelfde 

taal hanteert als die van het diploma dat is vereist voor het te begeven ambt. 

 

 B.102.2.  Aldus ontstaat een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de procureur des 

Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, die 

de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie 

voordraagt, en, anderzijds, de in de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid, en 49, § 2, eerste 

en vierde lid in fine, van de wet van 15 juni 1935 bedoelde korpschefs, die de verenigde 

benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie voordraagt. Het 

Hof dient na te gaan of dat verschil in behandeling redelijk is verantwoord. 

 

 B.103.1.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1998 tot 

wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking 

tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot 

invoering van een evaluatiesysteem werd de voordracht door de verenigde benoemings- en 

aanwijzingscommissie voor de in de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid, en 49, § 2, eerste 

en vierde lid in fine, van de wet van 15 juni 1935 bedoelde korpschefs als volgt verantwoord:  

 

 « Voor Brussel wordt een bijzonderheid ingebouwd voor wat betreft de benoeming van 

wettelijk tweetalige korpschefs, vermeld in de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid en 49, 

§ 2, eerste en vierde lid in fine van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken. Gelet op het feit dat de betrokken korpschefs aan het hoofd staan van een 

rechtscollege of een openbaar ministerie bij een rechtscollege waarin beide taalgroepen 

vertegenwoordigd zijn, ligt het voor de hand dat beide benoemingscommissies zich kunnen 

uitspreken over de kwaliteiten van de verschillende kandidaten. Vandaar ook dat deze 

voordracht geschiedt door de verenigde benoemingscommissie met een twee derde 

meerderheid van de stemmen uitgebracht binnen elke benoemingscommissie » (Parl. St., 

Kamer, 1997-1998, nr. 1677/1, p. 74). 
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 B.103.2.  Het voorgaande geldt nog steeds na de inwerkingtreding van de wet van 19 juli 

2012, die het vroegere parket en arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel 

splitst in, enerzijds, het parket en het arbeidsauditoraat van het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde en, anderzijds, het parket en het arbeidsauditoraat van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad. In tegenstelling tot het parket en het arbeidsauditoraat van 

het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, dat enkel uit Nederlandstalige magistraten 

bestaat, zijn er in het parket en in het arbeidsauditoraat van het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad zowel Nederlandstalige als Franstalige magistraten.  

 

 B.103.3.  Ofschoon de in B.103.1 vermelde verantwoording bijgevolg nog steeds actueel 

is, worden de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad thans niet langer door de verenigde maar door de 

Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie 

voorgedragen.  

 

 B.103.4.  Bovendien worden onder meer de korpschefs van de Nederlandstalige en 

Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel door de verenigde 

benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen, 

terwijl de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad door de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge 

Raad voor de Justitie moeten worden voorgedragen. Nochtans bestaan de Franstalige 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, gelet op de ontdubbeling, enkel uit 

Franstalige magistraten en bestaan de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel enkel uit Nederlandstalige magistraten, terwijl het parket en het 

arbeidsauditoraat van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad zowel 

Nederlandstalige als Franstalige magistraten tellen.  

 

 B.103.5.  Het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, is zonder redelijke 

verantwoording.  

 

 B.103.6.  Die discriminatie vloeit evenwel niet voort uit het bestreden artikel 57, 3°, van 

de wet van 19 juli 2012, maar uit artikel 259quater, § 3, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk 

Wetboek, dat niet is aangepast aan het feit dat de taalvereisten voor de procureur des Konings 
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en voor de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, niet 

langer in artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935 zijn geregeld. 

 

 B.104.  In zoverre ze betrekking hebben op het bestreden artikel 57, 5°, zijn de middelen 

gegrond. Bijgevolg dient artikel 43, § 4quater, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken, ingevoegd bij artikel 57, 5°, van de voormelde wet van 19 juli 2012, te 

worden vernietigd. 

 

 Onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.103.6, zijn de middelen voor het overige 

niet gegrond.  

 

 B.105.  Op grond van de bestreden bepaling zijn de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur alsook de adjunct-procureur des Konings van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad intussen benoemd en hebben zij reeds hun mandaat 

aangevat. De benoemingsprocedure van de adjunct-arbeidsauditeur is aan de gang. Gelet op 

de administratieve en organisatorische moeilijkheden die zouden voortvloeien uit het feit dat 

hun benoeming haar rechtsgrond verliest, en gelet op de tijd die noodzakelijk zou zijn om 

opnieuw tot de aanstelling van een procureur des Konings en een arbeidsauditeur van het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, alsmede van hun adjuncten, over te gaan op 

een ogenblik waarop uitvoering dient te worden gegeven aan de hervorming van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, dienen met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de gevolgen van de vernietigde 

bepaling ten aanzien van de voormelde mandaten definitief te worden gehandhaafd.  

 

 

 Wat de keuze van rechtbank betreft (het bestreden artikel 52) 

 

 B.106.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5587 vorderen de vernietiging van 

artikel 52 van de wet van 19 juli 2012. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11, 

in samenhang gelezen met artikel 4, van de Grondwet. Volgens hen is de bestreden bepaling 

niet bestaanbaar met de voormelde grondwetsbepalingen doordat binnen het volledige 

gerechtelijk arrondissement Brussel, en derhalve tevens binnen het eentalige arrondissement 

Halle-Vilvoorde, de rechtsonderhorigen door beschikking kunnen kiezen voor de Franstalige 

rechtbank van Brussel te verschijnen.  
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 B.107.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep dat de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5887 hebben gesteld. De Franse Orde van advocaten bij de balie te 

Brussel en François Bruyns zijn eveneens van mening dat de verzoekende partijen geen 

belang hebben bij het beroep vermits zij niet aantonen dat zij benadeeld worden door het feit 

dat de Franstalige rechtsonderhorigen die woonachtig zijn in het arrondissement Halle-

Vilvoorde, ervoor kunnen kiezen hun zaak voor een Franstalige rechtbank te brengen.  

 

 B.108.  Het bestreden artikel 52 van de wet van 19 juli 2012 bepaalt :  

 

 « In [de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken] wordt een 

artikel 7ter ingevoegd, luidende : 

  

 ‘ Art. 7ter.  In afwijking van de voorgaande artikelen, wanneer de partijen in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn en indien zij, na het ontstaan van het 

geschil, een onderlinge overeenstemming bereiken wat de taal van de rechtspleging betreft, 

kunnen zij krachtens artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek vrijwillig voor de 

Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk 

verzoekschrift indienen. 

 

 Wanneer een derde door een van de partijen die vrijwillig verschijnen in het geding wordt 

betrokken, is artikel 6, § 2, van toepassing. ’ ». 

 

 B.109.1.  Volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding dient onder de 

in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen onder meer te worden 

begrepen « de regels betreffende de vrijwillige verschijning voor de rechtbank van de taal van 

hun keuze, met name dat, wanneer de partijen in een van de 54 gemeenten van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn en indien zij, na het ontstaan van het 

geschil, een onderlinge overeenstemming bereiken voor wat de taal van de rechtspleging 

betreft, zij krachtens artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek vrijwillig voor de bevoegde 

Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk 

verzoekschrift indienen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet ». 

 

 B.109.2.  Het verschil in behandeling dat zou voortvloeien uit de mogelijkheid die de 

partijen die in het gerechtelijk arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn om, 

overeenkomstig de in de bestreden bepaling voorgeschreven voorwaarden, vrijwillig voor de 

Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze te verschijnen of er een 

gezamenlijk verzoekschrift in te dienen, stemt bijgevolg overeen met de keuze van de 

Grondwetgever.  
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 B.109.3.  Het Hof is niet bevoegd zich uit te spreken over een verschil in behandeling of 

een beperking van een grondrecht die voortvloeien uit een door de Grondwetgever zelf 

gemaakte keuze. 

 

 Voor het overige dienen de uit de ontstentenis van belang van de verzoekende partijen 

afgeleide excepties van onontvankelijkheid niet te worden onderzocht. 

 

 B.110.  Het middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat de verdeling van de kaders en de werklastmeting betreft (de bestreden artikelen 57 

tot 62) 

 

 B.111.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5509, 5546, 5576, 5577, 5586 en 5587 

vorderen de vernietiging van, respectievelijk, artikel 57, 6° tot 12° (zaak nr. 5509), artikel 57, 

7° tot 12° (zaak nr. 5546), de artikelen 57, 8°, 58, 1°, 61 en 62 (zaak nr. 5576), de 

artikelen 57, 8° tot 12°, en 58 tot 60 (zaak nr. 5577), de artikelen 57, 9° tot 12°, en 59 (zaak 

nr. 5586) en de artikelen 57 tot 59 (zaak nr. 5587) van de wet van 19 juli 2012. Zij voeren de 

schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 4 ervan, en, met uitzondering van de verzoekende partijen in de zaak nr. 5587, met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende partijen in 

de zaken nrs. 5509 en 5577 voeren tevens de schending aan van voormelde 

grondwetsbepalingen, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 13 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5546 

voeren tevens de schending aan van artikel 13 van de Grondwet en van artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in samenhang te lezen met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5576 voeren 

tevens de schending aan van voormelde grondwetsbepalingen, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 13 van de Grondwet en met het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 

der machten. De verzoekende partijen betwisten (1) de verdeelsleutel die wordt gehanteerd 

om de Nederlandstalige en Franstalige kaders te bepalen van de politierechtbank, de 

arbeidsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, het parket en het arbeidsauditoraat van 

Brussel, alsmede van het personeel van de hiermee verbonden griffies en de 
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parketsecretariaten, in afwachting van de vastlegging van de kaders volgens de werklast, (2) 

de regels met betrekking tot de werklastmeting aan de hand waarvan de kaders definitief 

zullen worden vastgelegd en (3) het feit dat de minister van Justitie, in plaats van de Koning, 

de bevoegdheid wordt verleend om de parameters en de methodologie van de werklastmeting 

te bepalen en om alle nodige maatregelen te nemen. 

 

 B.112.  Volgens de Ministerraad zou het beroep dat is gericht tegen de in het middel 

bestreden bepalingen, niet ontvankelijk zijn. De Franse Orde van advocaten bij de balie te 

Brussel en François Bruyns zijn eveneens van mening dat de beroepen van de verzoekende 

partijen in de zaken nrs. 5509, 5546, 5577 en 5587 niet ontvankelijk zijn aangezien de 

verzoekende partijen alleen het opportune karakter van de bestreden bepalingen zouden 

bekritiseren. 

 

 B.113.  Onder voorbehoud van het onderzoek van het onderwerp van het beroep wegens 

de aanneming van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 

inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, stelt het Hof vast dat de 

verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 magistraten zijn van de zetel, van het 

parket en van het arbeidsauditoraat, alsook personeelsleden die zijn verbonden aan de 

rechtscolleges, aan het parket en aan het auditoraat. Die partijen zouden bijgevolg in beginsel 

doen blijken van het vereiste belang om de vernietiging te vorderen van bepalingen die 

rechtstreekse en ongunstige gevolgen zouden kunnen hebben voor hun werklast. Het zou 

bijgevolg niet noodzakelijk zijn het belang te onderzoeken van de andere verzoekende 

partijen die een vergelijkbare argumentatie uiteenzetten. 

 

 B.114.  De voormelde wet van 6 januari 2014 is bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 31 januari 2014. Zij bevat, onder titel 8 ervan, bepalingen betreffende de 

hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Overeenkomstig artikel 73 van die 

wet is die titel in werking getreden op 31 januari 2014. 

 

 B.115.1.  Artikel 41 van de wet van 6 januari 2014 brengt de volgende wijzigingen aan in 

artikel 61 van de bestreden wet van 19 juli 2012. Het eerste lid van artikel 61 wordt aldus 

vervangen door : 
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 « Deze wet, alsook artikel 157bis van de Grondwet, treden in werking op 31 maart 2014. 

De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voorstel van de 

minister van Justitie een datum vast vóór 31 maart 2014, als Hij vaststelt dat elk van de kaders 

en taalkaders die tijdelijk zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 43, § 5, negende lid, § 5bis, 

tweede lid, § 5ter, § 5quater, tweede lid, § 5quinquies, artikel 53, § 3, eerste tot derde lid, en 

artikel 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals 

deze artikelen werden gewijzigd, aangevuld of hersteld bij deze wet, voor 90 % zijn 

ingevuld ». 

 

 Het tweede lid van artikel 61 wordt vervangen door : 

 

 « Voorafgaand aan de overeenkomstig het eerste lid vastgelegde datum van 

inwerkingtreding, worden de openstaande betrekkingen in de definitieve kaders van de 

magistraten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Wanneer het aantal kandidaturen niet 

volstaat om in de vacante betrekkingen te voorzien, worden de vacante betrekkingen 

onmiddellijk opnieuw bekendgemaakt ». 

 

 B.115.2.  De artikelen 43 tot 60 van de wet van 6 januari 2014 stellen de kaders en 

taalkaders vast van de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken en de 

rechtbanken van koophandel, de politierechtbanken, het parket en het arbeidsauditoraat, 

alsook het personeel van de griffies en parketsecretariaten. 

 

 B.115.3.  Wat meer bepaald het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft, bepalen de 

artikelen 62 en 63 van de wet van 6 januari 2014 : 

 

 « Art. 62.  Vóór de overeenkomstig artikel 61, eerste lid van de wet van 19 juli 2012 tot 

hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel vastgelegde datum gelden de kaders 

en taalkaders die zijn vastgesteld in hoofdstuk II tot X van deze titel respectievelijk als kaders 

en taalkaders van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van 

koophandel van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de politierechtbank waarvan de zetel 

in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, het parket van de 

procureur des Konings van Brussel en het parket van het arbeidsauditoraat van Brussel. 

 

 Art. 63.  Op de datum van inwerkingtreding van deze titel worden de beschikbare 

betrekkingen van de kaders van de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, de 

arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, de politierechtbanken waarvan de zetel 

in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, de parketten van de 

procureurs des Konings en het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

vacant verklaard ». 
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 Artikel 65 van dezelfde wet preciseert voorts : 

 

 « § 1.  Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder ‘ globaal percentage van 

invulling van de kaders ’ verstaan : voor de Franse taalrol, het verband tussen het totale aantal 

magistraten van de Franse taalrol binnen de Franstalige rechtbanken van Brussel en de 

parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel enerzijds, en de 

som van de kaders van deze rechtbanken en van de Franse taalkaders van de parketten van de 

procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds; voor de 

Nederlandse taalrol, het verband tussen het totale aantal magistraten van de Nederlandse 

taalrol binnen de Nederlandstalige rechtbanken met zetel in het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad en de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van 

Brussel en van Halle-Vilvoorde enerzijds, en de som van de kaders van deze rechtbanken en 

van de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en 

van de Nederlandse taalkaders van de parketten van de procureur des Konings van Brussel en 

van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds. 

 

 § 2.  Onverminderd artikel 63 van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel mag, wanneer de kaders globaal voor minder dan 95 % 

zijn ingevuld voor een bepaalde taalrol en ze voor de andere taalrol voor 95 % of meer zijn 

ingevuld, geen benoeming van een magistraat bij deze andere taalrol gebeuren in het kader 

van een rechtbank van eerste aanleg van Brussel, een arbeidsrechtbank van Brussel, een 

rechtbank van koophandel van Brussel, een politierechtbank waarvan de zetel is gevestigd in 

het administratief arrondissement Brussel, of een parket van de procureur des Konings of van 

de arbeidsauditeur van Brussel of Halle-Vilvoorde. 

 

 Wanneer de kaders globaal voor 95 % zijn ingevuld voor elke taalrol, wordt voorzien in 

de invulling van de kaders aan hetzelfde tempo in de beide taalrollen. 

 

 De in de vorige leden bedoelde maatregelen zijn niet van toepassing om te voorzien in de 

betrekkingen in een kader waarvoor het aantal magistraten in dienst in dit kader lager ligt dan 

90 % van het overeenstemmende tijdelijke kader dat is vastgelegd overeenkomstig artikel 57 

van de wet van 19 juli 2012, noch om te voorzien in de vervanging van de magistraten ». 

 

 B.115.4.  Artikel 69 van de wet van 6 januari 2014 heft artikel 43, § 5, zesde tot dertiende 

lid, § 5bis, tweede lid, eerste zin, en derde lid, § 5ter, eerste en tweede lid, § 5quater, tweede 

lid, eerste zin, en derde lid, en ten slotte § 5quinquies, eerste en tweede lid, van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken op, zoals gewijzigd bij de wet van 

19 juli 2012, wijzigingen die het voorwerp uitmaken van de in de onderhavige zaak ingestelde 

beroepen. 

 

 B.116.  Zoals vermeld in B.114, zijn de bepalingen betreffende de kaders en taalkaders 

voor het gerechtelijk arrondissement Brussel in werking getreden de dag waarop zij in het 

Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, namelijk 31 januari 2014. 
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 Rekening houdend met hetgeen de artikelen 62 en 63 van de wet van 6 januari 2014 

voorschrijven, hoewel de bestreden bepalingen konden worden uitgevoerd gedurende de 

enkele maanden tussen de inwerkingtreding van de bij de bestreden bepalingen ingevoerde 

wijzigingen en die van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de vaststelling van 

definitieve kaders en taalkaders, blijkt niet dat die bestreden bepalingen een concrete 

toepassing zouden hebben kunnen krijgen die de verzoekende partijen een nadeel zou hebben 

berokkend waardoor zij nog zouden beschikken over een actueel belang bij het vorderen van 

de vernietiging. 

 

 B.117.  De beroepen zijn derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

 

 

 Wat de benoeming van ambtswege van magistraten en personeelsleden betreft (het 

bestreden artikel 63, §§ 2 en 3) 

 

 B.118.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 vorderen de vernietiging 

van artikel 63, § 2, en, in de zaak nr. 5576, eveneens van artikel 63, § 3, van de wet van 

19 juli 2012. Zij voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en wat 

de zaak nr. 5586 betreft, van die artikelen, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 151 

van de Grondwet, met de artikelen 2, lid 2, en 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG tot 

instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en met het 

« algemene gemeenschapsrechtelijke beginsel van non-discriminatie op leeftijd ». Volgens 

hen is de bestreden bepaling niet bestaanbaar met de voormelde referentienormen doordat de 

Nederlandstalige magistraten en personeelsleden die zijn benoemd bij de Rechtbank van 

eerste aanleg of bij de Arbeidsrechtbank te Brussel en bij het parket of het arbeidsauditoraat 

van Brussel van ambtswege worden benoemd bij, respectievelijk, de Nederlandstalige 

Rechtbank van eerste aanleg of de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, het parket 

of het arbeidsauditoraat van Brussel of bij dat van Halle-Vilvoorde, en doordat, wat de zaak 

nr. 5586 betreft, indien er meer of minder aanvragen dan te begeven plaatsen zijn, de 

dienstanciënniteit bepaalt wie wordt benoemd bij het parket of het arbeidsauditoraat van 

Halle-Vilvoorde.  
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 B.119.1.  Artikel 63, §§ 2 en 3, van de wet van 19 juli 2012 bepaalde, vóór het werd 

gewijzigd bij artikel 38 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen 

betreffende justitie :  

 

 « § 2.  De magistraten van de Nederlandse taalrol, de assessoren in strafuitvoeringszaken 

en de Nederlandstalige personeelsleden die benoemd zijn bij de rechtbank van eerste aanleg 

van Brussel, worden benoemd, van ambtswege en in voorkomend geval in overtal, bij de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Franse taalrol, de assessoren in strafuitvoeringszaken en de 

Franstalige personeelsleden die benoemd zijn bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 

worden van ambtswege benoemd bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 

zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe 

eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Nederlandse taalrol, de rechters in handelszaken en de 

Nederlandstalige personeelsleden die benoemd zijn bij de rechtbank van koophandel van 

Brussel, worden benoemd, van ambtswege en in voorkomend geval in overtal, bij de 

Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel, zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Franse taalrol, de rechters in handelszaken en de Franstalige 

personeelsleden die benoemd zijn bij de rechtbank van koophandel van Brussel, worden van 

ambtswege benoemd bij de Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel, zonder 

toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe 

eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Nederlandse taalrol, de rechters in sociale zaken en de 

Nederlandstalige personeelsleden die benoemd zijn bij de arbeidsrechtbank van Brussel, 

worden benoemd, van ambtswege en in voorkomend geval in overtal, bij de Nederlandstalige 

arbeidsrechtbank van Brussel, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk 

Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Franse taalrol, de rechters in sociale zaken en de Franstalige 

personeelsleden die benoemd zijn bij de arbeidsrechtbank van Brussel, worden van 

ambtswege benoemd bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Nederlandse taalrol en de Nederlandstalige personeelsleden die 

benoemd zijn bij de politierechtbank van Brussel, worden benoemd, van ambtswege en in 

voorkomend geval in overtal, bij de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel, zonder 

toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe 

eedaflegging. 
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 De magistraten van de Franse taalrol en de Franstalige personeelsleden die benoemd zijn 

bij de politierechtbank van Brussel, worden van ambtswege benoemd bij de Franstalige 

politierechtbank van Brussel, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk 

Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 De magistraten van de Nederlandse taalrol en de Nederlandstalige personeelsleden die 

benoemd zijn bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg 

van Brussel, blijven, in voorkomend geval in overtal, bij dit parket benoemd. De toegevoegde 

substituten van de Nederlandse taalrol die zijn aangesteld om hun functies uit te oefenen bij 

het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 

worden van ambtswege benoemd bij dit parket, in voorkomend geval in overtal, zonder 

toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe 

eedaflegging. 

 

 De in het negende lid bedoelde personen kunnen echter, wanneer ze dit uiterlijk in de drie 

maanden na de inwerkingtreding van dit artikel aanvragen, benoemd worden bij het parket 

van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, zonder toepassing van artikel 287sexies 

van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. Indien het aantal aanvragen 

hoger is dan het aantal vacante plaatsen voor de betreffende graad of ambt, wordt prioriteit 

gegeven aan de aanvrager met de meeste dienstanciënniteit of, bij gelijke anciënniteit, aan de 

oudste. Indien er onvoldoende aanvragen zijn en er bijgevolg een overtal blijft bestaan in het 

Nederlands kader van het parket van de procureur des Konings van Brussel in de betreffende 

graad of ambt, worden de toegevoegde substituten en de personeelsleden met de minste 

dienstanciënniteit of, bij gelijke anciënniteit, de jongsten, van ambtswege benoemd bij het 

parket van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, ten belope van dit overtal. Indien 

er nog een overtal blijft in het Nederlands kader van de magistraten bij het parket van de 

procureur des Konings van Brussel, worden de andere magistraten met de minste 

dienstanciënniteit of, bij gelijke anciënniteit, de jongsten, van ambtswege benoemd bij het 

parket van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. 

 

 De magistraten van de Franse taalrol en de Franstalige personeelsleden die benoemd zijn 

bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 

blijven benoemd bij dit parket. 

 

 De magistraten van de Nederlandse taalrol en de Nederlandstalige personeelsleden die 

benoemd zijn bij het parket van de arbeidsauditeur van Brussel blijven benoemd, in 

voorkomend geval in overtal, bij dit parket. Zij kunnen niettemin, indien zij dat aanvragen ten 

laatste drie maanden na de inwerkingtreding van dit artikel, benoemd worden bij het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde zonder toepassing van artikel 287sexies van het 

Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. Indien het aantal aanvragen hoger is 

dan het aantal vacante plaatsen voor de betrokken graad of ambt, wordt voorrang gegeven aan 

de aanvrager met de meeste dienstanciënniteit, of bij gelijke anciënniteit, aan de oudste. 

Indien er onvoldoende aanvragen zijn en er bijgevolg een overtal blijft bestaan bij het 

arbeidsauditoraat van Brussel, worden de magistraten en personeelsleden met de minste 

dienstanciënniteit, of bij gelijke anciënniteit de jongsten, van ambtswege benoemd bij het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde ten belope van dit overtal. 

 

 De magistraten van de Franse taalrol en de Franstalige personeelsleden die benoemd zijn 

bij het parket van de arbeidsauditeur van Brussel, blijven benoemd bij dit parket. 
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 § 3.  In afwijking van artikel 86bis, negende lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden de 

toegevoegde rechters die door de Koning zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen in de 

rechtbank van eerste aanleg van Brussel of de arbeidsrechtbank van Brussel, benoemd, op 

basis van hun taalrol, in voorkomend geval in overtal, bij de Nederlandstalige of Franstalige 

rechtbank van eerste aanleg of arbeidsrechtbank van Brussel, zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. 

 

 In afwijking van artikel 69, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden de 

toegevoegde rechters die benoemd zijn bij de politierechtbank van Brussel, benoemd, op basis 

van hun taalrol, in voorkomend geval in overtal, hetzij bij de Nederlandstalige 

politierechtbank, hetzij bij de Franstalige politierechtbank van Brussel, zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging ». 

 

 B.119.2.  Het voormelde artikel 38 van de wet 31 december 2012 bepaalt :  

 

 « In artikel 63, § 2, van [de wet van 19 juli 2012] worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 1°  in het tiende lid worden de woorden ‘ in de drie maanden ’ vervangen door de 

woorden ‘ in de zeven maanden ’ en wordt het lid aangevuld met de volgende zin : 

 

 ‘ Bovendien wordt van ambtswege voorrang gegeven aan zij die uiterlijk op 22 november 

2012 daartoe een aanvraag hebben gedaan. ’; 

 

 2°  het elfde lid wordt aangevuld met de volgende zin : 

 

 ‘ De toegevoegde substituten van de procureur des Konings van de Franstalige taalrol die 

zijn aangesteld om hun functies uit te oefenen bij het parket van de procureur des Konings bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, worden van ambtswege benoemd bij dit parket, in 

voorkomend geval in overtal, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk 

Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. ’; 

 

 3°  in het twaalfde lid worden de woorden ‘ in de drie maanden ’ vervangen door de 

woorden ‘ ten laatste zeven maanden ’ en wordt het lid aangevuld met de volgende zin : 

 

 ‘ Bovendien wordt van ambtswege voorrang gegeven aan zij die uiterlijk op 22 november 

2012 daartoe een aanvraag hebben gedaan. ’ ». 

 

 B.119.3.  Die wijzigingen van artikel 63, § 2, van de wet van 19 juli 2012 zijn zonder 

invloed op de grieven en de middelen van de verzoekende partijen. Bijgevolg dient het Hof er 

geen rekening mee te houden. 

 

 B.120.  De in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding vermeldt de ambtshalve 

benoeming van de Nederlandstalige magistraten en personeelsleden van de rechtbank van 

eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel, bij, 



 123 

respectievelijk, de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg of de Nederlandstalige 

Arbeidsrechtbank te Brussel, het parket of het arbeidsauditoraat van Brussel of bij dat van 

Halle-Vilvoorde, niet onder de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële 

elementen. 

 

 B.121.1.  De bestreden bepaling is het resultaat van een amendement dat mede als volgt 

werd verantwoord :  

 

 « Deze amendementen bevatten de nodige overgangsbepalingen voor de installatie van de 

‘ ontdubbelde ’ rechtbanken en gesplitste parketten en voor de overdracht van magistraten en 

personeelsleden. 

 

 Ze moeten de inwerkingtreding van de hervorming tegen 2014 mogelijk maken » (Parl. 

St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/004, p. 17). 

 

 Wat inzonderheid het bestreden artikel 63 betreft, preciseerde de verantwoording bij dat 

amendement het volgende :  

 

 « Artikel 53 organiseert de overdracht van de magistraten en het gerechtspersoneel naar 

de ontdubbelde rechtbanken en gesplitste parketten. De kaders van het parket en van het 

auditoraat van Halle-Vilvoorde worden prioritair ingevuld door de vrijwilligers (magistraten 

en personeelsleden) van het parket en het auditoraat van Brussel en, bij gebrek daaraan, 

ambtshalve door magistraten en personeel van het parket en het auditoraat van Brussel, in 

functie van het nog bestaande overtal na de splitsing. Er zal prioriteit in de keuze worden 

gegeven in functie van de anciënniteit » (ibid., p. 19). 

 

 B.121.2.  In de Senaat werd omtrent dit artikel nog het volgende verklaard : 

 

 « De heer […] verwijst naar het tweede lid van § 3 van artikel 63 waarin [wordt] gesteld 

dat de toegevoegde magistraten geïntegreerd worden in de rechtbanken. Het systeem van 

toegevoegde magistraten is voor een deel ingevoerd in Brussel om de tweetaligheidsvereiste 

te omzeilen. Men heeft ook in heel het land toegevoegde magistraten voorzien om bepaalde 

situaties te verhelpen. Betekent dit, als men in Brussel 276 nieuwe benoemingen doet - via 

nieuwe aanwervingen of via mobiliteit van de Nederlandstalige naar de Franstalige 

rechtbank - dat men zich ertoe verbindt om voorlopig geen toegevoegde magistraten meer aan 

te werven ? 

 

 De vertegenwoordiger van de […] staatssecretaris voor Staatshervorming antwoordt dat 

de vraag […] buiten het kader gaat van § 3 van artikel 63. Deze § betreft enkel de 

toegevoegde rechters die nu door de Koning zijn aangewezen, om hun ambt uit te oefenen bij 

de Brusselse rechtbanken [en] zij worden uiteraard opgenomen in het kader. Voor het overige 

blijft artikel 86bis als dusdanig bestaan, bijvoorbeeld bij toepassing van specifieke 

maatregelen die in het comité ter opvolging van de inwerkingtreding van de hervorming 
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(monitoring comité), overeenkomstig artikel 61, zesde lid, aan bod zouden kunnen komen » 

(Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 221). 

 

 B.122.  De verzoekende partijen voeren in de eerste plaats aan dat, indien de ambtshalve 

benoemingen waarin de bestreden bepaling voorziet, worden beschouwd als benoemingen in 

de zin van artikel 216bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de bestreden bepaling een 

verschil in behandeling zou maken tussen enerzijds, de magistraten van de rechtbank van 

eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank, van het parket of van het arbeidsauditoraat van 

Brussel en, anderzijds, de overige magistraten van de rechterlijke orde, doordat de eerste 

categorie na een ambtshalve benoeming drie jaar moet wachten om zich kandidaat te mogen 

stellen voor een ander ambt, terwijl de tweede categorie dat enkel moet doen na een 

benoeming waarvoor zij zich kandidaat heeft gesteld. 

 

 B.123.1.  Artikel 216bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij 

artikel 13 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van 

het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt :  

 

 « Een kandidaat die benoemd wordt tot een ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, kan zich in 

de loop van de drie jaar die volgen op de bekendmaking van het benoemingsbesluit in het 

Belgisch Staatsblad, geen kandidaat stellen voor een benoeming tot een ander ambt bedoeld 

in artikel 58bis, 1°, of voor hetzelfde ambt in of bij een ander rechtscollege ». 

 

 Artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar wordt verwezen, bepaalt : 

 

 « In dit wetboek wordt, voor wat de magistraten betreft, verstaan onder : 

 

 1°  benoemingen : de benoeming tot vrederechter, rechter in de politierechtbank, 

toegevoegd vrederechter, toegevoegd rechter in de politierechtbank, plaatsvervangend rechter 

in een vredegerecht of in een politierechtbank, rechter en toegevoegd rechter in de rechtbank 

van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel, plaatsvervangend rechter, 

substituut-procureur des Konings, substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale 

aangelegenheden, substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in handelszaken, 

toegevoegd substituut-procureur des Konings, substituut-arbeidsauditeur en toegevoegd 

substituut-arbeidsauditeur, raadsheer in het hof van beroep en in het arbeidshof, 

plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep bedoeld in artikel 207bis, § 1, substituut-

procureur-generaal bij het hof van beroep, substituut-generaal bij het arbeidshof, raadsheer in 

het Hof van Cassatie en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie ».  
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 B.123.2.  De invoeging van artikel 216bis, eerste lid, in het Gerechtelijk Wetboek bij 

artikel 13 van de wet van 3 mei 2003 werd als volgt verantwoord :  

 

 « Er bestaat een trend dat personen zich kandidaat stellen voor om het even welke plaats 

binnen de magistratuur, ook voor plaatsen waarin ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. Eens ze 

op dergelijke plaats zijn benoemd, is hun enige betrachting om zo snel mogelijk te worden 

benoemd op de plaats die eigenlijk hun interesse en voorkeur wegdraagt. Er wordt van uit 

gegaan dat van zodra men als magistraat is benoemd, men meer kans heeft om de plaats van 

zijn voorkeur in de wacht te slepen. 

 

 Het gevolg van deze praktijk is dat sommige plaatsen op een termijn van nog geen twee 

jaar tot driemaal toe openvallen en dus opnieuw moeten ingevuld worden. Het spreekt voor 

zich dat zulks de goede werking van een rechtscollege of parket ontregelt. Iemand is nog maar 

amper ingewerkt en vertrekt reeds. 

 

 Het artikel 216bis van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe om de rechtscolleges en 

parketten een minimum aan stabiliteit te bieden. Het voorziet dat iemand die benoemd wordt 

in een ambt, zoals bedoeld in artikel 58bis, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, zich binnen de 

drie jaar, geen kandidaat kan stellen voor één van de andere ambten bedoeld in voormeld 

artikel, evenmin in hetzelfde ambt in een ander rechtscollege. 

 

 Als vertrekpunt voor de berekening van die termijn van 3 jaar wordt de bekendmaking 

van het uittreksel van het benoemingsbesluit in het Belgisch Staatsblad genomen. 

 

 Het zou geen goede zaak zijn indien plaatsvervangende magistraten gedurende een zekere 

periode zouden verhinderd worden om beroepsmagistraat te worden. Vandaar dat zij 

uitdrukkelijk van de toepassing van deze bepaling worden uitgesloten » (Parl. St., Kamer, 

2002-2003, DOC 50-2170/001, pp. 7-8). 

 

 B.123.3.  In het verslag van de Kamercommissie is dienaangaande vermeld :  

 

 « In dit wetboek wordt, voor wat de magistraten betreft, verstaan onder : 

 

 De minister [van Justitie] legt uit dat stagiairs zich soms laten benoemen voor een 

bepaalde plaats omdat ze ervan uitgaan dat ze, eenmaal benoemd, gemakkelijker kunnen 

overgeplaatst worden naar de plaats die ze eigenlijk verkiezen. Dergelijke praktijken zijn 

uiteraard nefast voor de goede rechtsbedeling. 

 

 De minister vindt dat hieraan paal en perk moet worden gesteld » (Parl. St., Kamer, 

2002-2003, DOC 50-2107/009, pp. 34-35). 

 

 B.124.  Vermits artikel 216bis van het Gerechtelijk Wetboek enkel van toepassing is op 

kandidaten voor een benoeming in een ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk 

Wetboek, betreft dat onderdeel van het middel enkel de magistraten die benoemd zijn bij de 
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rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, het parket of het arbeidsauditoraat van 

Brussel, en niet de personeelsleden van die rechtbanken of parketten.  

 

 B.125.1.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 216bis van het 

Gerechtelijk Wetboek beoogt te verhinderen dat een magistraat die zich kandidaat heeft 

gesteld voor een ambt, kort na zijn benoeming voor dat ambt, zich kandidaat stelt voor een 

ander ambt.  

 

 B.125.2.  Die bepaling veronderstelt bijgevolg dat de magistraat in kwestie zich, met 

toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek, kandidaat heeft gesteld voor 

een benoeming in de rechterlijke orde.  

 

 B.125.3.  Luidens het bestreden artikel 63, §§ 2 en 3, van de wet van 19 juli 2012 worden 

de in die bepaling bedoelde magistraten van ambtswege benoemd « zonder toepassing van 

artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging ». Bijgevolg 

hebben die magistraten zich niet kandidaat gesteld voor het ambt waarin ze ambtshalve 

worden benoemd. Een dergelijke kandidaatstelling zou onbestaanbaar zijn met het ambtshalve 

karakter van de benoeming in kwestie.  

 

 B.125.4.  Bijgevolg dient de bestreden bepaling aldus te worden geïnterpreteerd dat de 

ambtshalve benoeming waarin die bepaling voorziet geen benoeming is in de zin van 

artikel 216bis van het Gerechtelijk Wetboek en derhalve voor de magistraten geen nieuwe 

termijn van drie jaar doet ingaan binnen welke zij zich geen kandidaat kunnen stellen voor 

een benoeming in een ander ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 

of voor hetzelfde ambt in of bij een ander rechtscollege. 

 

 B.126.  In die interpretatie bestaat het in B.122 vermelde verschil in behandeling niet en 

is de bestreden bepaling bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.127.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren vervolgens aan dat de 

bestreden bepaling een verschil in behandeling zou instellen tussen, enerzijds, de magistraten 

van het parket en van het arbeidsauditoraat van Brussel en, anderzijds, de overige magistraten 

van het openbaar ministerie, doordat de eerste categorie van magistraten ambtshalve wordt 

benoemd zonder voorafgaande voordracht door de Hoge Raad voor de Justitie, terwijl de 



 127 

overige magistraten van het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet 

worden benoemd op voordracht van die Raad. 

 

 B.128.1.  De bestreden bepaling is een overgangsbepaling. Door de splitsing van het 

vroegere parket en arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel in een parket 

en een arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en een parket en een arbeidsauditoraat van 

Brussel, houdt het vroegere parket en arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel op te bestaan. Bijgevolg dient te worden bepaald waar de magistraten die benoemd 

zijn bij dat parket of dat arbeidsauditoraat, hun ambt zullen uitoefenen. 

 

 B.128.2.  Het is niet zonder redelijke verantwoording dat de wetgever, bij wijze van 

overgangsregeling, beslist om de betrokken magistraten te benoemen bij hetzij het parket of 

het arbeidsauditoraat van Brussel, hetzij het parket of het arbeidsauditoraat van Halle-

Vilvoorde. Aldus zullen de betrokkenen immers hun ambt blijven uitoefenen in een deel van 

het rechtsgebied waarin, vóór de splitsing van het parket, de leden van het parket en het 

arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel het ambt van openbaar 

ministerie uitoefenden. 

 

 B.129.1.  Artikel 151, § 3, eerste lid, 1°, van de Grondwet bepaalt :  

 

 « De Hoge Raad voor de Justitie oefent zijn bevoegdheden uit in volgende materies : 

 

 1°  de voordracht van de kandidaten voor een benoeming tot rechter, zoals bedoeld in § 4, 

eerste lid, of tot ambtenaar van het openbaar ministerie ». 

 

 B.129.2.  Die bepaling veronderstelt dat een persoon zich kandidaat heeft gesteld voor 

een benoeming tot ambtenaar van het openbaar ministerie. 

 

 B.129.3.  Zoals is uiteengezet in B.125.3, worden de in het bestreden artikel 63, §§ 2 en 

3, van de wet van 19 juli 2012 bedoelde magistraten ambtshalve benoemd zonder dat zij zich 

voorafgaandelijk kandidaat hebben gesteld voor het ambt waarin ze ambtshalve worden 

benoemd. 
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 B.129.4.  Bijgevolg is het feit dat de voormelde magistraten ambtshalve worden benoemd 

zonder voorafgaande voordracht door de Hoge Raad voor de Justitie, niet onbestaanbaar met 

artikel 151, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de Grondwet.  

 

 B.129.5.  Dat is des te meer het geval nu de bestreden bepaling betrekking heeft op 

magistraten die hetzij op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie, hetzij vóór de 

oprichting van de Hoge Raad voor de Justitie, werden benoemd tot lid van het parket of van 

het arbeidsauditoraat van het vroegere gerechtelijke arrondissement Brussel.  

 

 B.130.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 voeren ten slotte aan dat indien er 

meer of minder aanvragen dan te begeven plaatsen zijn, de dienstanciënniteit bepaalt wie 

wordt benoemd bij het parket of het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, wat niet 

bestaanbaar zou zijn met de artikelen 2, lid 2, en 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG tot 

instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en met het 

« algemene gemeenschapsrechtelijke beginsel van non-discriminatie op leeftijd », in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.131.1.  Artikel 2, leden 1 en 2, van de richtlijn 2000/78/EG, met het opschrift « Het 

begrip discriminatie », luidt als volgt : 

 

 « 1.  Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke 

behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op 

basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden. 

 

 2.  Voor de toepassing van lid 1 is er : 

 

 a)  ‘ directe discriminatie ’, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander 

in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van een van de in 

artikel 1 genoemde gronden; 

 

 b)  ‘ indirecte discriminatie ’, wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 

handelwijze personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid, in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt, 

 

 i)  tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn, of 
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 ii)  tenzij de werkgever dan wel iedere andere persoon of organisatie waarop de 

onderhavige richtlijn van toepassing is, voor personen met een bepaalde handicap krachtens 

de nationale wetgeving verplicht is passende maatregelen te nemen die overeenkomen met de 

in artikel 5 vervatte beginselen, teneinde de nadelen die die bepaling, maatstaf of handelwijze 

met zich brengt, op te heffen ». 

 

 Artikel 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG luidt als volgt : 

 

 « Niettegenstaande artikel 2, lid 2, kunnen de lidstaten bepalen dat verschillen in 

behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie vormen indien zij in het kader van de 

nationale wetgeving objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, met 

inbegrip van legitieme doelstellingen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de 

arbeidsmarkt of de beroepsopleiding, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend 

en noodzakelijk zijn. 

 

 Dergelijke verschillen in behandeling kunnen onder meer omvatten : 

 

 a)  het creëren van bijzondere voorwaarden voor toegang tot arbeid en beroepsopleiding, 

van bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met inbegrip van voorwaarden voor 

ontslag en beloning voor jongeren, oudere werknemers en werknemers met personen ten laste, 

teneinde hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen, en hun bescherming te verzekeren; 

 

 b)  de vaststelling van minimumvoorwaarden met betrekking tot leeftijd, beroepservaring 

of -anciënniteit in een functie voor toegang tot de arbeid of bepaalde daaraan verbonden 

voordelen; 

 

 c)  de vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving, gebaseerd op de 

opleidingseisen voor de betrokken functie of op de noodzaak van een aan pensionering 

voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren ». 

 

 B.131.2.  Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is het verbod van 

discriminatie op grond van leeftijd als een algemeen beginsel van Unierecht te beschouwen 

(HvJ, grote kamer, 22 november 2005, C-144/04, Werner Mangold t. Rüdiger Helm, punt 75). 

 

 B.132.1.  Uit artikel 3, lid 1, onder c, van de richtlijn 2000/78/EG vloeit voort dat die 

richtlijn van toepassing is, zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, met 

inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen met betrekking tot onder meer 

werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van beloning.  

 

 B.132.2.  De bestreden bepaling regelt met name de plaats waar de magistraten en 

personeelsleden in kwestie hun ambt zullen uitoefenen. De regeling is van invloed op hun 

arbeidsvoorwaarden en valt derhalve binnen de werkingssfeer van de richtlijn 2000/78/EG. 
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 B.133.1.  Luidens de bestreden bepaling kunnen de magistraten van de Nederlandse 

taalrol en de Nederlandstalige personeelsleden die benoemd zijn bij het parket van de 

procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel aanvragen, uiterlijk drie 

maanden na de inwerkingtreding van die bepaling, om benoemd te worden bij het parket of 

het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. Indien het aantal aanvragen hoger is dan het aantal 

vacante plaatsen voor de betrokken graad of ambt, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager 

met de meeste dienstanciënniteit, of bij gelijke anciënniteit, aan de oudste. Indien er 

onvoldoende aanvragen zijn, worden de magistraten en personeelsleden met de minste 

dienstanciënniteit of, bij gelijke anciënniteit, de jongsten van ambtswege benoemd.  

 

 B.133.2.  Vermits bij gelijke dienstanciënniteit voorrang wordt gegeven aan de oudste 

aanvrager en, indien er onvoldoende aanvragen zijn, bij gelijke anciënniteit, de jongste 

magistraten of personeelsleden ambtshalve worden benoemd, is er sprake van een « direct » 

verschil in behandeling op grond van leeftijd.  

 

 B.133.3.  Voor het overige is er een « indirect » verschil in behandeling op grond van 

leeftijd, vermits het criterium van de dienstanciënniteit ertoe zal leiden dat in het merendeel 

van de gevallen voorrang wordt gegeven aan oudere personen, die vanwege hun leeftijd een 

grotere kans hebben om de meeste dienstanciënniteit te bezitten. 

 

 B.134.1.  Uit de in B.121 vermelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden 

bepaling een overgangsbepaling is die mede beoogt « de inwerkingtreding van de hervorming 

tegen 2014 mogelijk [te] maken » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/004, p. 17).  

 

 B.134.2.  Te dien einde vermocht de wetgever te bepalen dat de Nederlandstalige 

magistraten en personeelsleden van het parket of van het arbeidsauditoraat van Brussel die er 

in overtal zijn, in voorkomend geval van ambtswege, bij het parket of bij het arbeidsauditoraat 

van Halle-Vilvoorde worden benoemd. Zonder die benoemingen van ambtswege zou er 

immers moeten worden gewacht tot er voldoende kandidaten zijn voor die benoemingen 

opdat het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde over het vereiste personeel 

kunnen beschikken. 
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 Bovendien diende de wetgever in een regeling te voorzien voor het geval dat er hetzij te 

veel, hetzij onvoldoende aanvragen waren voor een benoeming bij het parket of het 

arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde. 

 

 B.135.1.  Door te bepalen dat, indien er meer of minder aanvragen dan te begeven 

plaatsen zijn, aan de hand van de dienstanciënniteit zal worden bepaald wie wordt benoemd 

bij het parket of het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, beoogt de wetgever de 

beroepservaring van de betrokkenen in aanmerking te nemen bij het bepalen van hun 

arbeidsvoorwaarden. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie moet dat doel in 

beginsel worden geacht een verschil in behandeling op grond van leeftijd, « in het kader van 

de nationale wetgeving objectief en redelijk » te rechtvaardigen, in de zin van artikel 6, lid 1, 

eerste alinea, van de richtlijn 2000/78/EG. Het Hof heeft erkend dat « het belonen van door 

een werknemer verworven beroepservaring, die hem in staat stelt zijn werkzaamheden beter te 

verrichten, in de regel een legitiem doel van loonbeleid is » (HvJ, 8 september 2011, C-

297/10 en C-298/10, Sabine Hennigs t. Eisenbahn-Bundesamt en Land Berlin t. Alexander 

Mai, punt 72). 

 

 B.135.2.  Door voorrang te verlenen aan magistraten en personeelsleden op grond van 

hun dienstanciënniteit heeft de wetgever een maatregel genomen die pertinent en evenredig is 

ten aanzien van het door hem doel nagestreefde doel. Zoals het Hof van Justitie van de 

Europese Unie heeft opgemerkt is « de toepassing van het aan de anciënniteit ontleende 

criterium in de regel passend […] om dit doel te bereiken, want anciënniteit gaat hand in hand 

met beroepservaring » (ibid., punt 74). 

 

 B.135.3.  Bijgevolg is het feit dat bij de benoeming van magistraten en personeelsleden 

bij het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde voorrang wordt gegeven op grond 

van de dienstanciënniteit, niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, en 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG en met 

het beginsel van niet-discriminatie op grond van leeftijd, dat als een algemeen beginsel van 

het Unierecht moet worden beschouwd. 

 

 B.136.  Onder voorbehoud van de in B.125.4 vermelde interpretatie, zijn de tegen 

artikel 63, §§ 2 en 3, aangevoerde middelen niet gegrond. 
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 Wat betreft de toekenning van een opdracht in een griffie of een parketsecretariaat 

dichter bij de woonplaats en de onmogelijkheid om een opdracht bij het parketsecretariaat 

van Brussel toegekend te krijgen (het bestreden artikel 64) 

 

 B.137.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5586 vorderen de vernietiging van 

artikel 64 van de wet van 19 juli 2012. Volgens hen is die bepaling niet bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 

2, en 6, lid 1, van de richtlijn 2000/78/EG en met het « algemene gemeenschapsrechtelijke 

beginsel van non-discriminatie op leeftijd », doordat de personeelsleden van het parket van 

Brussel aan wie een opdracht in een griffie of een parketsecretariaat dichter bij hun 

woonplaats wordt toegekend, worden benoemd op grond van de dienstanciënniteit en doordat 

Nederlandstalige personeelsleden met kennis van het Frans geen Franstalige vacature kunnen 

invullen in het parketsecretariaat van Brussel.  

 

 B.138.1.  Het bestreden artikel 64 van de wet van 19 juli 2012 bepaalde, vóór het werd 

gewijzigd bij artikel 39 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen 

betreffende justitie :  

 

 « § 1.  Dit artikel is van toepassing zolang er een overtal bestaat bij de rechtbank, de 

griffie of het parket van het gerechtelijk arrondissement Brussel waar de magistraten of de 

personeelsleden hun ambt uitoefenen. 

 

 § 2.  Eens er een vacante betrekking is, kunnen de personeelsleden vragen in een 

vakklasse of een gelijkaardige graad definitief overgedragen te worden naar een ander hof, 

een andere rechtbank, een andere griffie, een ander parketsecretariaat of een andere 

steundienst, prioritair op de mutatietransfers overeenkomstig artikel 330quater van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

 

 § 3.  Indien er na de toepassing van § 2 een overtal blijft, kent de minister van Justitie 

opdrachten toe aan de personeelsleden, naargelang het geval, in een griffie of een 

parketsecretariaat dichter bij hun woonplaats in de graad van hun benoeming of aanwijzing, in 

geval een betrekking open staat of tijdelijk niet waargenomen is of om tegemoet te komen aan 

bijzondere behoeften of bijstand te leveren aan bijkomende magistraten. Onverminderd 

artikel 65, bewaren zij er alle voordelen verbonden aan hun benoeming of aanwijzing. 

 

 De personeelsleden aan wie in hun benoemingsgraad een opdracht wordt toegekend, 

zullen daar prioritair benoemd worden zodra een betrekking vacant verklaard wordt. Indien 

aan meerdere personeelsleden een opdracht naar dezelfde griffie of naar hetzelfde 

parketsecretariaat wordt toegekend, komt de benoeming toe aan degene met de meeste 

dienstanciënniteit. Bij gelijke dienstanciënniteit komt de benoeming toe aan de oudste. 
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 § 4.  Aan de Nederlandstalige personeelsleden die over een bewijs van kennis van de 

Franse taal als bedoeld in artikel 53, § 6, of 54ter van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

der talen in gerechtszaken beschikken, kan, met hun instemming en op advies van de 

betrokken korpschefs, een opdracht tot griffier worden toegekend in de griffie van de 

Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, van de Franstalige rechtbank van 

koophandel van Brussel, van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel en van de 

Franstalige politierechtbank van Brussel, ten belope van het aantal tweetaligen dat nog moet 

worden aangeworven om het vereiste een derde tweetaligen bij de betrokken rechtbank te 

bereiken. 

 

 Paragraaf 3, tweede lid, is niet van toepassing op de personeelsleden met opdracht 

overeenkomstig het eerste lid. 

 

 De opdracht wordt stopgezet ten laatste wanneer het overtal voor de uitgeoefende functie 

is weggewerkt in zijn rechtbank van oorsprong en naarmate er daar plaatsen vacant worden, 

met dien verstande dat die plaatsen worden toegekend in functie van de anciënniteit, en bij 

gelijke anciënniteit, aan het oudste personeelslid. Een personeelslid kan steeds afzien van 

deze voorrang. 

 

 § 5.  Aan de in artikel 63, § 2, zevende lid, bedoelde magistraten kan, met hun 

instemming, door de eerste voorzitter van het hof van beroep de opdracht worden toegekend 

om hun ambt tijdelijk uit te oefenen in een andere rechtbank binnen het rechtsgebied. Hun kan 

ook de opdracht worden toegekend bij een rechtbank van een ander rechtsgebied, met 

akkoord van de eerste voorzitter van het hof van beroep van dat rechtsgebied en het akkoord 

van de voorzitter van de rechtbank waarbij de opdracht zou worden toegekend om tijdelijk 

deze ambten uit te oefenen. Onverminderd artikel 65, bewaren zij er alle voordelen verbonden 

aan hun benoeming of aanduiding. Deze opdracht eindigt ten laatste wanneer er een plaats 

vacant is bij de Nederlandstalige politierechtbank ». 

 

 B.138.2.  Het voormelde artikel 39 van de wet van 31 december 2012 bepaalt :  

 

 « In artikel 64, § 4, van [de wet van 19 juli 2012] worden de woorden ‘ tot griffier ’ 

opgeheven ». 

 

 B.138.3.  Die wijziging van artikel 64, § 4, van de wet van 19 juli 2012 is zonder invloed 

op de grieven en het middel van de verzoekende partijen. Bijgevolg dient het Hof er geen 

rekening mee te houden. 

 

 B.139.  De in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding vermeldt de benoeming 

van de personeelsleden van het parket van Brussel in een griffie of een parketsecretariaat 

dichter bij hun woonplaats en het feit dat overtallige Nederlandstalige personeelsleden die 

over een bewijs van kennis van de Franse taal beschikken, een opdracht kunnen krijgen in de 
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griffie van één van de Franstalige rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

niet onder de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen. 

 

 B.140.1.  De bestreden bepaling is de uitkomst van een amendement dat mede als volgt 

werd verantwoord :  

 

 « Artikel 64 voorziet in afwijkende maatregelen voor het personeel in overtal. 

 

 De magistraten in overtal van de politierechtbank van Brussel worden bij wijze van 

uitzondering en afwijking, met hun toestemming, naar een rechtbank van eenzelfde of een 

andere categorie afgevaardigd, in voorkomend geval buiten het rechtsgebied. De andere 

magistraten blijven benoemd en oefenen hun functies uit zonder specifieke 

mobiliteitsmaatregel. 

 

 Voor het gerechtspersoneel : 

 

 •  Voorrang voor een vrijwillige mobiliteitsregeling (voorrang voor de herplaatsing van 

het overtal op vrijwillige basis) 

 

 •  Voor de statutairen in overtal zal hun mobiliteit worden aangemoedigd, of zelfs worden 

opgelegd, wanneer er elders in het land plaatsen vrijkomen, in een griffie of een 

parketsecretariaat nabij hun woonplaats. Naargelang de behoeften van de dienst zullen ze er 

een opdracht worden toegekend en prioritair benoemd worden indien er een plaats vrijkomt. 

Ze bewaren alle voordelen verbonden aan hun benoeming of aanduiding » (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-2140/004, p. 19). 

 

 B.140.2.  In de Senaat werd omtrent die bepaling het volgende opgemerkt :  

 

 « De heer […] verwijst naar § 4 van artikel 64 waarin gesteld wordt dat men bij de 

Franstalige rechtbank, enkel Nederlandstaligen mag aanwerven ten belope van het aantal 

tweetaligen, dus maximaal één derde (stuk Kamer, nr. 53 2140/009, blz. 41). Wil dit zeggen 

dat er een verbod is om een Nederlandstalige aan te werven bij de Franstalige griffie zodra 

aan de eis van één derde ‘ zogenaamd ’ tweetaligen is voldaan ? 

 

 De vertegenwoordiger van de […] staatssecretaris voor de Staatshervorming, stelt dat § 4 

zeer duidelijk is. In fine van het eerste lid van § 4 wordt immers gesteld dat : ‘ ten belope van 

het aantal tweetaligen dat nog moet worden aangeworven om het vereiste een derde 

tweetaligen bij de betrokken rechtbank te bereiken ’ (stuk Kamer, nr. 53 2140/009, blz. 41). 

Binnen dit kader is het eerste deel van het eerste lid van § 4 van toepassing. 

 

 De heer […] concludeert dat dit enkel van toepassing is op de rechtbanken en niet op de 

parketten » (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1673/3, p. 222). 
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 B.141.  De verzoekende partijen voeren in de eerste plaats aan dat, indien aan meerdere 

personeelsleden met toepassing van het bestreden artikel 64, § 3, van de wet van 19 juli 2012, 

een opdracht naar dezelfde griffie of naar hetzelfde parketsecretariaat wordt toegekend, 

degene met de meeste dienstanciënniteit prioritair wordt benoemd zodra daar een betrekking 

vacant wordt verklaard, en dat bij gelijke dienstanciënniteit de benoeming toekomt aan de 

oudste. 

 

 B.142.1.  De bestreden bepaling regelt de benoeming van personeelsleden aan wie een 

opdracht wordt toegekend in een griffie of een parketsecretariaat dichter bij hun woonplaats. 

Zij heeft tot gevolg dat sommige personeelsleden worden benoemd in de griffie of het 

parketsecretariaat waar ze hun opdracht uitoefenen en andere niet. Hierdoor geniet de eerste 

categorie van personeelsleden een grotere zekerheid omtrent de plaats waar zij hun ambt 

uitoefent dan de tweede categorie. Die regeling is bijgevolg van invloed op de 

arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden in kwestie en valt derhalve binnen de 

werkingssfeer van de richtlijn 2000/78/EG.  

 

 B.142.2.  Om de in B.133.2 en B.133.3 uiteengezette redenen is er sprake van een 

« direct » en van een « indirect » verschil in behandeling op grond van leeftijd.  

 

 B.143.  In zoverre de wetgever met de bestreden bepaling beoogt de door de 

personeelsleden in kwestie verworven beroepservaring te belonen, is dat verschil in 

behandeling, om de in B.135 uiteengezette redenen, niet zonder redelijke verantwoording.  

 

 B.144.  De verzoekende partijen voeren vervolgens aan dat, luidens het bestreden 

artikel 64, § 4, van de wet van 19 juli 2012, de Nederlandstalige personeelsleden die over een 

bewijs van kennis van de Franse taal beschikken, een opdracht kan worden toegekend in de 

griffie van de Franstalige rechtbanken van Brussel, maar niet in het parketsecretariaat van het 

parket van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel. 

 

 B.145.1.  Het bestreden artikel 64, § 4, van de wet van 19 juli 2012 heeft tot gevolg dat 

Nederlandstalige personeelsleden die, overeenkomstig artikel 63, § 2, worden benoemd bij de 

Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg, de Nederlandstalige Rechtbank van 

Koophandel, de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank of de Nederlandstalige Politierechtbank 

te Brussel, een opdracht kunnen uitoefenen bij de Franstalige rechtbanken van Brussel.   
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 B.145.2.  De Nederlandstalige personeelsleden die met toepassing van de bestreden 

bepaling een opdracht uitoefenen bij de Franstalige rechtbanken van Brussel, kunnen er niet 

worden benoemd. De opdracht wordt stopgezet uiterlijk wanneer het overtal voor de 

uitgeoefende functie is weggewerkt in de rechtbank van oorsprong en naarmate daar plaatsen 

vacant worden.  

 

 B.145.3.  De Nederlandstalige personeelsleden die benoemd worden bij het parket of het 

arbeidsauditoraat van Brussel met toepassing van het voormelde artikel 63, § 2, van de wet 

van 19 juli 2012, daarentegen, kunnen vragen te worden benoemd bij het parket van de 

procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, en kunnen, overeenkomstig het bestreden 

artikel 64, § 3, van dezelfde wet, een opdracht krijgen in een parketsecretariaat dichter bij hun 

woonplaats, alwaar zij benoemd kunnen worden zodra een betrekking vacant wordt verklaard. 

 

 B.146.  Het feit dat de Nederlandstalige personeelsleden die over een bewijs van kennis 

van de Franse taal beschikken, geen opdracht kunnen krijgen in het parketsecretariaat van het 

parket van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur van Brussel, is niet zonder 

redelijke verantwoording, vermits die personeelsleden, overeenkomstig artikel 63, § 2, van de 

wet van 19 juli 2012, worden benoemd bij het parket of het arbeidsauditoraat van Brussel.  

 

 Het bestreden artikel 64, § 4, van die wet, daarentegen, beoogt te bewerkstelligen dat de 

Nederlandstalige personeelsleden die worden benoemd bij de Nederlandstalige rechtbanken 

van Brussel, een opdracht uitoefenen bij de griffie van een andere rechtbank dan die waarbij 

zij benoemd zijn. 

 

 B.147.  Het tegen artikel 64 van de bestreden wet gerichte middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de ontzegging van de weddebijslag aan toegevoegde magistraten die van 

ambtswege worden benoemd (het bestreden artikel 66, tweede lid) 

 

 B.148.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5576 en 5586 vorderen de vernietiging 

van artikel 66, tweede lid, van de wet van 19 juli 2012. Volgens hen is die bepaling niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de toegevoegde magistraten 
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die van ambtswege worden benoemd bij een rechtbank of een parket, de weddebijslag bepaald 

in artikel 357, § 1, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek niet behouden.  

 

 B.149.  Artikel 66 van de wet van 19 juli 2012 bepaalt :  

 

 « De toepassing van deze wet kan geen afbreuk doen aan de wedden, weddeverhogingen 

en weddebijslagen van de magistraten en de personeelsleden. Zij bewaren alle voordelen 

verbonden aan hun benoeming of aanwijzing, onverminderd artikel 65. 

 

 De toegevoegde rechters en de toegevoegde substituten van de procureur des Konings die 

in toepassing van deze overgangsbepalingen van ambtswege benoemd worden bij een 

rechtbank of bij een parket, behouden de in artikel 357, § 1, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk 

Wetboek bedoelde weddebijslag echter niet ». 

 

 B.150.  De in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding vermeldt de weddetoeslag 

aan de toegevoegde magistraten die met toepassing van de overgangsbepalingen van de wet 

van 19 juli 2012 van ambtswege worden benoemd bij een rechtbank of bij een parket, niet 

onder de in artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen. 

 

 B.151.1.  Artikel 357, § 1, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij 

artikel 5 van de wet 28 maart 2000 tot wijziging van de rechterlijke organisatie ten gevolge 

van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning, bepaalt :  

 

 « Toegekend worden : 

 

 […] 

 

 6°  een weddebijslag van 2602,89 EUR aan de toegevoegde rechters bedoeld in 

artikel 86bis en aan de toegevoegde substituut-procureurs des Konings; deze weddebijslag 

wordt gehalveerd wanneer de laatste weddebijslag bedoeld in artikel 360bis wordt 

toegekend ». 

 

 B.151.2.  Volgens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 28 maart 

2000 werd de weddebijslag voor toegevoegde magistraten als volgt verantwoord :  

 

 « Gelet op het feit dat met ingang van 1 januari 2000 de wedden en de weddebijslagen 

van de magistraten werden verhoogd, is het niet aangewezen om deze opnieuw op te trekken. 
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 Er is wel een categorie van magistraten ten overstaan van dewelke een financiële 

inspanning dient te worden overwogen nl. de toegevoegde magistraten in de rechtbanken. De 

bedoeling is dat toegevoegde magistraten binnen het ressort van een hof van beroep of van 

een arbeidshof worden ingezet enerzijds om de gaten die in de gerechtelijke organisatie vallen 

wanneer de titularis b.v. ziek is of een opdracht vervult waarvoor geen benoeming in overtal 

is voorzien en anderzijds om periodieke werkoverlast op te vangen. Wil men dit doel bereiken 

dan dienen de ambten van toegevoegd magistraat maximaal ingevuld te zijn zodat er soepel 

mee kan geschoven worden. 

 

 Men dient vast te stellen dat : 

 

 -  er een gebrek aan kandidaten voor dit ambt is; 

 

 -  diegenen die als toegevoegd magistraat zijn benoemd, onmiddellijk na deze benoeming 

postuleren om hetzij op basis van artikel 100 Ger.W., hetzij gewoon op één vaste plaats te 

worden benoemd (= groot verloop dat van het systeem een lege doos maakt). 

 

 Door voor de toegevoegde magistraat een weddenbijslag te voorzien, wordt dit ambt een 

stuk aantrekkelijker.  

 

 Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de job van toegevoegd magistraat vrij 

ondankbaar is. Hij wordt ingezet daar waar er problemen zijn en krijgt nooit de gelegenheid 

om zich ergens in te burgeren. 

 

 Daarenboven impliceert de inwerkingtreding van de wet op de Hoge Raad dat de 

toegevoegde magistraten niet in aanmerking komen om in een adjunct-mandaat te worden 

aangewezen dit in tegenstelling tot gewone magistraten en art. 100–magistraten, wat toch een 

belangrijk, weliswaar potentieel, financieel verlies betekent. Tegenover deze nadelen mag wel 

een financiële compensatie staan » (Parl. St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-0307/002, pp. 3-4). 

 

 B.152.1.  Uit artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek vloeit voort dat de toegevoegde 

rechters door de Koning worden aangewezen om hun ambt volgens de behoeften van de 

dienst tijdelijk uit te oefenen, hetzij bij een of meer rechtbanken van eerste aanleg, hetzij bij 

een of meer rechtbanken van koophandel, hetzij bij een of meer arbeidsrechtbanken gelegen 

binnen het rechtsgebied van het hof van beroep of het arbeidshof. In tegenstelling tot de 

overige rechters, die in beginsel hun ambt bij één rechtbank uitoefenen, kunnen zij hun ambt 

bij meerdere rechtbanken uitoefenen. Op grond van de noden van de dienst, kan de rechtbank 

waarbij zij hun ambt uitoefenen, veranderen. 

 

 Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de toegevoegde substituut-procureurs des 

Konings (artikel 326, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek). 
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 B.152.2.  Luidens artikel 63, § 2, van de wet van 19 juli 2012, worden de toegevoegde 

substituten van de Nederlandse taalrol die zijn aangesteld om hun functies uit te oefenen bij 

het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, van 

ambtswege benoemd, in voorkomend geval in overtal, bij dat parket of, in voorkomend geval, 

bij het parket van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde.  

 

 De toegevoegde rechters die door de Koning zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen 

in de Rechtbank van eerste aanleg, de Arbeidsrechtbank of de Politierechtbank te Brussel, 

worden benoemd, op basis van hun taalrol, in voorkomend geval in overtal, bij de 

Nederlandstalige of Franstalige Rechtbank van eerste aanleg, de Arbeidsrechtbank of de 

Politierechtbank te Brussel (artikel 63, § 3, van de wet van 19 juli 2012). 

 

 B.152.3.  Die benoeming houdt in dat de desbetreffende toegevoegde magistraten niet 

langer bij meerdere rechtbanken of parketten hun ambt uitoefenen en dat zij niet langer, op 

grond van de noden van de dienst, kunnen worden overgeplaatst.  

 

 Zij komen door die benoeming tevens in aanmerking voor een aanwijzing in een adjunct-

mandaat.  

 

 B.152.4.  Bijgevolg zijn de nadelen verbonden aan het ambt van toegevoegde magistraat, 

niet langer van toepassing op de toegevoegde magistraten die, met toepassing van de 

overgangsbepalingen van de wet van 19 juli 2012, van ambtswege worden benoemd bij een 

rechtbank of bij een parket.  

 

 Het is dan ook redelijk verantwoord dat zij niet langer de weddebijslag genieten die 

beoogde die nadelen te compenseren.  

 

 B.153.  Het middel tegen artikel 66, tweede lid, van de bestreden wet is niet gegrond. 
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 Wat de bijzondere meerderheidsvereiste voor de in artikel 157bis van de Grondwet 

bedoelde « essentiële elementen » betreft 

 

 B.154.  Volgens de verzoekende partij in de zaak nr. 5509 is de bestreden wet niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 4 ervan, met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met het rechtszekerheidsbeginsel, in zoverre, enerzijds, niet wordt bepaald welke 

elementen van de wet van 19 juli 2012 dienen te worden beschouwd als zijnde « essentieel » 

in de zin van artikel 157bis van de Grondwet en, anderzijds, de mogelijkheid waarin het 

bestreden artikel 52 van de wet voorziet om een beroep te doen op artikel 706 van het 

Gerechtelijk Wetboek verheven wordt tot een « essentieel element » dat slechts bij een 

bijzondere meerderheidswet kan worden gewijzigd.  

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 voeren om soortgelijke redenen aan dat de 

bestreden wet niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 157bis van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met het rechtzekerheidsbeginsel en het wettigheidsbeginsel. 

 

 B.155.1.  De Ministerraad en, wat de zaak nr. 5509 betreft, de Franse Orde van advocaten 

bij de balie te Brussel en François Bruyns, voeren aan dat die middelen niet ontvankelijk zijn. 

Volgens de Ministerraad verplicht artikel 157bis van de Grondwet de wetgever niet om de 

essentiële elementen van de hervorming in de wet zelf uitdrukkelijk vast te stellen. Volgens 

de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en François Bruyns is het Hof niet 

bevoegd om de bestreden wet te toetsen aan artikel 157bis van de Grondwet. 

 

 B.155.2.  In zoverre de verzoekende partijen in de zaak nr. 5577 de schending aanvoeren 

van de artikelen 10, 11 en 157bis van de Grondwet, betreft het middel de bestaanbaarheid van 

de bestreden bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 157bis ervan. Bijgevolg wordt het Hof niet gevraagd om de bestreden wet 

rechtstreeks te toetsen aan artikel 157bis van de Grondwet. 

 

 B.155.3.  De exceptie wordt verworpen. 
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 B.156.  In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren dat niet wordt bepaald welke 

elementen van de wet van 19 juli 2012 dienen te worden beschouwd als zijnde « essentieel » 

in de zin van artikel 157bis van de Grondwet, vragen ze eigenlijk dat het Hof zou afkeuren dat 

de wetgever geen bepaling heeft aangenomen die opsomt welke de « essentiële elementen » 

van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn die, overeenkomstig 

artikel 157bis van de Grondwet, enkel kunnen worden gewijzigd bij een bijzondere 

meerderheidswet. 

 

 B.157.  Uit artikel 157bis van de Grondwet kan niet worden afgeleid dat de wetgever 

verplicht zou zijn te bepalen welke de « essentiële elementen » van de hervorming van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel zijn die, overeenkomstig artikel 157bis van de Grondwet, 

enkel kunnen worden gewijzigd bij bijzondere meerderheidswet. Het komt, daarentegen, aan 

de wetgever, onder het toezicht van het Hof, toe om, wanneer hij een van de elementen van de 

hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel zou willen wijzigen, na te gaan of het 

al dan niet om een « essentieel element » gaat in de zin van de voormelde grondwetsbepaling.  

 

 De staatssecretaris voor de Staatshervorming verklaarde in verband met de « essentiële 

elementen » het volgende : 

 

 « [Door] de indieners [is] geen gevolg gegeven aan de suggestie van de Raad van State 

om ‘ het wetsvoorstel op te splitsen in twee delen, waarbij in het eerste alle bepalingen 

worden samengebracht die betrekking hebben op de “ essentiële elementen ” en in het tweede 

alle andere bepalingen ’. 

 

 Men mag niet uit het oog verliezen dat het wetsvoorstel essentieel betrekking heeft op 

wijzigingsbepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken. De ‘ essentiële elementen ’ zijn geïdentificeerd in de 

toelichting bij het voorstel tot herziening van de Grondwet (voorstel tot invoeging van een 

artikel 157bis in de Grondwet, DOC 53 2141/001). 

 

 Het is niet mogelijk a priori te bepalen of elke latere wijziging van de wetsbepalingen die 

de essentiële elementen wettelijk vertalen noodzakelijk moet worden beschouwd als een 

essentieel element van de hervorming. Evenmin betekent een latere wijziging van een andere 

wetsbepaling die dermate nauw verbonden is met deze elementen, dat zij bij gewone wet zou 

kunnen worden gewijzigd, indien zij deze essentiële elementen met betrekking tot het gebruik 

der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, of een van de ermee 

overeenstemmende aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied op de helling zet. 

Het is in functie van het voorwerp en de strekking van een latere wijziging dat zal dienen te 

worden uitgemaakt indien deze wijziging al dan niet voorwerp moet vormen van een bij 

bijzondere meerderheid aan te nemen wet » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2140/005, 

p. 72). 
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 B.158.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5509 beklaagt zich er tevens over dat de 

mogelijkheid waarin het bestreden artikel 52 van de wet van 19 juli 2012 voorziet om een 

beroep te doen op artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt beschouwd als een 

« essentieel element » dat slechts bij bijzondere meerderheidswet kan worden gewijzigd.  

 

 B.159.1.  Het feit dat, volgens de in B.21.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding, 

« de regels betreffende de vrijwillige verschijning voor de rechtbank van de taal van hun 

keuze, met name dat, wanneer de partijen in een van de 54 gemeenten van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn en indien zij, na het ontstaan van het geschil, een 

onderlinge overeenstemming bereiken voor wat de taal van de rechtspleging betreft, zij 

krachtens artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek vrijwillig voor de bevoegde 

Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk 

verzoekschrift indienen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet », onder de in 

artikel 157bis van de Grondwet bedoelde essentiële elementen dienen te worden begrepen, 

vloeit voort uit de keuze, niet van de wetgever, maar van de Grondwetgever. 

 

 B.159.2.  Het Hof is niet bevoegd om zich uit te spreken over die keuze van de 

Grondwetgever.  

 

 B.160.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 57, 5°, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling, zoals is aangegeven in B.105; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in 

B.103.6 en de in B.125.4 vermelde interpretatie. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



12.3.2-20140630-Arrest2014-96 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 96/2014 

 
De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel is grondwettig,  

met uitzondering van de regeling betreffende de taal van het diploma van de procureur 
des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en van hun adjuncten  

 
 
 Bij zijn arrest nr. 96/2014 van 30 juni 2014 spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over 
de verschillende klachten die waren ingediend tegen de wet van 19 juli 2012 betreffende de 
hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De beroepen waren ingesteld door 
een aantal organisaties en verenigingen, zoals de Orde van Vlaamse balies, de 
vzw « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », de vzw « Nieuw-Vlaamse 
Alliantie » en de vzw « Algemeen Vlaams Belang », en een aantal personen die optraden in 
hun hoedanigheid van magistraat, personeelslid van rechtbanken en parketten, advocaat, 
parlementslid, houder van een rechtendiploma of rechtzoekende burger en inwoner van het 
betrokken rechtsgebied. 
 

 Algemene draagwijdte van de hervorming 
 
 De bestreden wet reorganiseert in het gerechtelijk arrondissement Brussel zowel de 
rechtbanken als het parket en het arbeidsauditoraat.  
 
 De rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel, de arbeidsrechtbank en de 
arrondissementsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden ontdubbeld 
op basis van de taal, zodat er voor elk van die rechtscolleges een Nederlandstalige en een 
Franstalige rechtbank is die bevoegd zijn voor het ganse grondgebied van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel. In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt enkel 
de politierechtbank ontdubbeld. De vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel alsook de politierechtbanken in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde 
worden niet ontdubbeld. Met het oog op de ontdubbeling wordt in aparte taalkaders voorzien 
voor de Nederlandstalige en de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement, die in afwachting van een werklastmeting, tijdelijk werden vastgesteld,  
zowel voor de magistraten als voor de personeelsleden van de griffies en het gerechtelijk 
personeel.  
 
 In het gerechtelijk arrondissement Brussel bestaan verder twee parketten en twee 
arbeidsauditoraten : een parket en een arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, bevoegd voor 
het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, en een parket en een arbeidsauditoraat 
van Brussel, bevoegd voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Het parket 
en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde tellen onder hun magistraten een aantal 
Franstalige, maar functioneel tweetalige, substituten die worden gedetacheerd van het 
parket en het arbeidsauditoraat van Brussel. Zij staan onder het gezag van de procureur des 
Konings of van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde voor wat de toepassing van de 
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richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid betreft, maar blijven onder het 
hiërarchisch gezag van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur van Brussel. Het 
kader van het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel werd tijdelijk vastgesteld, in 
afwachting van de vastlegging van kaders overeenkomstig een werklastmeting. 
 
 Het statuut van alle betrokkenen in het kader van de hervorming, zowel van de 
rechtbanken als de parketten en de arbeidsauditoraten, zowel van de magistraten als van de 
griffies en het gerechtelijk personeel, werd tevens geregeld.  
 
 Tot slot waarborgt de bestreden wet ook de huidige taalrechten van de Franstaligen van 
Halle-Vilvoorde en van de Nederlandstaligen van Brussel en houdt zij rekening met de 
specificiteit van de zes randgemeenten. Gelet op de ontdubbeling van de rechtbanken, wordt 
een vraag om taalwijziging omgezet in een vraag om doorverwijzing. Daarnaast wordt een 
nieuwe procedure voor vragen om taalwijziging of verwijzing bij gemeenschappelijk akkoord 
ingevoerd.  
 

 De taal van het diploma en de voordracht van de procureur des Konings en de 
arbeidsauditeur van Brussel 
 
 Het Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 57, 5°, van de bestreden wet, dat vereist dat 
enerzijds, de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad aan de hand van hun diploma aantonen dat zij geslaagd 
zijn voor de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in de Franse taal, en 
anderzijds, de adjunct-procureur des Konings en de adjunct-arbeidsauditeur van hetzelfde 
arrondissement aan de hand van hun diploma aantonen dat zij geslaagd zijn voor dezelfde 
examens in de Nederlandse taal.  
 
 Het is weliswaar niet onredelijk te bepalen dat, enerzijds, de procureur des Konings en 
de arbeidsauditeur en, anderzijds, hun adjuncten, tot een verschillend taalstelsel behoren. 
Een dergelijke bepaling is immers van dien aard dat zij het taalevenwicht tussen 
Nederlandstalige en Franstalige magistraten van het parket en het arbeidsauditoraat in het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad waarborgt. 

 
 Het is evenwel, mede gelet op het feit dat de procureur des Konings en de 
arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, hun ambt 
uitoefenen in een administratief arrondissement waarvan het grondgebied overeenstemt met 
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, niet redelijk verantwoord dat een persoon die zijn 
diploma in het Nederlands heeft behaald, niet in aanmerking komt voor dat ambt en dat een 
persoon die zijn diploma in het Frans heeft behaald, niet in aanmerking komt voor het ambt 
van adjunct-procureur des Konings en van adjunct-arbeidsauditeur in dat arrondissement.  
 
 Het Hof wijst er ook op dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur in het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad worden voorgedragen door de Franstalige 
benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, terwijl de 
korpschefs van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie worden 
voorgedragen ofschoon die rechtbanken uit Nederlandstalige respectievelijk Franstalige 
magistraten bestaan, en het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel zowel 
Nederlandstalige als Franstalige magistraten tellen. Ook dat is een discriminatie volgens het 
Hof, die evenwel niet voortvloeit uit de bestreden wet maar uit een andere wetsbepaling die 
aan die wet niet was aangepast. 
  
 Voor de procureur des Konings en de arbeidsauditeur te Brussel en de 
adjunct-procureur des Konings die intussen zijn benoemd, en voor de aan de gang zijnde 



 3 

benoemingsprocedure van de adjunct-arbeidsauditeur verandert er evenwel niets. Gelet op 
de administratieve en organisatorische moeilijkheden die zouden voortvloeien uit het feit dat 
hun benoeming haar rechtsgrond verliest, en gelet op de tijd die noodzakelijk zou zijn om 
opnieuw tot de aanstelling van een procureur des Konings en een arbeidsauditeur van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, alsmede van hun adjuncten, over te gaan 
op een ogenblik waarop uitvoering dient te worden gegeven aan de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel, heeft het Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
ten aanzien van de voormelde mandaten definitief gehandhaafd.  
 
  
 De andere aspecten van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel doorstaan de toetsing aan de aangevoerde grondrechten 
 
 Verschillende andere bepalingen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel konden de toets aan de door de verzoekende partijen aangevoerde grondrechten 
doorstaan, hetzij omdat zij beschouwd worden als essentiële elementen van de hervorming 
die in artikel 157bis van de Grondwet zelf waren verankerd – en dus ontsnappen aan het 
toezicht van het Grondwettelijk Hof – hetzij omdat de maatregelen, in het licht van de 
aangevoerde grondrechten, voldoende zijn verantwoord om er geen schending van uit te 
maken. 
 
 Het betreft in het bijzonder :  

- de benoeming van ambtswege van de magistraten in en bij de nieuwe rechtscolleges, 
met dit voorbehoud van interpretatie dat de benoeming van ambtswege niet eraan in 
de weg staat dat de betrokken magistraten zich binnen drie jaar kandidaat stellen 
voor een ander ambt, of voor hetzelfde ambt in of bij een ander rechtscollege; 

- de verschillende aspecten van de ambtsplichten, de vorderingen en de adviezen van 
de procureurs des Konings en van de arbeidsauditeurs in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel, met betrekking tot de rechtbanken die er deel van uitmaken; 

- de bevoegdheid van de Nederlandstalige en Franstalige 
arrondissementsrechtbanken ten aanzien van de vredegerechten van het 
administratief arrondissement Halle-Vilvoorde;  

- de bevoegdheid van de (voorzitter van de) Franstalige rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel ten aanzien van vredegerechten met zetel in het administratief 
arrondissement Halle-Vilvoorde ingevolge een facultatief evocatierecht dat geen veto- 
of voogdijrecht inhoudt; 

- de detachering van Franstalige substituten, hun taalkennis en het toezicht van de 
procureur des Konings van Brussel;  

- de ontdubbeling van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de 
rechtbank van koophandel en de arrondissementsrechtbank van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel; 

- de locatie van het parket en van het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde; 
- de toezichtsbevoegdheid van de procureurs des Konings ten aanzien van de griffiers 

en de medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel;  

- de mogelijkheid voor de partijen die in het gerechtelijk arrondissement Brussel 
gedomicilieerd zijn om, overeenkomstig de bij de bestreden bepaling voorgeschreven 
voorwaarden, vrijwillig voor de Nederlandstalige of Franstalige rechtbanken van hun 
keuze te verschijnen of er een gezamenlijk verzoekschrift in te dienen; 

- de toekenning van een opdracht in een griffie of een parketsecretariaat dichter bij de 
woonplaats en de onmogelijkheid om een opdracht bij het parketsecretariaat van 
Brussel toegekend te krijgen en  

- de ontzegging van de weddebijslag aan toegevoegde magistraten die van 
ambtswege worden benoemd. 
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 Wat de voorlopige procentuele verdeling van de kaders en taalkaders van magistraten 
en personeel van griffies en parketsecretariaten betrof, die eveneens werd bestreden, stelt 
het Hof vast dat de definitieve kaders en taalkaders voor het gerechtelijk arrondissement 
Brussel ingevolge de werklastmeting zijn aangepast bij de wet van 6 januari 2014 en de 
beroepen tegen de voorlopige kaders dan ook niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 96/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-96n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-96n.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5538 en 5539 

 

 

Arrest nr. 97/2014 

van 30 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6, § 1, 4°, 7, tweede lid, en 8, §§ 2 en 

3 (gedeeltelijk of volledig), van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012 

houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters, ingesteld door de voorzitter 

van het Parlement van de Franse Gemeenschap en door de voorzitster van de Vergadering van de 

Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2012, is beroep tot 

vernietiging ingesteld van de artikelen 6, § 1, 4°, 7, tweede lid, en 8, §§ 2 en 3, 2°, van het 

decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012 houdende de organisatie van 

kinderopvang van baby’s en peuters (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 

2012) door de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. F. Tulkens en Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2012 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2012, is beroep tot 

vernietiging ingesteld van de artikelen 6, § 1, 4°, 7, tweede lid, en 8, §§ 2 en 3, van hetzelfde 

decreet door de voorzitster van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Sohier, advocaat 

bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5538 en 5539 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Franse Gemeenschapsregering, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. M. Uyttendaele en Mr. J. Sautois, advocaten bij de balie te Brussel, en de Vlaamse 

Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te 

Brussel, hebben memories ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van 

antwoord ingediend en de Franse Gemeenschapsregering en de Vlaamse Regering hebben ook 

memories van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. F. Tulkens en Mr. N. Bonbled, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5538; 

 

 .  Mr. J. Sohier, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5539; 

 

 .  Mr. J. Sautois, tevens loco Mr. M. Uyttendaele, voor de Franse Gemeenschapsregering; 

 

 .  Mr. P. Van Orshoven, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap, verzoekende partij in de zaak nr. 5538, leidt een eerste 

middel af uit de schending, door artikel 6 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van 

kinderopvang van baby’s en peuters, van artikel 129 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het gaat ervan uit dat 

door van de actieve kennis van de Nederlandse taal door de organisator, de verantwoordelijke en de 

kinderbegeleiders van de kinderopvanglocaties een vergunnings- en subsidiëringsvoorwaarde te maken, de 

decreetgever een bepaling inzake het gebruik van de talen heeft aangenomen. Het doet gelden dat de 

gemeenschappen slechts in bepaalde limitatief opgesomde domeinen gemachtigd zijn het gebruik van de talen te 

regelen en dat, zelfs in de veronderstelling dat de decreetgever bevoegd is om dergelijke voorwaarden inzake 

taalkennis aan te nemen, hij niettemin ratione loci onbevoegd is om ze aan te nemen op het grondgebied van het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad alsook in de faciliteitengemeenten. Het Parlement van de Franse 

Gemeenschap voegt eraan toe dat de regelgeving inzake het gebruik van de talen in geen geval als de accessoire 

bevoegdheid van een andere hoofdbevoegdheid, bijvoorbeeld een persoonsgebonden aangelegenheid, kan 

worden beschouwd. 

 

 A.1.2.  In ondergeschikte orde verzoekt het Parlement van de Franse Gemeenschap het Hof te zeggen voor 

recht dat, wil men dat de in het middel aangehaalde bepalingen niet worden geschonden, de bestreden bepaling 

en de toekomstige uitvoeringsmaatregelen ervan op dusdanige wijze moeten worden geïnterpreteerd dat de 

inachtneming van de door de federale wetgeving aan de Franssprekenden in de randgemeenten en in de 

taalgrensgemeenten met faciliteiten toegekende taalrechten ten volle moet worden verzekerd, zodat de 

organisator en de verantwoordelijke van de kinderopvanglocaties die in die gemeenten zijn gelegen en door Kind 

en Gezin zijn vergund of gesubsidieerd een grondige kennis van het Frans moeten hebben en zodat de 

kinderbegeleiders een voldoende kennis van die taal moeten hebben. 

 

 A.2.1.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap leidt een tweede middel af uit de schending, door 

artikel 7 van het decreet van 20 april 2012, van de artikelen 30 en 129 van de Grondwet en van de algemene 

beginselen van wettigheid en rechtszekerheid. 

 

 A.2.2.  In het eerste onderdeel van dat middel doet het gelden dat artikel 30 van de Grondwet de 

decreetgever verbiedt het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen particulieren te regelen. Het haalt in dat 

opzicht de arresten nrs. 104/2007 en 101/2008 van het Hof aan. 

 

 A.2.3.  In het tweede onderdeel van dat middel zet het Parlement van de Franse Gemeenschap uiteen dat de 

artikelen 30 en 129 van de Grondwet in beginsel de decreetgever verbieden de regeling van het gebruik van de 

talen aan de uitvoerende macht te delegeren, aangezien de delegaties aan de uitvoerende macht slechts onder 

strikte voorwaarden, die te dezen niet zijn vervuld, kunnen worden aanvaard. Het is van mening dat de bestreden 

tekst op geen enkele wijze een wettelijk referentiekader instelt en dat de delegatie aan de Regering dus 

betrekking heeft op elementen die onontbeerlijk zijn om de omvang te meten van de beperking die de 

decreetgever aan de taalvrijheid wenst aan te brengen, in de veronderstelling dat hij bevoegd is om dat te doen. 

 

 A.2.4.  In het derde onderdeel van dat middel doet het Parlement van de Franse Gemeenschap gelden dat 

het begrip « actieve kennis » van de Nederlandse taal in het Belgisch publiekrecht niet wordt gebruikt en dat het 

bovendien in het bestreden decreet niet wordt gedefinieerd. Het is van mening dat de Vlaamse Regering de 

onnauwkeurigheid van de principes niet zou kunnen verhelpen of onvoldoende gedetailleerde opties niet zou 

kunnen verfijnen, met betrekking tot het niveau van taalkennis dat is vereist voor de personen die een 

kinderopvangdienst organiseren of er werken. 

 

 A.3.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap leidt een derde middel af uit de schending, door artikel 8, 

§§ 2 en 3, van het bestreden decreet, van artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 10 en 11 ervan en met de artikelen 2, 3, lid 1, en 18, lid 3, van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind. Het doet gelden dat de voorrangsregel inzake toegang tot een kinderopvanglocatie ten voordele van de 

kinderen van wie ten minste één van de ouders het Nederlands voldoende beheerst, die bepalingen schendt, die 

met name het recht van elk kind op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen, waarborgen, die 

de verplichting opleggen dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind 

aangaat, en die elke discriminatie verbieden. 
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 A.4.1.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap leidt een vierde middel af uit de schending, door de 

artikelen 6, § 1, 4°, en 7, tweede lid, van het bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 18, 45 en 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), met de artikelen 1 en 7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad 

van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie en met artikel 24 van de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, in 

voorkomend geval in samenhang gelezen met artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. Het doet gelden dat in zoverre de bestreden bepalingen van de actieve kennis van het Nederlands door de 

personen die in de kinderopvanglocatie zijn tewerkgesteld een voorwaarde maken zowel van vergunning als van 

subsidiëring van die locatie en het gebruik van het Nederlands in de werking van de voorziening opleggen, zij 

afbreuk doen aan het recht van vrij verkeer dat aan elke burger van de Unie is gewaarborgd. 

 

 Het voegt eraan toe dat die bepalingen het verbod op indirecte discriminatie tegenover bepaalde personen 

op grond van hun nationaliteit, hun taal of hun etnische afkomst schenden. Het doet gelden dat de bij het 

bestreden decreet gestelde taaleisen zowel de toegang tot het werk als de uitoefeningsmodaliteiten van het werk 

in de betrokken kinderopvanglocaties voor de onderdanen van andere lidstaten moeilijker maken en dat zij door 

de decreetgever niet worden verantwoord door een dringende behoefte die te maken heeft met het verdedigen en 

het promoten van de Nederlandse taal. 

 

 A.4.2.  In ondergeschikte orde verzoekt het Parlement van de Franse Gemeenschap het Hof een prejudiciële 

vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.5.1.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap leidt een vijfde middel af uit de schending, door 

artikel 8, §§ 2 en 3, 2°, van het bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 18 en 45 van het VWEU, met de artikelen 2 en 3 van de richtlijn 2000/43/EG van de 

Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras 

of etnische afstamming, met de artikelen 1 en 7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie en met 

artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden, in samenhang gelezen met de artikelen 21 en 34 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

 

 A.5.2.  Het doet gelden dat de bij de bestreden bepaling ingestelde voorrang van toegang tot de 

kinderopvangplaatsen een discriminatie doet ontstaan op basis van de taal en tegelijkertijd een discriminatie op 

grond van de etnische afkomst en de nationaliteit. Het gaat ervan uit dat de decreetgever niet aantoont dat met de 

maatregel een wettige doelstelling wordt nagestreefd, noch dat het in aanmerking genomen criterium relevant is 

om die doelstelling na te streven. Het onderstreept dat het gevaar van taalachterstand bij baby’s die zijn 

blootgesteld aan een, door de Vlaamse decreetgever geroemd, meertalig milieu wordt tegengesproken door de 

bestaande studies ter zake en rechtstreeks ingaat tegen de Europese en wereldwijde strategie die is gericht op de 

ontwikkeling van meertaligheid vanaf de vroegste kinderjaren. Het voegt eraan toe dat de beweringen van de 

decreetgever eveneens zinledig zijn ten aanzien van de socio-economische realiteiten en de context van de 

opvang van kleine kinderen in het Brusselse Gewest, die wordt gekenmerkt door een tekort op het vlak van 

opvangplaatsen. 

 

 A.5.3.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap doet voorts gelden dat de wijzen waarop de kennis van 

de Nederlandse taal door de ouder kan worden bewezen en het vereiste kennisniveau niet in verhouding staan tot 

de doelstelling van de decreetgever om de taalontwikkeling van kinderen van nul tot tweeëneenhalf jaar oud te 

verzekeren. 

 

 A.5.4.  In ondergeschikte orde verzoekt het Parlement van de Franse Gemeenschap het Hof een prejudiciële 

vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.6.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap leidt een zesde middel af uit de schending, door artikel 8, 

§§ 2 en 3, 2°, van het bestreden decreet, van artikel 143 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

beginselen van evenredigheid en federale loyauteit. Het doet gelden dat de bestreden bepaling zonder 

voorafgaand overleg met de Franse Gemeenschap is aangenomen, terwijl zij de gevolgen van de demografische 

groei in Brussel op onredelijke wijze op de door die laatste erkende en gesubsidieerde 

kinderopvangvoorzieningen doet wegen. 
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 Verzoekschrift van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest 

 

 A.7.1.  De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

(hierna : de Vergadering van de FGC), verzoekende partij in de zaak nr. 5539, leidt een eerste middel af uit de 

schending, door de artikelen 6, 7 en 8 van het bestreden decreet, van de artikelen 10, 11, 30 en 143 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, met de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met de 

algemene beginselen van rechtszekerheid, wettigheid en evenredigheid. De verzoekende partij zet uiteen dat het 

bestreden decreet tot gevolg heeft dat de basissubsidie en/of de aanvullende subsidie zal worden ontnomen aan 

de tot nu toe door Kind en Gezin erkende kinderopvanginstellingen die de voorwaarde inzake actieve kennis van 

de Nederlandse taal bij het personeel of de voorwaarde inzake taalvoorrang op het niveau van de opgevangen 

kinderen niet vervullen. Zij wijst erop dat zulks noodzakelijkerwijs, enerzijds, een vermindering van het aantal 

kinderopvanglocaties en van het aantal beschikbare plaatsen in het Brusselse Gewest en, anderzijds, een 

verhoging van het aantal aanvragen tot erkenning en subsidiëring van kinderopvanginstellingen bij de Office de 

la naissance et de l’enfance (ONE) tot gevolg zal hebben, hetgeen een toegenomen financiële last voor de Franse 

Gemeenschap met zich zal meebrengen. Zij leidt daaruit af dat het decreet aldus de meest kwetsbare bevolking 

van de openbare voorzieningen voor de opvang van kleine kinderen dreigt uit te sluiten. 

 

 A.7.2.  De Vergadering van de FGC doet gelden dat hoewel het Hof reeds, bij het arrest nr. 7/2012, een bij 

een decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9 juli 2010 ingesteld prioritair inschrijvingsrecht dat is 

vastgesteld op 55 pct. van de in het onderwijs beschikbare plaatsen geldig heeft verklaard, de context te dezen 

volkomen verschillend is. Zij onderstreept in dat opzicht dat het aanleren bij baby’s en peuters van minder dan 

tweeëneenhalf jaar en bij schoolgaande kinderen verschillend is, dat de doelstelling niet dezelfde kan zijn en dat 

het aangewende middel, dat het verdwijnen van opvanglocaties voor kleine kinderen tot gevolg zal hebben, 

klaarblijkelijk onevenredig ermee is. 

 

 A.8.1.  De Vergadering van de FGC leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 

22bis, 30 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, 

wettigheid en evenredigheid, alsook met de artikelen 2, 3, 4, 6 en 18 van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind. 

 

 A.8.2.  Het eerste onderdeel van dat tweede middel is gericht tegen artikel 7 van het bestreden decreet. De 

verzoekende partij doet gelden dat die bepaling een onverantwoord verschil in behandeling instelt onder 

kinderbegeleiders, naargelang zij al dan niet voldoen aan de voorwaarde inzake « actieve » kennis van het 

Nederlands. Zij is bovendien van mening dat de bestreden bepaling, door het gebruik van het Nederlands in de 

werking van de kinderopvanglocatie voor te schrijven, artikel 30 van de Grondwet schendt, aangezien de 

decreetgever niet is gemachtigd bepalingen aan te nemen die het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen 

particulieren regelen. Zij voegt eraan toe dat de bepaling eveneens ongrondwettig is in zoverre zij niet preciseert 

wat men dient te verstaan onder « actieve kennis » van de taal en dat zij bijgevolg een te ruime delegatie aan de 

uitvoerende macht bevat. 

 

 A.8.3.  Het tweede onderdeel van dat tweede middel is gericht tegen artikel 8 van het bestreden decreet. De 

verzoekende partij doet gelden dat die bepaling een onverantwoord verschil in behandeling instelt onder 

Nederlandssprekende kinderen en ouders, naargelang zij al dan niet kunnen aantonen dat het Nederlands in het 

gezinsmilieu wordt gebruikt en te dezen voldoende wordt beheerst. Zij voegt eraan toe dat niet valt in te zien in 

welk opzicht het feit dat één van beide ouders een attest van kennis van het Nederlands bezit, relevant zou zijn 

ten aanzien van het belang van het kind. 

 

 A.9.1.  De Vergadering van de FGC leidt een derde middel af uit de schending, door artikel 6 van het 

bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18 en 49 

van het VWEU en met de artikelen 21, 34 en 36 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

De verzoekende partij doet gelden dat de verplichting van de « actieve » kennis van het Nederlands voor de 

organisator en voor ten minste één van de kinderbegeleiders een door het VWEU verboden beperking van de 

vrijheid van vestiging vormt en dat, in de veronderstelling dat de door de decreetgever nagestreefde doelstelling 

wettig is, de in taalaangelegenheden genomen maatregelen totaal onevenredig zijn om die doelstelling te 

bereiken. 
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 A.9.2.  In ondergeschikte orde vordert de verzoekende partij dat het Hof een prejudiciële vraag stelt aan het 

Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.10.1.  De Vergadering van de FGC leidt een vierde middel af uit de schending, door de artikelen 7 en 8 

van het bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18 

en 45 van het VWEU, met de verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het 

vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, meer in het bijzonder artikel 3 ervan, alsook met de 

artikelen 21, 24, 34 en 36 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 A.10.2.  Het eerste onderdeel van dat vierde middel is gericht tegen artikel 7 van het bestreden decreet. De 

verzoekende partij doet gelden dat, opdat de basissubsidie wordt toegekend, de bestreden bepaling de 

verplichting oplegt dat alle kinderbegeleiders een « actieve » kennis van het Nederlands aantonen, terwijl 

nochtans de decreetgever niet ervan is uitgegaan dat de actieve kennis van de taal bij elk van de 

kinderbegeleiders noodzakelijk is om de in artikel 6 van hetzelfde decreet bedoelde vergunning te verkrijgen. Zij 

leidt daaruit af dat die voorwaarde klaarblijkelijk onevenredig is aangezien zij, wegens de aard van de toe te 

kennen betrekking, niet onontbeerlijk is. 

 

 A.10.3.  In ondergeschikte orde vordert de verzoekende partij dat het Hof een prejudiciële vraag stelt aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.10.4.  Het tweede onderdeel van dat vierde middel is gericht tegen artikel 8 van het decreet. De 

verzoekende partij doet gelden dat die bepaling een onderscheid in behandeling naar gelang van de nationaliteit 

of de taal doet ontstaan dat niet is verantwoord door het nastreven van een wettig doel, aangezien die vereiste 

klaarblijkelijk onevenredig is ten aanzien van de buitenlandse en Europese onderdanen. 

 

 A.10.5.  In ondergeschikte orde vordert de verzoekende partij dat het Hof een prejudiciële vraag stelt aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 

 Memorie van tussenkomst van de Franse Gemeenschapsregering 

 

 A.11.1.  De Franse Gemeenschapsregering, tussenkomende partij in beide zaken, beperkt haar opmerkingen 

tot artikel 8, § 2, van het bestreden decreet. Zij doet opmerken dat de samenhang tussen de eerste en de tweede 

paragraaf van artikel 8 van het decreet niet duidelijk is en denkt uit de tekst te kunnen afleiden dat de 

taalvoorrang van paragraaf 2 slechts in werking kan worden gesteld onder voorbehoud van de voorafgaande 

toepassing van de voorrang die verbonden is met het inkomen van de ouders, waarvan het principe is vastgelegd 

in paragraaf 1 van die bepaling. Zij denkt eveneens te begrijpen dat de kinderopvanglocaties die genoegen 

zouden nemen met de basissubsidie bepaald in artikel 7 van het decreet, niet ertoe gehouden zijn het in acht te 

nemen, maar dat voor de kinderopvanglocaties die aanvullend worden gesubsidieerd op basis van artikel 8, die 

regeling daarentegen niet facultatief zou zijn. 

 

 A.11.2.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat het systeem dat, krachtens het bestreden 

decreet, in de toekomst van toepassing zal zijn op de kinderopvang van baby’s en peuters niet helemaal hetzelfde 

is als datgene dat van toepassing is in het basisonderwijs en het secundair onderwijs dat door de Vlaamse 

Gemeenschap wordt gefinancierd of gesubsidieerd op grond van het decreet van 28 juni 2002, zoals gewijzigd 

bij het decreet van 9 juli 2010, dat het voorwerp heeft uitgemaakt van het arrest nr. 7/2012 van het Hof. Zij 

onderstreept in dat opzicht dat de regeling die in het onderwijs de overhand heeft, facultatief, aan het optreden 

van het lokaal overlegplatform onderworpen en, indien zij door de inrichtende macht is ingesteld, in de tijd 

beperkt is. 

 

 A.12.  De Franse Gemeenschapsregering leidt een eerste middel af uit de schending, door artikel 8, § 2, van 

het bestreden decreet, van de artikelen 10, 11, 22bis en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 17 en 26 van 

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 2, 3, 6 en 18 van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind en met de algemene beginselen van standstill en evenredigheid. 
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 Zij doet gelden dat de bestreden bepaling een onverantwoord verschil in behandeling onder kinderen doet 

ontstaan naargelang hun ouders al dan niet het bewijs van een voldoende beheersing van het Nederlands kunnen 

leveren. Zij voegt eraan toe dat in de veronderstelling dat de door de decreetgever nagestreefde doelstelling erin 

bestaat binnen de kinderopvanglocaties een goede verhouding tussen de kinderen die thuis Nederlands spreken 

en de anderstalige kinderen te waarborgen, het in werking gestelde middel onevenredige gevolgen heeft. Zij 

voegt eraan toe dat de kwetsbare gezinnen van de kinderopvanglocaties zullen worden uitgesloten, terwijl het 

precies de kinderen van die gezinnen zijn die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van de taal. Ten slotte 

onderstreept zij dat niets waarborgt dat, zelfs indien één van de ouders het bewijs van zijn kennis van de taal kan 

leveren, het Nederlands de taal is die daadwerkelijk in het gezinsmilieu wordt gesproken. 

 

 A.13.  De Franse Gemeenschapsregering leidt een tweede middel af uit de schending, door artikel 8, § 2, 

van het bestreden decreet, van de artikelen 10, 11, 23, 30 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 2 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. Zij doet gelden dat de taalvrijheid in de privésfeer door de bestreden 

bepaling wordt geschonden, aangezien zij de ouders ertoe dwingt Nederlands te kennen en te gebruiken om hun 

kinderen de mogelijkheid te bieden een voorziening te bezoeken waarvan de toegang hun anders dreigt te 

worden ontzegd. Zij voegt eraan toe dat de doelstelling die erin bestaat te komen tot een bepaald aandeel van 

kinderen die thuis Nederlands spreken, geen enkele zin heeft, rekening houdend met de heel jonge leeftijd van de 

betrokken kinderen, en dat het in werking gestelde middel in elk geval onevenredig is. 

 

 A.14.  De Franse Gemeenschapsregering leidt een derde middel af uit de schending, door artikel 8, § 2, van 

het bestreden decreet, van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet. Zij doet gelden dat de bestreden bepaling 

een discriminatie doet ontstaan onder vergelijkbare categorieën van kinderen, namelijk kinderen wier ouders hen 

in een Nederlandstalige kinderopvanginstelling wensen te plaatsen. Zij voegt eraan toe dat de bepaling des te 

meer bekritiseerbaar is daar zij het beginsel van de gelijkheid op grond van geboorte op losse schroeven zet. 

 

 A.15.  De Franse Gemeenschapsregering leidt een vierde middel af uit de schending, door artikel 8, § 2, 

van het bestreden decreet, van artikel 143 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen 

van evenredigheid en federale loyauteit. Zij doet gelden dat die bepaling is aangenomen zonder overleg met de 

Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie, 

terwijl de toestand van schaarste op het vlak van kinderopvangplaatsen waaraan het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest het hoofd moet bieden en het feit dat in die aangelegenheid de bevoegdheden van de verscheidene 

wetgevers in het Gewest elkaar overlappen de verplichting van een minimum aan overleg oplegden. Zij 

onderstreept dat de bestreden bepaling een verhoging van de financiële last voor de Franse Gemeenschap tot 

gevolg zal hebben, aangezien door Kind en Gezin gesubsidieerde kinderopvangplaatsen gaan verdwijnen en de 

ouders een beroep zullen doen op de door de ONE gesubsidieerde kinderopvangplaatsen. Zij onderstreept ten 

slotte dat de decreetgever geenszins rekening heeft gehouden met de Brusselse specifieke kenmerken, noch met 

de rol als hoofdstad en de internationale functie van Brussel. 

 

 A.16.1.  De Franse Gemeenschapsregering leidt een vijfde middel af uit de schending, door artikel 8, § 2, 

van het bestreden decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 18, 20, 21, 45, 49 en 56 van het VWEU, met artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 

de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden en met artikel 21 van het Handvest van de 

grondrechten. 

 

 A.16.2.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat het geen twijfel lijdt dat de eerste personen 

die het slachtoffer zullen zijn van de inwerkingstelling van de voorrangsmaatregel waarin is voorzien bij de 

bestreden bepaling personen van buitenlandse afkomst zullen zijn en in het bijzonder Europese onderdanen die 

gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer en verblijf. Zij doet gelden dat de Europese rechtspraak 

aantoont dat de bescherming van een landstaal een wettig doel kan zijn dat de beperking van bepaalde 

grondrechten verantwoordt maar dat te dezen de Vlaamse decreetgever niet aantoont dat hij een wettig doel 

nastreeft, noch dat de in werking gestelde middelen daarmee evenredig zijn. Zij voegt eraan toe dat in het geval 

dat ervan zou moeten worden uitgegaan dat met het bestreden decreet een wettig doel wordt nagestreefd, 

vastgesteld zou moeten worden dat de decreetgever geen rekening heeft gehouden met het bestaan van middelen 

die minder afbreuk doen aan de grondrechten. 
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 A.16.3.  Ten slotte herinnert de Franse Gemeenschapsregering eraan dat uit de gecombineerde lezing van 

de artikelen 21 en 52, § 3, van het Handvest van de grondrechten kan worden afgeleid dat de analyse van het al 

dan niet discriminerende karakter van het bestreden artikel 8, § 2, moet gebeuren rekening houdend met de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot artikel 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. Zij is van mening dat de bestreden bepaling een indirecte discriminatie 

doet ontstaan die gegrond is op de nationaliteit, aangezien er geen zeer sterke overwegingen bestaan om haar te 

verantwoorden. 

 

 A.17.  In ondergeschikte orde verzoekt de Franse Gemeenschapsregering het Hof een prejudiciële vraag te 

stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 

 Memorie van de Vlaamse Regering 

 

 A.18.1.  De Vlaamse Regering doet gelden dat, wat artikel 6 van het bestreden decreet betreft, de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5538 slechts grieven formuleert tegen paragraaf 1, 4°, van die bepaling. Zij 

besluit daaruit dat het beroep onontvankelijk moet worden verklaard in zoverre het de andere bepalingen van 

artikel 6 beoogt. Evenzo is zij van mening dat het beroep in de zaak nr. 5839 onontvankelijk moet worden 

verklaard in zoverre het de gehele paragraaf 3 van artikel 8 van het bestreden decreet beoogt, terwijl daarin 

slechts grieven worden geformuleerd tegen artikel 8, § 3, 2°. 

 

 A.18.2.  De Vlaamse Regering voegt eraan toe dat de meeste in beide zaken afgeleide middelen 

onnauwkeurig zijn of lacunes vertonen, hetgeen haar belet haar rechten van de verdediging correct uit te 

oefenen. Zij is van mening dat in die omstandigheden bepaalde middelen of onderdelen van middelen eveneens 

onontvankelijk moeten worden verklaard. 

 

 A.19.1.  In verband met het eerste middel in de zaak nr. 5538 herinnert de Vlaamse Regering eerst eraan dat 

de bestreden bepalingen die betrekking hebben op de actieve kennis van het Nederlands als erkennings- of 

subsidiëringsvoorwaarde gelden voor alle kinderopvanglocaties en niet alleen voor diegene die gelegen zijn in 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied die een bijzonder 

taalstatuut kennen. Zij voegt eraan toe dat het middel moet worden beperkt tot de artikelen 6, § 1, 4°, en 7, 

tweede lid, van het bestreden decreet, in zoverre die bepalingen van toepassing zijn in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad en in de gemeenten met bijzonder statuut. 

 

 A.19.2.  De Vlaamse Regering doet gelden dat de bestreden bepaling geen regel met betrekking tot het 

gebruik van de talen is, maar wel een bepaling waarbij voorwaarden inzake kennis van de taal worden opgelegd. 

Zij verwijst naar artikel 24 van het decreet van 30 april 2004 « tot oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin », op basis waarvan de grondige kennis van het Nederlands 

wordt geëist van al het personeel van de door dat agentschap erkende of gesubsidieerde voorzieningen. Zij 

besluit daaruit dat de artikelen 30 en 129 van de Grondwet niet van toepassing zijn op de bestreden bepaling en 

bijgevolg niet geschonden zijn. Zij onderstreept voorts dat de bekritiseerde bepaling niet tot gevolg heeft een 

voorwaarde inzake kennis van de taal op te leggen aan natuurlijke personen in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad, aangezien het feit dat personen zich naar die voorwaarde zouden moeten voegen slechts het gevolg 

zou zijn van hun keuze om de erkenning en de subsidiëring aan te vragen bij Kind en Gezin, hetgeen zij niet 

verplicht zijn te doen. 

 

 A.19.3.  Wat het door de verzoekende partij in de zaak nr. 5538 aan het Hof gerichte verzoek betreft om de 

bestreden bepaling in die zin te interpreteren dat zij het personeel van de kinderopvanglocaties in de 

faciliteitengemeenten eveneens de verplichting oplegt de voldoende kennis van het Frans aan te tonen, merkt de 

Vlaamse Regering op dat het niet binnen de bevoegdheid van het Hof valt om « interpretatieve instructies » te 

geven. 

 

 A.19.4.  Ten slotte doet de Vlaamse Regering gelden dat het Hof niet bevoegd is om zich uit te spreken 

over de verenigbaarheid van de maatregelen tot uitvoering van de bestreden bepaling met artikel 16bis van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 A.20.1.  In verband met het tweede middel in de zaak nr. 5538 en het eerste onderdeel van het tweede 

middel in de zaak nr. 5539 doet de Vlaamse Regering in de eerste plaats gelden dat de artikelen 30 en 129 van de 

Grondwet te dezen niet van toepassing zijn. Zij zet uiteen dat artikel 7, tweede lid, van het bestreden decreet niet 
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de draagwijdte heeft die de verzoekende partijen eraan geven, aangezien het zich ertoe beperkt aan de Vlaamse 

Regering een bevoegdheid te delegeren om de bepalingen met betrekking tot het gebruik van het Nederlands in 

de kinderopvanglocaties aan te nemen. Zij doet gelden dat artikel 7, tweede lid, het gebruik van het Nederlands 

noch in de betrekkingen tussen de personeelsleden van de kinderopvanglocatie, noch in de betrekkingen van die 

laatsten met de kinderen oplegt. Zij leidt daaruit af dat de schending die de verzoekende partijen aanvoeren, niet 

aan de bestreden bepaling te wijten is, maar slechts aan een eventuele onwettige uitvoering daarvan zou kunnen 

worden geweten. 

 

 A.20.2.  Wat de vermeende schending van het wettigheidsbeginsel betreft, doet de Vlaamse Regering 

gelden dat artikel 129 van de Grondwet een bepaling is die de bevoegdheid verdeelt tussen de federale overheid 

en de gemeenschappen, maar niet tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht van de deelentiteiten. 

Zij voegt eraan toe dat de artikelen 6, § 1, 4°, en 7, tweede lid, van het bestreden decreet geen regelgeving met 

betrekking tot het gebruik van de talen bevatten, zodat de artikelen 30 en 129 van de Grondwet niet erop van 

toepassing zijn. Ten slotte doet zij gelden dat de uitdrukking « actieve kennis van het Nederlands » geen enkele 

rechtsonzekerheid doet ontstaan. Zij onderstreept het feit dat die bepalingen nog niet in werking zijn getreden en 

dat het in het geding zijnde begrip via de uitvoeringsbesluiten het voorwerp van verduidelijkingen zal uitmaken. 

 

 A.21.1.  In verband met het derde middel in de zaak nr. 5538 en het tweede onderdeel van het tweede 

middel in de zaak nr. 5539 is de Vlaamse Regering eerst van mening dat dat laatste onontvankelijk is in zoverre 

de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 4 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind, erin wordt aangevoerd, omdat de verzoekende partij niet uiteenzet in welk 

opzicht die laatste bepaling zou zijn geschonden. Hetzelfde geldt, volgens haar, wat betreft de aanvoering, door 

beide verzoekende partijen, van de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 18, lid 3, van hetzelfde Verdrag. Bovendien doet de Vlaamse Regering gelden dat die 

verdragsbepalingen geen enkel juridisch bindend recht bevatten, maar alleen een middelenverbintenis voor de 

verdragsluitende Staten. 

 

 A.21.2.  De Vlaamse Regering herinnert eraan dat artikel 8, § 2, van het bestreden decreet alleen maar een 

prioritaire inschrijving in het leven roept ten voordele van de kinderen van wie ten minste één van de ouders het 

Nederlands beheerst en niet ten doel of tot gevolg heeft de toegang te beperken of een bepaalde groep van 

personen van de dienst van de opvang van heel jonge kinderen uit te sluiten. Zij besluit daaruit dat de bestreden 

bepaling geen afbreuk doet aan artikel 22bis van de Grondwet of aan het beginsel van de gelijkheid op grond van 

geboorte, aangezien de toegang tot de dienst aan niemand wordt geweigerd, waarbij het enige dat kan worden 

geweigerd een prioritaire inschrijving is. Zij onderstreept voorts dat de bestreden bepaling een spreidingsregel is, 

waarbij het kind aan wie een plaats in een kinderopvanglocatie zou worden geweigerd omdat het quotum zou 

zijn bereikt, nog steeds een plaats kan krijgen in een andere door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde 

kinderopvanglocatie. 

 

 A.21.3.  De Vlaamse Regering doet gelden dat met de bestreden bepaling een wettige doelstelling wordt 

nagestreefd en dat zij niet strijdig is met het belang van het kind. Zij is van mening dat zij perfect past binnen het 

geheel van de doelstellingen die met het decreet worden nagestreefd en dat zij bijdraagt tot het streven naar een 

evenwicht tussen de economische, pedagogische en sociale functie van de opvang van heel jonge kinderen. Zij 

wijst erop dat taal één van de aspecten van de ontwikkeling van jonge kinderen vormt en dat het in dat opzicht 

belangrijk is dat zij vanaf hun prilste leeftijd voldoende kansen genieten om actief Nederlands te leren, door spel 

en communicatie met andere kinderen. Zij merkt op dat spontane communicatie in het Nederlands in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad niet altijd mogelijk is, hetgeen voor de kinderen die de 

kinderopvanglocaties in dat taalgebied hebben bezocht een achterstand in het leren van de taal dreigt te 

veroorzaken en bijgevolg latere schoolmoeilijkheden voor die kinderen. Zij doet gelden dat, door in de door de 

Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde kinderopvanglocaties een gelijkmatige spreiding van de kinderen die 

thuis geen Nederlands spreken te creëren, de bestreden bepaling het aanleren van de taal door alle kinderen, 

zowel diegenen die haar thuis spreken als diegenen die een andere taal spreken, bevordert, hetgeen duidelijk in 

het belang van de ontwikkeling van elk kind is. 

 

 A.21.4.  De Vlaamse Regering gaat vervolgens ervan uit dat de verplichting voor één van de ouders van het 

kind te bewijzen dat hij het Nederlands beheerst, relevant is ten opzichte van de doelstelling de taalontwikkeling 

bij heel jonge kinderen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te bevorderen. Zij is van mening dat men 

redelijkerwijs kan veronderstellen dat ouders die een Nederlandstalige kinderopvanglocatie kiezen en die het 

Nederlands beheersen, hun kinderen ook, ten minste gedeeltelijk, in die taal opvoeden. Zij erkent dat niet 
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volledig zal kunnen worden belet dat kinderen die thuis een Nederlandstalige opvoeding krijgen, niet de criteria 

vervullen om de voorrang te genieten, noch dat omgekeerd kinderen die geen enkele notie van het Nederlands 

hebben, die voorrang genieten, maar zij gaat ervan uit dat de decreetgever, geplaatst als hij is tegenover een grote 

diversiteit aan situaties en tegenover de noodzaak objectieve regels aan te nemen, die gevolgen niet helemaal kon 

vermijden. 

 

 A.21.5.  De Vlaamse Regering is van mening dat de decreetgever erop heeft toegezien dat de maatregel 

geen onevenredige gevolgen heeft. Zij wijst erop dat de kinderen die geen prioritaire inschrijving kunnen 

genieten, kunnen worden ingeschreven ten belope van de 45 pct. niet-prioritaire plaatsen, alsook in de niet-

gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen. Zij wijst erop dat in Brussel minder dan de helft van de door Kind 

en Gezin erkende kinderopvangplaatsen gesubsidieerde plaatsen zijn. 

 

 A.21.6.  Ten slotte doet de Vlaamse Regering gelden dat wat de vereiste van de actieve kennis van het 

Nederlands bij de kinderbegeleiders betreft, de decreetgever een ruime beoordelingsmarge geniet en dat hem 

niets kan worden verweten, aangezien de precieze voorwaarden van die kennis gedetailleerd zullen worden 

beschreven in de uitvoeringsbesluiten. Zij verwijst in dat opzicht eveneens naar het advies van de afdeling 

wetgeving van de Raad van State. 

 

 A.22.1.  In verband met het vierde middel in de zaak nr. 5538, het derde middel in de zaak nr. 5539 en het 

eerste onderdeel van het vierde middel in de zaak nr. 5539 gaat de Vlaamse Regering ervan uit dat de bij de 

artikelen 6, § 1, 4°, en 7, tweede lid, van het bestreden decreet vastgelegde voorwaarden inzake taalkennis in 

overeenstemming zijn met het recht van vrij verkeer van personen, aangezien de beletsels voor het verkrijgen 

van een erkenning voor de opening van een kinderopvanglocatie die zouden kunnen voortvloeien uit de 

bestreden taalvereisten verantwoord zijn door een dwingende doelstelling van algemeen belang en met die 

doelstelling evenredig zijn. 

 

 A.22.2.  Zij doet gelden dat de kennis van de Nederlandse taal voor het verkrijgen van de erkenning van de 

kinderopvanglocatie verantwoord is door de noodzaak de regelgeving in de kinderopvanginstelling te kunnen 

begrijpen en toepassen en gemakkelijk te kunnen communiceren met de Nederlandstalige gezinnen. De vereiste 

van die taalkennis bij de verantwoordelijke van de instelling en ten minste één van de personen die er werken, is 

evenredig met die doelstellingen. Zij legt de nadruk op het feit dat geen enkele andere taalvereiste wordt gesteld, 

noch voor de organisator van de instelling, noch voor de andere werknemers. 

 

 A.22.3.  De Vlaamse Regering is van mening dat de taalvereiste die bij artikel 7 van het bestreden decreet 

wordt gesteld voor het verkrijgen van de basissubsidie, namelijk de actieve kennis van het Nederlands bij de 

kinderbegeleiders en het gebruik van het Nederlands in de werking van de kinderopvanginstelling, verantwoord 

is door de doelstelling het aanleren van het Nederlands door heel jonge kinderen te ondersteunen. Zij wijst erop 

dat de bescherming en de stimulering van het gebruik van een officiële taal doelstellingen van algemeen belang 

zijn die door het Hof van Justitie van de Europese Unie worden aanvaard en dat in het recht van de Unie de 

belemmeringen van het vrije verkeer dus worden aanvaard wanneer zij worden verantwoord door het nastreven 

van die doelen. Zij voegt eraan toe dat de wettigheid van die doelstellingen eveneens wordt erkend bij artikel 4, 

lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin wordt gepreciseerd dat de Unie de nationale 

identiteit van haar lidstaten beschermt. 

 

 A.22.4.  De Vlaamse Regering ziet niet in hoe de doelstelling die erin bestaat het aanleren van het 

Nederlands door jonge kinderen te bevorderen anders zou kunnen worden bereikt dan door een vereiste inzake 

actieve kennis van de taal ten aanzien van de personen die verantwoordelijk zijn voor hun opvoeding en door een 

verplichting die taal te gebruiken in de werking van de kinderopvanginstelling, zodat de bestreden maatregel 

evenredig is met die doelstelling. Zij legt eveneens de nadruk op het feit dat het vereiste kennisniveau niet 

overdreven hoog is en dat die vereisten slechts gelden voor de kinderopvanginstellingen die een subsidie van de 

Vlaamse Gemeenschap wensen te verkrijgen. 

 

 A.22.5.  De Vlaamse Regering is van mening dat de bij het bestreden decreet gestelde taalvereisten niet tot 

enige rechtsonzekerheid leiden en dat de sancties die verbonden zijn aan de niet-naleving ervan niet 

disproportioneel zijn. Zij herinnert eraan dat de bestreden bepalingen nog niet in werking zijn getreden en dat zij 

in de uitvoeringsbesluiten zullen moeten worden gepreciseerd. 
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 A.22.6.  De Vlaamse Regering doet gelden dat de bestreden bepalingen het bij artikel 21 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet 

schenden. Zij herinnert eraan dat artikel 52, lid 1, van het Handvest beperkingen op de grondrechten toelaat op 

voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn en worden verantwoord door het nastreven van door de Unie erkende 

doelstellingen van algemeen belang en op voorwaarde dat zij daarmee evenredig zijn. Zij is van mening te 

hebben aangetoond dat zulks wel degelijk het geval is. 

 

 A.22.7.  In zoverre de middelen zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 24, 34 en 36 van het 

Handvest, gaat de Vlaamse Regering ervan uit dat zij onontvankelijk zijn, bij ontstentenis van uiteenzettingen in 

de verzoekschriften. In ondergeschikte orde doet zij gelden dat de bestreden taalvereisten duidelijk zijn 

aangenomen in het belang van de kinderen, zodat zij artikel 24 van het Handvest niet kunnen schenden. Zij voegt 

eraan toe dat artikel 34 van het Handvest niet relevant is in de context van het bestreden decreet en dat artikel 36 

ervan evenmin nuttig kan worden aangevoerd. 

 

 A.22.8.  De Vlaamse Regering leidt uit het voorgaande af dat het niet nuttig is prejudiciële vragen te stellen 

aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.23.1.  In verband met het vijfde middel in de zaak nr. 5538 en het tweede onderdeel van het vierde 

middel in de zaak nr. 5539 is de Vlaamse Regering van mening dat artikel 8, §§ 2 en 3, 2°, in overeenstemming 

is met het recht van vrij verkeer van personen. Zij herinnert eraan dat in de vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie wordt aanvaard dat nationale maatregelen dat recht kunnen beperken of de 

uitoefening ervan minder aantrekkelijk kunnen maken op voorwaarde dat zij verantwoord zijn door het nastreven 

van een dwingende doelstelling van algemeen belang, dat zij geschikt zijn om die doelstelling te bereiken en dat 

zij niet verder gaan dan noodzakelijk is om die te bereiken. 

 

 A.23.2.  De Vlaamse Regering zet uiteen dat de doelstelling van de bestreden bepaling erin bestaat de 

verwerving van de Nederlandse taal, die één van de officiële talen van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

is, door heel jonge kinderen die de kinderopvanglocaties bezoeken, te ondersteunen. Zij legt de nadruk op het 

belang van correcte taalverwerving vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, om vervolgens de overgang van de 

kinderen naar het Nederlandstalige onderwijs te bevorderen. Zij is van mening reeds te hebben aangetoond dat 

het om een doelstelling gaat die door het Hof van Justitie als legitiem is erkend. Zij antwoordt bovendien aan de 

verzoekende partijen dat het doel van de decreetgever niet erin bestaat elke vorm van meertaligheid te doen 

verdwijnen, zodat de argumenten die zij halen uit wetenschappelijke studies die het belang aantonen, voor de 

ontwikkeling van het kind, om met een meertalig milieu te worden geconfronteerd, naar haar mening, in die 

context niet relevant zijn. De Vlaamse Regering voegt eraan toe dat de bestreden bepaling geen enkele invloed 

heeft op het totale aantal beschikbare kinderopvangplaatsen en dat haar niet de schuld zou kunnen worden 

gegeven van een eventueel tekort aan plaatsen. 

 

 A.23.3.  De Vlaamse Regering doet gelden dat artikel 8, §§ 2 en 3, 2°, van het bestreden decreet evenredig 

is met het nagestreefde doel. Zij herinnert eraan dat de maatregel slechts een beperkte impact heeft op maximum 

55 pct. van de beschikbare plaatsen in de door Kind en Gezin gesubsidieerde kinderopvanglocaties en dat de 

resterende plaatsen, dat wil zeggen 45 pct., kunnen worden ingenomen door kinderen van wie geen enkele ouder 

Nederlands spreekt. Zij zet uiteen dat het dus niet om een uitsluiting van een categorie van kinderen gaat, maar 

wel om de spreiding van die kinderen over de kinderopvanglocaties teneinde een overdreven concentratie van 

Nederlandsonkundige kinderen in bepaalde kinderopvanglocaties te vermijden. Zij is vervolgens van mening dat 

het niet overdreven moeilijk is te voldoen aan de taalvereisten voor één van beide ouders van het kind. Zij voegt 

eraan toe dat het in het decreet vermelde percentage een maximum is, zodat in bepaalde kinderopvanglocaties 

een lager percentage zou kunnen worden vastgelegd naar gelang van de sociologische realiteiten van de ligging 

ervan. 

 

 A.23.4.  De Vlaamse Regering doet gelden dat de bestreden maatregel niet strijdig is met het bij artikel 21 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie. Zij is van mening te hebben aangetoond dat de beperkingen op de in het geding zijnde 

grondrechten noodzakelijk zijn en verantwoord zijn door het nastreven van doelstellingen van algemeen belang 

die door de Unie zijn erkend, alsook dat zij daarmee evenredig zijn, overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het 

Handvest. Bovendien gaat zij ervan uit dat de bestreden bepaling geen enkel verschil in behandeling op basis van 

ras of etnische afkomst in het leven roept. Zij herinnert eraan dat de bestreden bepaling uitdrukkelijk is 

aangenomen in het belang van de betrokken kinderen, zodat zij in overeenstemming is met artikel 24 van het 

Handvest. Zij gaat ervan uit te hebben aangetoond dat de bestreden bepaling in overeenstemming is met het recht 
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van de Europese Unie, zodat de artikelen 34 en 36 van het Handvest niet geschonden zijn. Ten slotte is de 

Vlaamse Regering van mening dat de richtlijn 2000/43/EG te dezen niet van toepassing is. 

 

 A.23.5.  De Vlaamse Regering leidt uit het voorgaande af dat het niet nuttig is een prejudiciële vraag te 

stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 A.24.  In verband met het zesde middel in de zaak nr. 5538 en het eerste middel in de zaak nr. 5539 is de 

Vlaamse Regering van mening dat er geen sprake zou kunnen zijn van een schending van het beginsel van de 

federale loyauteit, aangezien de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie op geen enkele wijze zijn aangetast. Zij 

herhaalt dat de bepalingen van het bestreden decreet niet tot gevolg hebben de bestaande capaciteit inzake 

opvang van heel jonge kinderen op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te 

verminderen. Voor het overige is zij van mening dat de verzoekende partijen niet aantonen hoe de 

voorrangsregel de uitoefening van hun bevoegdheden door die overheden onmogelijk of overdreven moeilijk zou 

kunnen maken. 

 

 

 Memorie van antwoord van het Parlement van de Franse Gemeenschap 

 

 A.25.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap bevestigt dat het beroep dat het heeft ingesteld slechts 

artikel 6, § 1, 4°, artikel 7, tweede lid, en artikel 8, §§ 2 en 3, 2°, van het bestreden decreet beoogt. Bovendien is 

het van mening dat de middelen zijn uitgedrukt op een wijze die de Vlaamse Regering in staat stelt ze te 

begrijpen en erop te antwoorden. 

 

 A.26.1.  De verzoekende partij betwist de bewering van de Vlaamse Regering dat het eerste middel zou 

moeten worden beperkt tot het onderzoek van de bekritiseerde bepalingen, in zoverre zij van toepassing zijn in 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in de gemeenten met bijzonder taalstatuut. Zij herinnert eraan dat in 

dat middel een dubbele schending van de bevoegdheidverdelende regels wordt aangeklaagd, eerst ratione 

materiae, aangezien het de gemeenschappen bij artikel 129 van de Grondwet slechts is toegestaan het gebruik 

van de talen te regelen in de domeinen die erin zijn opgesomd, en vervolgens ratione loci, aangezien de 

decreetgever in elk geval onbevoegd zou zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in de gemeenten 

met bijzonder taalstatuut. Zij is van mening dat het ongrondwettig is te betogen dat het zou volstaan bevoegd te 

zijn voor een aangelegenheid om eveneens de taalkennis van de betrokken personen te regelen en dat de 

overheid die bevoegd is om het gebruik van de talen te regelen eveneens bevoegd is om de taalkennis te regelen. 

 

 A.26.2.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap voegt eraan toe dat niet staande kan worden gehouden 

dat de bestreden bepalingen los zouden staan van de regelgeving inzake het gebruik van de talen, terwijl het 

tweede lid van artikel 7 van het bestreden decreet in een delegatie aan de Regering voorziet om met name het 

gebruik van het Nederlands in de werking van de kinderopvanglocaties te bepalen. In ondergeschikte orde 

onderstreept het dat de vereiste taalkennis niet nauw verbonden is met de bevoegdheid van de gemeenschappen 

inzake gezinsbeleid. 

 

 A.26.3.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap gaat ervan uit dat indien zou moeten worden aanvaard 

dat de Vlaamse decreetgever wel degelijk bevoegd is om het gebruik van de talen en/of de taalkennis te regelen, 

vastgesteld zou moeten worden dat in het decreet niets wordt gepreciseerd ten aanzien van het gebruik van het 

Frans en de voldoende beheersing van die taal in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut, hetgeen de 

positieve verplichting van de decreetgever om de personen die in die gemeenten wonen en het Frans wensen te 

gebruiken met de personeelsleden van de kinderopvanglocaties, verschillend te behandelen, zou schenden. 

 

 A.27.  In verband met het tweede middel doet het Parlement van de Franse Gemeenschap gelden dat het 

antwoord van de Vlaamse Regering erop neerkomt zowel de letter als de ratio legis van artikel 7, tweede lid, van 

het decreet, dat onbetwistbaar het gebruik van de talen tussen particulieren regelt, te ontkennen. Het is van 

mening dat het in dat opzicht van weinig belang is dat de Regering later beslist een al dan niet exclusief gebruik 

van het Nederlands in de kinderopvanglocatie op te leggen, aangezien in de tekst van het decreet zelf wordt 

vereist dat die taal wordt gebruikt. Ten slotte bevestigen, voor de verzoekende partij, de door de Vlaamse 

Regering verstrekte preciseringen ten aanzien van de taalkennisniveaus die in de reglementaire bepalingen zullen 

worden vereist, alleen maar de onbepaaldheid van de woorden « actieve kennis », die blijkbaar verschillen naar 

gelang van de betrokken personen en lijken te schommelen tussen verschillende niveaus van het Europese 

referentiekader. 
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 A.28.1.  Wat het derde middel betreft, herinnert het Parlement van de Franse Gemeenschap eerst eraan dat 

artikel 18, lid 3, van het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt aangevoerd in samenhang met de 

artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, zodat het middel betrekking heeft op een schending van het recht van 

het kind op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen alsook op kinderopvangdiensten, en 

tegelijkertijd op een discriminerende schending van die rechten. Het is van mening dat het middel voldoende is 

uiteengezet. Ten aanzien van het argument dat artikel 18, lid 3, van het Verdrag geen enkel afdwingbaar recht 

zou bevatten, doet het Parlement van de Franse Gemeenschap gelden dat het zich niet ertegen verzet dat het Hof 

de verenigbaarheid van de bestreden bepaling met dat artikel toetst. 

 

 A.28.2.  Ten gronde doet het Parlement van de Franse Gemeenschap gelden dat het juridisch verkeerd is te 

beweren dat de decreetgever over een ruime beoordelingsvrijheid zou beschikken om de uitoefening van het 

recht van de kinderen op opvang te verbinden aan een reeks van voorwaarden, aangezien de aan de grondrechten 

aangebrachte beperkingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd. Wat betreft de doelstelling om vanaf de 

prilste leeftijd van de kinderen het aanleren van het Nederlands te bevorderen teneinde schoolachterstand te 

vermijden, stelt het Parlement van de Franse Gemeenschap vast dat die feiten door de Vlaamse Regering worden 

aangevoerd zonder door statistische of wetenschappelijke gegevens te zijn bewezen. Het is van mening dat de 

Vlaamse Regering, door te stellen dat het in het belang is van de kinderen die afkomstig zijn uit gezinnen waar 

men Nederlands spreekt te worden opgevangen in locaties die door een voldoende aantal Nederlandstalige 

kinderen worden bezocht, de orde van de rechten die in acht moeten worden genomen omkeert, omdat het in de 

eerste plaats van essentieel belang is dat elk kind zonder discriminatie het voordeel van een plaats in een 

kinderopvanglocatie kan genieten, hetgeen in de huidige situatie van schaarste verre van het geval is. 

 

 A.29.  In verband met het vierde middel onderstreept het Parlement van de Franse Gemeenschap dat de 

tekst van artikel 7 van het bestreden decreet, in het tweede lid ervan, aan alle kinderbegeleiders die in de 

kinderopvanglocatie werken een verplichting van actieve kennis van het Nederlands en het gebruik van het 

Nederlands in het werkkader oplegt, zodat het niet, zoals de Vlaamse Regering beweert, gaat om een eenvoudige 

overdracht van bevoegdheid. Het is van mening dat de Vlaamse Regering niet erin slaagt aan te tonen dat de bij 

de bestreden bepalingen opgelegde vereisten inzake kennis en gebruik van de Nederlandse taal worden 

verantwoord door dwingende redenen van algemeen belang, dat zij geschikt zouden zijn om de doelstelling te 

bereiken die erin bestaat het aanleren van de taal door jonge kinderen te ondersteunen, en ten slotte dat zij met 

die doelstelling evenredig zouden zijn. Het voegt eraan toe dat de evenredigheidstoetsing bovendien 

problematisch is geworden wegens het feit dat de Vlaamse Regering stelt dat er « een aantal 

Nederlandssprekenden » nodig zou zijn en dat de uitdrukking « het gebruik van het Nederlands » niet is bepaald. 

Het besluit daaruit dat de bestreden bepalingen de toetsing inzake overeenstemming met het recht van de 

Europese Unie, waarin geen genoegen kan worden genomen met beperkingen die vaag zijn geformuleerd of 

waarvan de interpretatie door de Regering strijdig is met de letter van het decreet, niet kunnen doorstaan. Het 

Parlement van de Franse Gemeenschap wijst bovendien erop dat het niet eenvoudig is te voldoen aan de 

taalvereisten in kwestie en dat de Regering niet aantoont in welk opzicht het vereiste niveau zou moeten worden 

bereikt, gelet op de taken die een kinderbegeleider dient te vervullen. 

 

 A.30.1.  In verband met het vijfde middel bevestigt het Parlement van de Franse Gemeenschap dat het 

ervan uitgaat dat de voorrangsregel bepaald in artikel 8, § 2, van het bestreden decreet een discriminatie op 

grond van de taal vormt, alsook een indirecte discriminatie op grond van de nationaliteit en de etnische afkomst. 

Het is van mening dat de Vlaamse decreetgever niet aantoont dat met de maatregel een wettig doel wordt 

nagestreefd of dat het gebruikte criterium relevant zou zijn om een dergelijke doelstelling te bereiken. Het wijst 

erop dat geen enkele wetenschappelijke studie of geen enkel wetenschappelijk bewijs aantoont dat baby’s en 

peuters, met inbegrip van diegenen van wie de taal die in het gezin wordt gesproken het Nederlands is, die vanaf 

de eerste maanden van hun leven in een meertalig milieu zijn ondergedompeld, een achterstand vertonen bij het 

aanleren van de taal. Het leidt daaruit af dat de door de decreetgever aangevoerde reden om de bestreden 

voorrangsregel in te voegen, een duidelijke beoordelingsfout is, of op zijn minst een ongegrond vooroordeel. 

 

 A.30.2.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap legt de nadruk op het feit dat, rekening houdend met 

de huidige toestand van schaarste op het vlak van kinderopvangplaatsen in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad, de bepalingen van het bestreden decreet, hoewel zij niet direct plaatsen schrappen of niet 

uitdrukkelijk erin voorzien het aantal ervan te verminderen, op termijn tot gevolg hebben het aanbod van niet-

gesubsidieerde plaatsen te verminderen. 

 

 A.30.3.  Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, is het Parlement van de Franse Gemeenschap van 

mening dat het niveau van taalvereisten dat door één van de ouders moet worden bereikt, niet in verhouding staat 

tot de verklaarde doelstelling, namelijk de ondersteuning van de taalontwikkeling in het Nederlands van kinderen 
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van nul tot tweeëneenhalf jaar oud. Het onderstreept dat, gelet op de door de Vlaamse Regering verstrekte 

preciseringen, het niveau van taalbeheersing dat van één van de ouders van het kind wordt geëist, hoger is dan 

dat wat wordt geëist van de kinderbegeleiders die in een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde 

kinderopvanglocatie werken. 

 

 A.30.4.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap is van mening dat de parallel die de Vlaamse Regering 

trekt met de, door het Hof toelaatbaar geachte, voorrangsregel voor toegang tot de Nederlandstalige scholen in 

Brussel, feitelijke grondslag mist en faalt naar recht. In dat opzicht wijst het erop dat de kinderen op wie de 

opvang betrekking heeft en de schoolgaande kinderen van zeer uiteenlopende leeftijden en ontwikkelingsniveaus 

zijn, in het bijzonder ten aanzien van het aanleren van de taal en de verwachtingen van de ouders op dat vlak. 

Het voegt eraan toe dat, hoewel men zich eventueel kan indenken dat de verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs een dergelijke voorrangsregel vergt, de verbetering van de kwaliteit van de opvang van baby’s en 

peuters geen soortgelijke doelstelling is en het dus niet mogelijk maakt dezelfde bepaling te verantwoorden. 

 

 A.31.  Wat het zesde middel betreft, preciseert het Parlement van de Franse Gemeenschap dat het niet 

beweert dat geen enkele van de thans door de Vlaamse Gemeenschap erkende kinderopvanglocaties erin zal 

slagen te voldoen aan de nieuwe taalverplichtingen, maar dat het gewoon vaststelt dat zulks voor een aanzienlijk 

deel daarvan het geval zal zijn. Het is van mening dat de Vlaamse decreetgever de federale loyauteit en het 

evenredigheidsbeginsel heeft geschonden omdat, gezien de schaarste inzake kinderopvangplaatsen in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de Brusselse demografische context, de gevolgen van de bepalingen van 

het bestreden decreet meer zullen wegen op de voorzieningen van de ONE en de financiering van de Franse 

Gemeenschap. 

 

 

 Memorie van antwoord van de Vergadering van de FGC 

 

 A.32.  De Vergadering van de FGC bevestigt dat haar beroep het geheel van de paragrafen 2 en 3 van 

artikel 8 van het bestreden decreet beoogt. Voor het overige is zij van mening dat er te dezen geen ernstige reden 

voor enige exceptie obscuri libelli is. 

 

 A.33.  In verband met het eerste middel betwist de Vergadering van de FGC formeel de bewering van de 

Vlaamse Regering dat de bepalingen van het bestreden decreet de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

bestaande kinderopvangcapaciteit niet zouden wijzigen en stelt zij dat die bepalingen integendeel tot gevolg gaan 

hebben een aantal kinderen uit te sluiten van de kinderopvanglocaties die behoren tot het door Kind en Gezin 

erkende netwerk. Zij gaat ervan uit dat zij het slachtoffer is van de in het geding zijnde verbreking van de 

federale loyauteit, aangezien zij het is die het hoofd zal moeten bieden aan een bijkomende financiële last om, 

voor zover mogelijk, de baby’s wier inschrijving zal zijn geweigerd ingevolge de toepassing van de bij het 

bestreden decreet in het leven geroepen taalvoorrang op te vangen in de kinderopvangvoorzieningen die tot haar 

netwerk behoren. 

 

 A.34.  Wat het tweede middel, tweede onderdeel, betreft, is de Vergadering van de FGC van mening dat de 

bepalingen van artikel 22bis van de Grondwet alsook de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het 

kind te dezen volkomen relevant zijn, aangezien zij de verplichting opleggen dat met het belang van het kind 

rekening wordt gehouden bij elke beslissing die het kind aangaat. Zij gaat ervan uit dat de Vlaamse Regering niet 

verantwoordt waarom het voordeel van maatregelen en diensten die bijdragen tot de ontwikkeling van het kind 

aan sommige kinderen en niet aan anderen zou zijn voorbehouden, naar gelang van het vermogen van de ouders 

om het bewijs te leveren van een voldoende beheersing van het Nederlands. 

 

 A.35.  Wat het derde middel betreft, is de Vergadering van de FGC van mening dat de Vlaamse Regering 

geenszins antwoordt op de vraag in welk opzicht de beperking die is opgelegd aan de vrijheid van vestiging 

verantwoord zou zijn. Zij is van mening dat niet kan worden ingezien waarom een kinderopvanginstelling niet 

zou kunnen worden georganiseerd door een onderdaan van de Europese Unie die noch het Nederlands noch het 

Frans zou beheersen. 

 

 A.36.  Wat het vierde middel, eerste onderdeel, betreft, is de Vergadering van de FGC van mening dat men 

zich op zijn minst moet afvragen of het beroep van kinderbegeleider, door zijn aard, een actieve kennis van de 

Nederlandse taal vergt en onderstreept zij dat, met name op dat punt, de situatie van die beroepskrachten niet 

vergelijkbaar is met die van de leerkrachten. 
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 Memorie van antwoord van de Franse Gemeenschapsregering 

 

 A.37.1.  De Franse Gemeenschapsregering is, wat haar eerste middel betreft, van mening dat met 

betrekking tot het beginsel van gelijkheid onder kinderen naar gelang van de taalsituatie van de ouders, de 

decreetgever niet over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en dat het Hof een striktere controle moet 

uitoefenen. Zij is van mening dat de bewering van de Vlaamse Regering dat artikel 8, § 2, van het bestreden 

decreet een wettig doel nastreeft en niet strijdig is met het belang van het kind, niet is aangetoond en door 

objectieve elementen wordt tegengesproken. Zij doet gelden dat hoewel het waar is dat een goede opvang vanaf 

de prilste leeftijd voor kinderen van bescheiden afkomst en/of anderstalige kinderen ertoe bijdraagt de gelijkheid 

van kansen voor die kinderen te bevorderen, artikel 8, § 2, gevolgen heeft die in strijd zijn met die doelstelling, 

aangezien het ertoe leidt die kinderen van de gesubsidieerde kinderopvanglocaties uit te sluiten. Zij voegt eraan 

toe dat de Vlaamse Regering op geen enkele wijze aantoont dat het contact met allochtone kinderen de 

taalontwikkeling van de kinderen die in een Nederlandstalig milieu zijn geboren, zou schaden. 

 

 A.37.2.  De Franse Gemeenschapsregering is eveneens van mening dat geen enkele lering kan worden 

getrokken uit het arrest nr. 7/2012 van het Hof, aangezien de situatie van het Nederlandstalige onderwijs en die 

van de opvang van jonge kinderen niet kunnen worden vergeleken. 

 

 A.38.  Ten aanzien van het vierde middel van haar memorie van tussenkomst is de Franse 

Gemeenschapsregering van mening dat het onloochenbaar is dat door het bestreden decreet aan te nemen, de 

Vlaamse Gemeenschap geen rekening heeft gehouden met de gevolgen die het zou hebben op de andere partners 

van het federale België, terwijl het beginsel van de federale loyauteit van de gefedereerde entiteiten en de 

federale overheid eist dat zij rekening houden met de gevolgen die hun normen op de andere 

bevoegdheidsniveaus zullen hebben. 

 

 A.39.  Ten aanzien van het vijfde middel is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat in de 

veronderstelling dat het Hof van oordeel zou zijn dat met artikel 8, § 2, van het bestreden decreet een wettig doel 

wordt nagestreefd, hetgeen zij overigens betwist, zou dienen te worden vastgesteld dat de Vlaamse decreetgever 

geen rekening heeft gehouden met het bestaan van middelen die minder afbreuk doen aan de grondrechten. 

 

 

 Memorie van wederantwoord van de Vlaamse Regering 

 

 A.40.  Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep in de zaak nr. 5539 herhaalt de Vlaamse 

Regering dat aangezien slechts tegen artikel 8, § 3, 2°, grieven worden geformuleerd, het beroep onontvankelijk 

is in zoverre het artikel 8, § 3, 1° en 3°, beoogt. 

 

 A.41.  In verband met het eerste middel in de zaak nr. 5538 is de Vlaamse Regering van mening dat het 

Parlement van de Franse Gemeenschap op generlei wijze haar argument weerlegt volgens hetwelk de betrokken 

taalvereisten nauw verbonden zijn met de gemeenschapsbevoegdheid inzake gezinsbeleid. Zij herhaalt 

bovendien dat naar haar mening artikel 16 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen te dezen niet van toepassing is, aangezien de bestreden bepalingen niet het gebruik van de talen 

regelen, personen niet ertoe verplichten het Nederlands te gebruiken en dus geen afbreuk doen aan de faciliteiten 

in de rand- of de taalgrensgemeenten. 

 

 A.42.1.  Wat het tweede middel in de zaak nr. 5538 en het eerste onderdeel van het tweede middel in de 

zaak nr. 5539 betreft, herhaalt de Vlaamse Regering haar standpunt dat artikel 7, tweede lid, van het bestreden 

decreet niets meer bevat dan een overdracht van bevoegdheden aan de uitvoerende macht en op zichzelf 

geenszins het gebruik van het Nederlands onder particulieren oplegt. Zij onderstreept in dat opzicht dat het 

decreet geenszins de actieve kennis van het Nederlands bij alle kinderbegeleiders oplegt, maar dat het om 

sommigen van hen kan gaan. Zij wijst erop dat het te dezen is geboden haar interpretatie van de bestreden 

bepaling in aanmerking te nemen, interpretatie die, volgens haar, die bepaling in overeenstemming met de 

Grondwet maakt. 

 

 A.42.2.  Ten aanzien van de grief die is afgeleid uit de rechtsonzekerheid die ontstaat door de 

onduidelijkheid van het vereiste niveau van taalkennis, is de Vlaamse Regering van mening dat het normaal en 

passend is dat het niveau van actieve kennis van de taal dat van de verschillende betrokkenen wordt geëist, 

varieert, aangezien het aangepast moet zijn aan het doel dat met de norm wordt nagestreefd. 
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 A.43.1.  In verband met het derde middel in de zaak nr. 5538 en het tweede onderdeel van het tweede 

middel in de zaak nr. 5539 betoogt de Vlaamse Regering dat de bestreden bepaling sommige kinderen niet 

uitsluit, maar zich ertoe beperkt een prioritaire inschrijving te regelen, zodat, volgens haar, de argumentatie van 

de verzoekende partijen op een verkeerde interpretatie van de bepaling berust. Zij preciseert dat het cijfer van 

45 pct. beschikbare plaatsen waarop de voorrang geen betrekking heeft, geen maximumpercentage is, maar wel 

degelijk een minimumpercentage, aangezien de verantwoordelijke van elke kinderopvanglocatie ervoor kan 

kiezen een percentage plaatsen waarop de voorrang betrekking heeft aan te nemen dat kleiner is dan 55 pct. 

 

 A.43.2.  In verband met de vergelijking met het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en met het arrest 

nr. 7/2012 van het Hof legt de Vlaamse Regering de nadruk op het feit dat de kinderen die de 

kinderopvanglocaties bezoeken op een leeftijd zijn die cruciaal is voor het correct aanleren van een taal, zodat de 

ondersteuning van de taalontwikkeling een relevante doelstelling is wat kinderen van die leeftijd betreft. 

 

 A.44.  De Vlaamse Regering gaat ervan uit dat het tweede middel dat door de Franse 

Gemeenschapsregering naar voren is gebracht, onontvankelijk is in zoverre het is afgeleid uit de schending van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 2 van het Eerste Protocol bij dat Verdrag, wegens 

ontstentenis van uiteenzetting van de grief. Bovendien is zij van mening dat de Franse Gemeenschapsregering de 

vereisten inzake taalkennis en de regelgeving inzake het gebruik van de talen met elkaar verwart. Zij herinnert 

eraan dat de bestreden bepaling geenszins het gebruik van het Nederlands oplegt aan de betrokken ouders en dat 

zij slechts een evenwichtige spreiding beoogt van de kinderen die thuis geen Nederlands spreken in de door de 

Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde kinderopvanglocaties. Zij voegt eraan toe dat de vereiste, voor één van de 

ouders, het bewijs te leveren van de voldoende beheersing van het Nederlands kan worden beschouwd als een 

« overeenkomstige plicht » in de zin van artikel 23 van de Grondwet. 

 

 A.45.  In verband met het vierde middel in de zaak nr. 5538, het derde middel en het eerste onderdeel van 

het vierde middel in de zaak nr. 5539 verwijst de Vlaamse Regering naar de argumentatie die zij in haar 

memorie heeft uiteengezet om aan te tonen dat de aangevoerde bepalingen van het recht van de Europese Unie 

niet zijn geschonden. 

 

 A.46.  In verband met het vijfde middel in de zaak nr. 5538, het tweede onderdeel van het vierde middel in 

de zaak nr. 5539 en het vijfde middel dat door de Franse Gemeenschapsregering naar voren is gebracht, gaat de 

Vlaamse Regering ervan uit dat aangezien in elke kinderopvanglocatie ten minste 45 pct. van de beschikbare 

plaatsen openstaan voor alle kinderen, zonder dat beheersing van het Nederlands door hun ouders vereist is, 

artikel 8, § 2, van het bestreden decreet geen beperking vormt van het recht van vrij verkeer van personen of 

diensten. Zij voegt eraan toe dat indien er een aantasting van dat recht zou zijn, zij in elk geval zou zijn 

verantwoord door de doelstelling de taalverwerving voor alle kinderen in de beste omstandigheden te 

ondersteunen, en dat de vereiste inzake taalbeheersing noch onevenredig is, noch overdreven moeilijk om eraan 

te voldoen. Volgens haar heeft het feit dat de taalvereiste van artikel 8, § 2, een beetje hoger is dan die van 

artikel 7 van het bestreden decreet te maken met de bestaansreden ervan, namelijk waarborgen dat het 

Nederlands de taal is die in het gezin van het kind wordt gesproken. 

 

 A.47.  In verband met het zesde middel in de zaak nr. 5538 en het eerste middel in de zaak nr. 5539 

herhaalt de Vlaamse Regering dat het bestreden decreet geen enkele invloed heeft op het totale aantal 

kinderopvangplaatsen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dat het niet tot gevolg heeft een categorie van 

kinderen van de kinderopvangplaatsen in de door Kind en Gezin erkende voorzieningen uit te sluiten en dat het 

geen verschuiving van de door Kind en Gezin erkende voorzieningen naar de ONE met zich meebrengt, zodat de 

middelen die zijn afgeleid uit de schending van het beginsel van de federale loyauteit niet gegrond zijn. Zij voegt 

eraan toe dat Kind en Gezin en de ONE thans samen, op verzoek van hun respectieve toezichthoudende 

ministers, een overgangsplan uitwerken dat ertoe strekt het aantal in Brussel aangeboden kinderopvangplaatsen 

te verhogen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012 houdende 

de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters 

 

 B.1.1.  Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012 houdende de 

organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters (hierna : het decreet van 20 april 2012) 

heeft tot doel het decretale kader vast te leggen met betrekking tot de organisatie van de 

opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd « in aanvulling op de opvoeding van het kind 

in zijn gezin » (artikel 3, eerste lid, van het decreet). Het bepaalt dat vanaf de 

inwerkingtreding ervan geen enkele professionele kinderopvanglocatie zal kunnen worden 

geopend zonder dat de organisator vooraf een vergunning heeft verkregen die wordt uitgereikt 

door het autonome agentschap « Kind en Gezin » (artikel 4) en het legt de voorwaarden vast 

waaronder die vergunning wordt toegekend (artikel 6). In het decreet wordt eveneens de 

subsidiëring van de kinderopvanglocaties in verschillende trappen georganiseerd. De erkende 

kinderopvanglocaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een basissubsidie 

(artikel 7) alsook, indien zij aan bijkomende voorwaarden beantwoorden, aanvullende 

subsidies (artikelen 8, 9 en 10) aanvragen en verkrijgen. Het decreet bepaalt voorts het 

toezicht op de kinderopvanglocaties (artikelen 15, 16 en 17) en de maatregelen die kunnen 

worden genomen ten aanzien van de kinderopvanglocaties die de decretale of reglementaire 

bepalingen die van kracht zullen zijn niet in acht nemen. 

 

 De als beroep en tegen betaling uitgeoefende kinderopvang, die krachtens het decreet van 

20 april 2012 aan een voorafgaande vergunning is onderworpen, kan drie verschillende 

vormen aannemen (artikel 4 van het decreet). Het gaat om « de gezinsopvang », die 

plaatsvindt buiten de gezinswoning van het kind wanneer maximaal acht kinderen tegelijk 

aanwezig kunnen zijn, « de groepsopvang », die plaatsvindt buiten de gezinswoning van het 

kind wanneer minimaal negen kinderen tegelijk aanwezig kunnen zijn en om « de opvang aan 

huis » als de kinderopvang in de gezinswoning van het kind gebeurt. 

 

 B.1.2.  Door het aannemen van dat decreet wil de Vlaamse decreetgever 

« tegemoetkomen aan de opvangbehoeften van alle kinderen en gezinnen zonder onderscheid, 

en dat door het aanbieden van voldoende, toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle en 

leefbare kinderopvang, en door middel van een eenduidige, transparante, werkbare, 
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eenvormige en toekomstgerichte wetgeving » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1395/5, p. 4). 

 

 B.1.3.  Uit de verzoekschriften en de memorie van tussenkomst blijkt dat de middelen 

zijn gericht tegen artikel 6, § 1, 4°, artikel 7, tweede lid, en artikel 8, §§ 2 en 3, van het 

bestreden decreet. Het Hof onderzoekt de middelen, waarbij het ze groepeert volgens de 

bepaling die erin wordt beoogd. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 6 van het decreet van 20 april 2012 

 

 B.2.1.  Artikel 6 van het decreet van 20 april 2012 bepaalt : 

 

 « § 1.  De organisator voldoet voor zijn kinderopvanglocatie minstens aan alle 

voorwaarden met betrekking tot : 

 

 1°  de infrastructuur, minstens de ruimte, bestemd voor kinderopvang, de uitrusting en de 

inrichting ervan; 

 

 2°  de veiligheid en de gezondheid, met inbegrip van specifieke 

brandveiligheidsvoorschriften voor kinderopvanglocaties, met behoud van de toepassing van 

de federale basisnormen voor de brandveiligheid van gebouwen; 

 

 3°  de omgang met de kinderen en de gezinnen, waaronder minstens : 

 

 a)  het respecteren van de fysieke en de psychische integriteit van elk kind; 

 

 b)  het niet discrimineren van kinderen en gezinnen. Er mogen geen voorwerpen of 

tekenen aanwezig zijn die blijk geven van discriminatie of die racistisch, xenofoob of 

onwettig zijn, als de aanwezige voorwerpen of tekenen een nadelige invloed op de kinderen 

kunnen hebben; 

 

 c)  het pedagogische beleid en de pedagogische ondersteuning met het oog op het 

stimuleren van de ontwikkeling van elk kind op lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, 

communicatief, creatief en moreel vlak, en met het oog op het waarborgen van het 

welbevinden en de betrokkenheid van elk kind; 

 

 d)  de betrokkenheid en de participatie van de gezinnen, met inbegrip van de periodieke 

evaluatie van de tevredenheid van de gezinnen en de communicatie met de gezinnen, en met 

inbegrip van de informatie van Kind en Gezin over de vergunning; 

 

 e)  het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst met de gezinnen; 

 

 4°  de personen werkzaam in de kinderopvanglocatie, minstens met betrekking tot : 
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 a)  de verantwoordelijke, zoals zijn kwalificatie, te volgen vorming en zijn actieve kennis 

van de Nederlandse taal; 

 

 b)  de kinderbegeleider, zoals zijn kwalificatie, te volgen vorming, het aantal 

kinderbegeleiders in verhouding tot het aantal tegelijk aanwezige kinderen en voor minstens 

één van de kinderbegeleiders de actieve kennis van de Nederlandse taal; 

 

 5°  het organisatorische management van de kinderopvanglocatie, minstens de 

verantwoordelijkheidstoedeling, de leefgroepindeling, de financiële werking, het 

kwaliteitsbeleid en de klachtenbehandeling; 

 

 6°  de samenwerking met Kind en Gezin, het lokaal loket kinderopvang en het lokaal 

bestuur. 

 

 […] 

 

 § 5.  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot paragraaf 1 tot en 

met paragraaf 4, en maakt daarbij een onderscheid tussen de startvoorwaarden en de 

werkingsvoorwaarden. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de competenties voor kinderopvang. 

 

 […] ». 

 

 B.2.2.  In artikel 2, eerste lid, 4° tot 6°, wordt gepreciseerd dat de « organisator » « de 

natuurlijke persoon of de rechtspersoon [is] die kinderopvang organiseert », de 

« verantwoordelijke » « de persoon [is] die door de organisator is aangewezen om de 

kwaliteitsvolle werking van de kinderopvanglocatie dagelijks te regelen » en de 

« kinderbegeleider » « de persoon [is] die door de organisator is aangewezen om de kinderen 

op te voeden, bij te dragen tot hun ontwikkeling en hen te verzorgen ». 

 

 In de kleine kinderopvanglocaties kunnen de functies van verantwoordelijke en 

kinderbegeleider door dezelfde persoon worden uitgeoefend. 

 

 B.2.3.  In de memorie van toelichting van het ontwerp van decreet wordt in verband met 

de vereiste van actieve kennis van het Nederlands bij de verantwoordelijke gepreciseerd : 

 

 « Voor de verantwoordelijke zal de Vlaamse Regering minstens voorwaarden opleggen 

inzake kwalificatie, te volgen vorming en de actieve kennis van de Nederlandse taal. 
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 Uitgangspunt voor de voorwaarden inzake de actieve kennis van het Nederlands voor de 

verantwoordelijke in de kinderopvang is hoe dan ook de taalvrijheid zoals gewaarborgd door 

de Grondwet (artikel 30). De vergunningsvoorwaarden zullen niet aan deze taalvrijheid raken, 

er zullen enkel voorwaarden gelden rond taalkennis. Kennis van het Nederlands is 

noodzakelijk om een aantal doelstellingen te kunnen bereiken. Actieve kennis van het 

Nederlands van de verantwoordelijke is van belang om onder meer de van toepassing zijnde 

regelgeving, richtlijnen, aanbevelingen en gehanteerde instrumenten te kunnen verstaan en 

toepassen op de werkvloer. Daarnaast is deze kennis ook aangewezen om vlot contact met 

Nederlandstalige gezinnen te kunnen aangaan. De kinderopvang dient ook ingeschakeld te 

worden om een actieve rol te spelen in de strijd tegen de taalachterstand. Als de 

verantwoordelijke vervangen moet worden, voldoet de vervanger ook aan de voorwaarden. 

 

 De taalkennis zal bewezen kunnen worden aan de hand van een behaald Nederlandstalig 

kwalificatiebewijs, of een taaltest (minimum niveau B2 volgens het Europees referentiekader 

voor de talen). De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, p. 33). 

 

 

 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende 

regels 

 

 B.3.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5538 is afgeleid uit de schending, door artikel 6, 

§ 1, 4°, van het bestreden decreet, van artikel 129 van de Grondwet en, in ondergeschikte 

orde, van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen. De verzoekende partij is van mening dat door de actieve kennis van het 

Nederlands bij de verantwoordelijke en bij een van de kinderbegeleiders te vereisen voor het 

verkrijgen van de vergunning om kinderopvang te organiseren, de decreetgever een maatregel 

heeft genomen die het gebruik van de talen regelt. Zij doet gelden dat de gemeenschappen 

slechts in bepaalde aangelegenheden die zijn opgesomd in artikel 129 van de Grondwet 

bevoegd zijn om het gebruik van de talen te regelen. Zij voegt eraan toe dat zelfs indien ervan 

zou moeten worden uitgegaan dat de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om regelgeving 

inzake het gebruik van de talen in de kinderopvanglocaties aan te nemen, die bevoegdheid in 

elk geval niet zou kunnen worden uitgeoefend op het grondgebied van het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad, noch in de gemeenten of groepen van gemeenten die palen aan een ander 

taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij 

gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. 
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 B.3.2.  Artikel 129 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « § 1.  De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, bij uitsluiting 

van de federale wetgever, elk voor zich, bij decreet, het gebruik van de talen voor : 

 

 1°  de bestuurszaken; 

 

 2°  het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende 

instellingen; 

 

 3°  de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsmede de door de 

wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. 

 

 § 2.  Deze decreten hebben kracht van wet, respectievelijk in het Nederlandse taalgebied 

en in het Franse taalgebied, uitgezonderd wat betreft : 

 

 -  de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de 

wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, 

voorschrijft of toelaat. Voor deze gemeenten kan in de bepalingen betreffende het gebruik van 

de talen voor de aangelegenheden bedoeld in § 1 geen verandering worden aangebracht dan 

bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid; 

 

 -  de diensten waarvan de werkkring verder reikt dan het taalgebied waarin zij gevestigd 

zijn; 

 

 -  de door de wet aangewezen federale en internationale instellingen waarvan de werking 

gemeen is aan meer dan één gemeenschap ». 

 

 B.3.3.  Uit die bepaling volgt dat de bevoegdheid om het gebruik van de talen in de 

aangelegenheid van de opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd te regelen niet aan de 

gemeenschappen is toegewezen. 

 

 B.3.4.  Door, onder de voorwaarden die het mogelijk maken een vergunning te verkrijgen 

om kinderopvang te kunnen organiseren, te bepalen dat de verantwoordelijke en ten minste 

een van de kinderbegeleiders over een actieve kennis van de Nederlandse taal moeten 

beschikken, regelt artikel 6, § 1, 4°, van het decreet van 20 april 2012 op geen enkele wijze 

het gebruik van die taal door de betrokken personen, noch in hun betrekkingen met de 

kinderen en met de ouders, noch in de betrekkingen tussen de personeelsleden van de 

kinderopvanglocatie. Die bepaling verhindert dus niet het gebruik van andere talen in de 

kinderopvangvoorziening. 
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 De in B.2.3 aangehaalde memorie van toelichting toont aan dat de decreetgever, door die 

voorwaarde inzake taalkennis op te leggen, de bedoeling had zich ervan te vergewissen dat, 

enerzijds, de regelgeving ter zake en de richtlijnen van Kind en Gezin zouden worden 

begrepen en correct zouden worden toegepast in de kinderopvanglocatie en dat, anderzijds, de 

betrekkingen met de Nederlandstalige ouders zouden worden vergemakkelijkt. 

 

 B.3.5.  De gemeenschappen zijn, krachtens artikel 128 van de Grondwet en artikel 5, § 1, 

II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bevoegd 

voor de aangelegenheid van de opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd. Bij de 

uitoefening van die bevoegdheid kunnen zij bepalen dat het organiseren, bij wijze van beroep 

en tegen betaling, van de opvang van die kinderen het verkrijgen van een voorafgaande 

vergunning vergt teneinde de kwaliteit van de opvang te waarborgen. Zij kunnen eveneens de 

voorwaarden bepalen die moeten worden vervuld om die vergunning te verkrijgen. Voor 

zover dergelijke bepaling een nauwe band vertoont met de bevoegdheid van de 

gemeenschappen inzake kinderopvang en onder voorbehoud van het onderzoek van de 

bestaanbaarheid van die voorwaarden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met de 

bepalingen van het recht van de Europese Unie, kunnen zij, zonder hun bevoegdheid te 

overschrijden, bepalen dat de verantwoordelijke en één personeelslid een actieve kennis, in dit 

geval, van de Nederlandse taal moeten bezitten zonder evenwel het gebruik van die taal te 

kunnen regelen. 

 

 B.3.6.  Daaruit volgt dat artikel 6, § 1, 4°, van het decreet van 20 april 2012 geen 

bepaling is die het gebruik van de talen regelt in de zin van artikel 129 van de Grondwet en 

dat de decreetgever bevoegd was om die bepaling aan te nemen aangezien het nauwe verband 

van die bepaling met de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake kinderopvang blijkt uit 

de in B.3.4 vermelde doelstellingen. 

 

 Bovendien toont de verzoekende partij niet aan in welk opzicht de bestreden bepaling 

afbreuk zou doen aan de rechten van de personen die wonen in de gemeenten met een 

bijzonder taalstatuut, zodat er geen reden is om de aangevoerde schending van artikel 16bis 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 te onderzoeken. 

 

 B.3.7.  Het eerste middel in de zaak nr. 5538 is niet gegrond. 
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 B.4.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5539 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 30 en 143 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 5, 

14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met de algemene 

beginselen van rechtszekerheid, wettigheid en evenredigheid. 

 

 Dat middel is gericht tegen de artikelen 6, 7 en 8 van het decreet van 20 april 2012. Het 

Hof onderzoekt dat middel hier slechts in zoverre artikel 6, § 1, 4°, van het decreet erin is 

beoogd. 

 

 B.4.2.  De verzoekende partij doet gelden dat door de actieve kennis van het Nederlands 

bij de verantwoordelijke en één kinderbegeleider te vereisen voor het verkrijgen van de 

vergunning om kinderopvang te organiseren, de decreetgever noodzakelijkerwijs een 

vermindering van het aantal kinderopvanglocaties en dus van het aantal beschikbare plaatsen 

in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad veroorzaakt, alsook een correlatieve verhoging 

van de financiële last voor de Franse Gemeenschap, die te wijten is aan een significante 

verhoging van het aantal kinderopvanginstellingen die hun aansluiting bij de Office de la 

naissance et de l’enfance (Dienst voor geboorte en kinderwelzijn van de Franse 

Gemeenschap) aanvragen. Zij is van mening dat de decreetgever te dezen een wetgeving heeft 

aangenomen die onverenigbaar is met de federale loyauteit en derhalve artikel 143 van de 

Grondwet heeft geschonden. 

 

 B.4.3.  Artikel 143, § 1, van de Grondwet - de paragrafen 2 en 3 van die bepaling hebben 

betrekking op de procedure betreffende de belangenconflicten en staan dus los van het 

onderwerp van het middel - bepaalt : 

 

 « Met het oog op het vermijden van de belangenconflicten nemen de federale Staat, de 

gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de 

uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht ». 

 

 B.4.4.  Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de parlementaire 

voorbereiding van die grondwetsbepaling voor de federale overheid en voor de deelgebieden 

de verplichting in om, wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, het evenwicht van de 

federale constructie in haar geheel niet te verstoren; het betekent meer dan het uitoefenen van 
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bevoegdheden : het geeft aan in welke geest dat moet geschieden (Parl. St., Senaat, B.Z. 

1991-1992, nr. 100-29/2). 

 

 B.4.5.  Het beginsel van de federale loyauteit, in samenhang gelezen met het 

redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel, betekent dat elke wetgever ertoe gehouden is, in de 

uitoefening van zijn eigen bevoegdheid, erover te waken dat door zijn optreden de uitoefening 

van de bevoegdheden van de andere wetgevers niet onmogelijk of overdreven moeilijk wordt 

gemaakt. 

 

 B.4.6.  De gemeenschappen, die bevoegd zijn om de aangelegenheid van de 

kinderopvang te regelen, kunnen van oordeel zijn dat het noodzakelijk is te bepalen dat die 

opvang slechts kan worden georganiseerd met een voorafgaande vergunning, teneinde de 

kwaliteit ervan te waarborgen. Zij kunnen eveneens de voorwaarden bepalen die moeten 

worden vervuld om de betrokken vergunning te verkrijgen. 

 

 B.4.7.  Artikel 3, tweede lid, van het decreet van 20 april 2012 bepaalt : 

 

 « Binnen het beschikbare aanbod aan kinderopvang heeft elk gezin met een behoefte aan 

kinderopvang, recht op kinderopvang. De Vlaamse Gemeenschap beoogt tegen 2016 een 

aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar, en vanaf 2020 voor alle 

gezinnen met een behoefte aan kinderopvang, binnen een afgesproken budgettair kader ». 

 

 Het decreet van 20 april 2012 beoogt dus het aantal kinderopvanglocaties te verhogen. 

 

 B.4.8.  De bestreden bepaling vermindert op zich ook niet het totale aantal 

kinderopvangvoorzieningen en het totale aantal beschikbare plaatsen in die voorzieningen in 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 B.4.9.  Het eerste middel in de zaak nr. 5539 is niet gegrond in zoverre artikel 6, § 1, 4°, 

van het decreet van 20 april 2012 erin is beoogd. 
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 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van het recht van de Europese Unie 

 

 B.5.1.  Het vierde middel in de zaak nr. 5538 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18, 45 en 49 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met de artikelen 1 en 7 

van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, met artikel 24 van de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden, en met artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna : het Handvest). 

 

 In dat middel worden de artikelen 6, § 1, 4°, en 7, tweede lid, van het bestreden decreet 

beoogd. Het Hof onderzoekt het middel hierna in zoverre het artikel 6, § 1, 4° betreft. 

 

 Het derde middel in de zaak nr. 5539 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18 en 49 van het VWEU en met 

de artikelen 21, 34 en 36 van het Handvest. 

 

 B.5.2.  De verzoekende partijen gaan ervan uit dat artikel 6, § 1, 4°, van het decreet van 

20 april 2012, door het verkrijgen van de verplichte vergunning om kinderopvang in de 

Vlaamse Gemeenschap te organiseren afhankelijk te stellen van de actieve kennis van het 

Nederlands bij de verantwoordelijke en bij één kinderbegeleider, een beperking in het leven 

roept van de vrijheid van verkeer van werknemers en van de vrijheid van vestiging die 

onverenigbaar is met het recht van de Europese Unie, en een discriminatie op grond van de 

taal of de nationaliteit bevat. 

 

 B.5.3.  De artikelen 18, 45 en 49 van het VWEU bepalen : 

 

 « Artikel 18 

 

 Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, 

daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 
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 […] ». 

 

 « Artikel 45 

 

 1.  Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. 

 

 2.  Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen 

de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 

arbeidsvoorwaarden. 

 

 3.  Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om, 

 

 a)  in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling, 

 

 b)  zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten, 

 

 c)  in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen 

overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling 

van nationale werknemers gelden, 

 

 d)  op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben 

vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door de 

Commissie vast te stellen verordeningen. 

 

 4.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in 

overheidsdienst ». 

 

 « Artikel 49 

 

 In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 

voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Dit 

verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van 

agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die op 

het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. 

 

 De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende 

het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening 

daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 

vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig de bepalingen 

welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn 

vastgesteld ». 

 

 B.5.4.  Artikel 21 van het Handvest bepaalt : 

 

 « 1.  Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
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denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, 

leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden. 

 

 2.  Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen 

ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden ». 

 

 Artikel 34 van het Handvest, dat de sociale zekerheid en de sociale bijstand betreft, en 

artikel 36 van het Handvest, dat de toegang tot diensten van algemeen economisch belang 

betreft, zijn vreemd aan de grieven van de verzoekende partijen. 

 

 B.5.5.  De artikelen 1 en 7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen 

de Unie bepalen : 

 

 « Artikel 1 

 

 1.  Iedere onderdaan van een lidstaat, ongeacht zijn woonplaats, heeft het recht, op het 

grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten, 

overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de 

onderdanen van die staat regelen. 

 

 2.  Op het gebied van een andere lidstaat geniet hij met name dezelfde voorrang ten 

aanzien van het aanvaarden van arbeid in loondienst als de onderdanen van deze staat ». 

 

 « Artikel 7 

 

 1.  Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op het grondgebied van andere 

lidstaten niet op grond van zijn nationaliteit anders worden behandeld dan de nationale 

werknemers, wat betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op het 

gebied van beloning, ontslag, en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het 

beroep of wedertewerkstelling. 

 

 […] ». 

 

 B.5.6.  Artikel 24 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden bepaalt : 

 

 « 1.  Onverminderd specifieke, in het Verdrag en het afgeleide recht uitdrukkelijk 

opgenomen bepalingen, geniet iedere burger van de Unie die op basis van deze richtlijn op het 

grondgebied van een gastland verblijft, binnen het toepassingsgebied van het Verdrag 

dezelfde behandeling als de onderdanen van dat gastland. Dit recht geldt ook voor 
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familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die verblijfsrecht of 

duurzaam verblijfsrecht genieten. 

 

 […] ». 

 

 B.5.7.  Bovendien bepalen de artikelen 9 en 10 van de richtlijn 2006/123/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne 

markt : 

 

 « Artikel 9 

 

 1.  De lidstaten stellen de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit niet 

afhankelijk van een vergunningstelsel, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

 

 a)  het vergunningstelsel heeft geen discriminerende werking jegens de betrokken 

dienstverrichter; 

 

 b)  de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden 

van algemeen belang; 

 

 c)  het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden bereikt, 

met name omdat een controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn. 

 

 […] 

 

 Artikel 10 

 

 1.  Vergunningstelsels zijn gebaseerd op criteria die beletten dat de bevoegde instanties 

hun beoordelingsbevoegdheid op willekeurige wijze uitoefenen. 

 

 2.  De in lid 1 bedoelde criteria zijn : 

 

 a)  niet-discriminatoir; 

 

 b)  gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang; 

 

 c)  evenredig met die reden van algemeen belang; 

 

 d)  duidelijk en ondubbelzinnig; 

 

 e)  objectief; 

 

 f)  vooraf openbaar bekendgemaakt; 

 

 g)  transparant en toegankelijk. 

 

 […] ». 
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 B.5.8.  Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat 

« binnen hun respectieve werkingssfeer de artikelen 45 VWEU en 49 VWEU, alsook de 

artikelen 22 en 24 van richtlijn 2004/38 nationale maatregelen verbieden die een burger van 

een lidstaat beletten of ervan weerhouden deze lidstaat te verlaten om zijn recht van vrij 

verkeer binnen de Unie uit te oefenen. Dergelijke maatregelen vormen, zelfs wanneer zij 

onafhankelijk van de nationaliteit van de betrokken staatsburgers van toepassing zijn, 

beperkingen van de door deze artikelen gewaarborgde fundamentele vrijheden » (HvJ, 8 mei 

2013, Libert e.a., C-197/11 en C-203/11, punt 38 en aangehaalde rechtspraak). Het is ook 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer 

van personen het alle burgers van de Unie gemakkelijker beogen te maken, om het even welk 

beroep uit te oefenen op het gehele grondgebied van de Unie, en in de weg staan aan 

maatregelen die deze burgers minder gunstig behandelen wanneer zij op het grondgebied van 

een andere lidstaat een economische activiteit willen uitoefenen (HvJ, grote kamer, 1 april 

2008, Regering van de Franse Gemeenschap en Waalse Regering, C-212/06, punt 44). 

 

 De beperkingen van de bij het Verdrag gewaarborgde vrijheden van verkeer zijn echter 

toelaatbaar indien blijkt dat ermee een doelstelling van algemeen belang wordt nagestreefd, 

dat zij geschikt zijn om de verwezenlijking van het ermee beoogde doel te waarborgen en niet 

verder gaan dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken (zie met name HvJ, 5 december 2006, 

Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, punt 61; 13 december 2007, United Pan-Europe 

Communications Belgium e.a., C-250/06, punt 39; grote kamer, 1 april 2008, Regering van de 

Franse Gemeenschap en Waalse Regering, C-212/06, punt 55; grote kamer, 28 april 2009, 

Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Italiaanse Republiek, C-518/06, punt 72; 

grote kamer, 16 april 2013, Las, C-202/11, punt 23; 8 mei 2013, Libert e.a., C-197/11 en 

C-203/11, punt 49). 

 

 B.6.1.  De vereiste de actieve kennis van het Nederlands aan te tonen om 

verantwoordelijke te zijn van een vergunde voorziening voor de opvang van kinderen in de 

voorschoolse leeftijd kan de uitoefening van de vrijheid van vestiging of van het recht van vrij 

verkeer door onderdanen van andere lidstaten welke die activiteit in de Vlaamse 

Gemeenschap wensen uit te oefenen en die niet kunnen aantonen dat zij een actieve kennis 

van die taal bezitten, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. 
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 Die vereiste vormt derhalve een belemmering van het recht van vrije vestiging en van het 

recht van vrij verkeer van de burgers van de Europese Unie. 

 

 B.6.2.  De vergunning om een kinderopvangvoorziening te organiseren afhankelijk 

stellen van de voorwaarde dat ten minste één van de in die voorziening tewerkgestelde 

kleuterleiders over een actieve kennis van de Nederlandse taal beschikt, heeft tot gevolg de 

personen welke die taal beheersen, bij het zoeken van een betrekking in die sector te 

bevoordelen tegenover diegenen die ze niet beheersen. 

 

 Die bepaling kan dus het recht van vrij verkeer van de werknemers die onderdaan zijn 

van andere lidstaten, die dat beroep wensen uit te oefenen en die niet kunnen bewijzen dat zij 

een actieve kennis van die taal bezitten, belemmeren. 

 

 B.7.1.  Volgens de in B.2.3 aangehaalde memorie van toelichting bij het ontwerp van 

decreet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid, worden die beperkingen verantwoord door 

de noodzaak om de van toepassing zijnde regelgeving, richtlijnen, aanbevelingen en 

gehanteerde instrumenten te kunnen verstaan en toe te passen op de werkvloer en om vlot 

contact met Nederlandstalige gezinnen te kunnen aangaan (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 1395/1, p. 33). 

 

 B.7.2.  Het kan rechtmatig zijn van een kandidaat voor een betrekking talenkennis op een 

zeker niveau te verlangen (HvJ, 28 november 1989, Groener, C-379/87, punt 20; 6 juni 2000, 

Angonese, C-281/98, punt 44), zelfs al dient de betrokkene die taal in de uitoefening van zijn 

ambt niet te gebruiken. Zo vereisen de dialoog met de gebruikers en de inachtneming van de 

juridische voorschriften die in de lidstaat van vestiging eigen zijn en de uitvoering van 

administratieve taken, een passende kennis van de taal van die Staat. De taalvereisten moeten 

waarborgen dat de betrokkene met de gebruikers en de administratieve autoriteiten van die 

Staat zinvol kan communiceren (HvJ, 4 juli 2000, Haim, C-424/97, punten 59 en 60). 

 

 B.7.3.  De nagestreefde doelstelling is dus een doelstelling van algemeen belang die de 

beperkingen van de bij het VWEU gewaarborgde vrijheden van vestiging en van vrij verkeer 

adequaat kan verantwoorden. 
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 B.8.1.  Het Hof dient na te gaan of de in de bestreden bepaling vervatte beperking 

evenredig is met de aldus nagestreefde doelstelling. Volgens het Hof van Justitie mogen de 

taalvereisten immers niet verdergaan dan ter bereiking van dat doel noodzakelijk is (ibid., 

punt 60). 

 

 B.8.2.  Te dien aanzien dient allereerst te worden vastgesteld dat de vereiste de actieve 

kennis van het Nederlands aan te tonen enkel geldt voor de verantwoordelijke van de 

kinderopvanglocatie en voor één van de kinderbegeleiders. In kinderopvanglocaties waar 

meer dan één kinderbegeleider werkzaam is, geldt die verplichting derhalve niet voor de 

andere kinderbegeleiders. 

 

 B.8.3.  Vervolgens belet die bepaling niet, zoals in B.3.4 en B.3.6 wordt gepreciseerd, dat 

die personen andere talen gebruiken. In de memorie van toelichting bij het ontwerp van 

decreet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid werd overigens uitdrukkelijk bevestigd dat 

die bepaling niet verhindert « dat ook exclusief anderstalige (niet-Nederlandstalige) 

kinderopvang mogelijk moet zijn » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, 

p. 42). 

 

 B.8.4.  De bestreden bepaling preciseert niet wat onder « actieve kennis van de 

Nederlandse taal » dient te worden verstaan. De Vlaamse Regering dient dit nader te bepalen 

(artikel 6, § 5, eerste lid, van het decreet van 20 april 2012). De parlementaire voorbereiding 

stelt : 

 

 « De taalkennis zal bewezen kunnen worden aan de hand van een behaald 

Nederlandstalig kwalificatiebewijs, of een taaltest (minimum niveau B2 volgens het Europees 

referentiekader voor de talen) » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, p. 33). 

 

 Bijgevolg is niet vereist dat de betrokkenen over een Nederlandstalig diploma 

beschikken. Degenen die dat niet hebben, kunnen een taaltest afleggen. Het in de 

parlementaire voorbereiding aangegeven niveau voor die test is bovendien niet van die aard 

dat die taaltest overdreven moeilijk zou zijn of niet in verhouding zou staan tot de functie. Het 

staat in voorkomend geval aan het bevoegde rechtscollege om te onderzoeken of het door de 

Vlaamse Regering bepaalde niveau in overeenstemming is met die precisering. 
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 B.8.5.  Ten slotte bepaalt artikel 6, § 7, van het decreet van 20 april 2012 : 

 

 « De Vlaamse Regering kan, op vraag van een organisator, een afwijking toestaan op de 

naleving van bepaalde vergunningsvoorwaarden die zijn vastgelegd ter uitvoering van 

paragraaf 1 tot en met paragraaf 4, op voorwaarde dat de veiligheid van de kinderen en de 

medewerkers, en de kwaliteit van de kinderopvang voldoende gewaarborgd zijn. De Vlaamse 

Regering bepaalt de regels om die afwijking toe te staan ». 

 

 Bijgevolg kan de Vlaamse Regering ook een afwijking toestaan van de regel dat de 

verantwoordelijke en ten minste één kinderbegeleider moeten aantonen dat ze over een 

actieve kennis van de Nederlandse taal beschikken, voor zover de veiligheid van de kinderen 

en de medewerkers, en de kwaliteit van de kinderopvang daardoor niet in het gedrang komen. 

 

 B.9.1.  Gelet op de in B.8.2 tot B.8.5 vermelde preciseringen zijn de in de bestreden 

bepaling vervatte beperkingen van de door het VWEU gewaarborgde vrijheden niet 

onevenredig. 

 

 B.9.2.  Het vierde middel in de zaak nr. 5538 en het derde middel in de zaak nr. 5539 zijn 

niet gegrond in zoverre artikel 6, § 1, 4°, van het decreet van 20 april 2012 erin is beoogd. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 7 van het decreet van 20 april 2012 

 

 B.10.  Artikel 7 van het decreet van 20 april 2012 bepaalt : 

 

 « De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor 

groepsopvang kan een basissubsidie ontvangen van Kind en Gezin. 

 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de basissubsidie, waaronder 

minstens de voorwaarden voor de actieve taalkennis van het Nederlands voor de 

kinderbegeleiders, en het gebruik van het Nederlands in de werking van de 

kinderopvanglocatie ». 

 

 B.11.1.  Het subsidiëringssysteem dat bij het decreet van 20 april 2012 is ingevoerd, 

omvat een basissubsidie en eventuele aanvullende subsidies. Voor elk van de subsidies, met 

inbegrip van de basissubsidie, moet de organisator van de kinderopvang bijkomende 

voorwaarden vervullen ten opzichte van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om 

de vergunning te verkrijgen die nodig is voor het organiseren van de opvang. 
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 Artikel 7 van het decreet betreft de basissubsidie. In het tweede lid van die bepaling 

wordt aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid overgedragen de nadere regels voor de 

toekenning van die basissubsidie te bepalen en wordt gepreciseerd dat die nadere regels ten 

minste een voorwaarde met betrekking tot de actieve kennis van het Nederlands bij de 

kinderbegeleiders en een voorwaarde met betrekking tot het gebruik van het Nederlands in de 

werking van de kinderopvanglocatie moeten omvatten. 

 

 De organisator die de basissubsidie verkrijgt, kan vervolgens aanspraak maken op een 

aanvullende subsidie indien hij werkt met een tarief dat wordt berekend op basis van het 

inkomen van de gezinnen en indien hij bij voorrang kinderen opvangt die afkomstig zijn uit 

gezinnen die bepaalde kenmerken vertonen (artikel 8). De organisator die de basissubsidie en 

de subsidie bepaald in artikel 8 ontvangt, kan nog een extra subsidie verkrijgen voor de 

realisatie van de opvang van kinderen die afkomstig zijn uit kwetsbare gezinnen (artikel 9). 

Ten slotte wordt eveneens een subsidie toegekend aan de organisator die kinderopvang met 

flexibele openingstijden organiseert en aan diegene die kinderen met specifieke zorgbehoeften 

opvangt (artikel 10). 

 

 B.11.2.  In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet wordt in verband met 

artikel 7 de volgende uitleg gegeven : 

 

 « Naast de voorwaarde van een vergunning hebben, worden onder andere als bijkomende 

voorwaarden gesteld : een actieve taalkennis Nederlands voor begeleiders en minstens het 

Nederlands gebruiken in de werking van de kinderopvangvoorziening. Voor de Vlaamse 

Gemeenschap is het immers een beleidsdoelstelling de verwerving van de Nederlandse taal bij 

jonge kinderen te ondersteunen in functie van de realisatie van het gelijke Kansenbeleid. Op 

die wijze kan kinderopvang bijdragen aan het voorkomen van mogelijke achterstand bij 

kinderen uit arme of anderstalige gezinnen (zie ook : Vlaams regeerakkoord 2009-2014, 

pp. 25 en 27, Parl. St., Vl. Parl. 2009, nr. 31/1). Dit kan enkel wanneer de 

kinderopvangvoorziening ook werkt met begeleiders die het Nederlands machtig zijn, en 

wanneer het Nederlands effectief ook aan bod komt in de werking van de kinderopvang. De 

basissubsidie is aldus, naast een tegemoetkoming in kosten ten gevolge van het voldoen aan 

de vergunningsvoorwaarden, ook een hefboom in functie van deze taaldoelstelling. 

 

 Hoewel de verwerving van de Nederlandse taal voor elk kind in de Vlaamse samenleving 

een belangrijke Vlaamse doelstelling is, kunnen ingevolge het advies van de Raad van State 

van 2 augustus 2011, randnummer 15 tot en met 16, ter zake geen voorwaarden worden 

opgelegd op niveau van de vergunning. Artikel 30 van de Grondwet garandeert immers dat in 

België het taalgebruik vrij is. Dit impliceert dat ook exclusief anderstalige (niet-

Nederlandstalige) kinderopvang mogelijk moet zijn. 
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 Daarom worden deze voorwaarden gekoppeld aan de subsidiëring, vanaf de 

basissubsidie. 

 

 De kindbegeleider dient een actieve kennis van het Nederlands te hebben om de van 

toepassing zijnde regelgeving, richtlijnen, aanbevelingen en de gehanteerde instrumenten 

correct te kunnen interpreteren en toepassen op de werkvloer. De kennis van de Nederlandse 

taal is tevens noodzakelijk voor de begeleider om de jonge kinderen in hun meest gevoelige 

leeftijd voor taalontwikkeling op een correcte wijze te kunnen begeleiden en stimuleren in de 

verwerving van het Nederlands als de voertaal in de Vlaamse samenleving en als de taal van 

het Vlaamse onderwijs. Het IVRK stelt dat elk kind recht heeft op ontwikkeling. Het is de 

taak van de overheid het kind hierin te ondersteunen. Eén van de aspecten van de 

ontwikkeling is de taal. Het vlot kunnen spreken van een taal bevordert de deelname aan de 

samenleving. Naast het hanteren van het Nederlands als de omgangstaal met de kinderen, is 

ook nodig dat de begeleider (in het kader van de identiteitsontwikkeling) ook aandacht heeft 

voor de thuistaal van het kind indien dit geen Nederlands is. Dit wil zeggen dat we het 

spreken van deze taal niet mogen negeren of afstraffen. Het zorgt ervoor dat kinderen zich 

veilig en goed kunnen voelen. Bovendien is aandacht voor de thuistaal een belangrijke 

hefboom om de betrokkenheid en de participatie van kinderen en hun gezin bij de opvang te 

versterken. 

 

 De koppeling van deze taalvoorwaarden aan de basissubsidie heeft dus als doel dat er 

Nederlandstalige kwaliteitsvolle kinderopvang is. 

 

 De taalkennis zal bewezen kunnen worden aan de hand van een behaald Nederlandstalig 

kwalificatiebewijs of een taaltest (minimum niveau B2 volgens het Europees referentiekader 

voor de talen). De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, pp. 42-43). 

 

 

 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende 

regels 

 

 B.12.  Het tweede middel in de zaak nr. 5538 is afgeleid uit de schending, door artikel 7, 

tweede lid, van het decreet van 20 april 2012, van de artikelen 30 en 129 van de Grondwet en 

van de algemene beginselen van wettigheid en rechtszekerheid. 

 

 De verzoekende partijen doen met name gelden dat artikel 30 van de Grondwet de 

taalvrijheid in de betrekkingen tussen particulieren onderling waarborgt, dat de 

gemeenschappen inzake het gebruik van de talen slechts bevoegd zijn in de aangelegenheden 

bedoeld in artikel 129 van de Grondwet en dat de artikelen 30 en 129 van de Grondwet de 

wetgever in elk geval verbieden de regelgeving inzake het gebruik van de talen aan de 

uitvoerende macht over te dragen. 
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 B.13.1.  Door te stellen dat de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden voor 

het verkrijgen van de basissubsidie, minstens voorwaarden inzake « actieve taalkennis van het 

Nederlands » voor de kinderbegeleiders dienen te bevatten, regelt artikel 7, tweede lid, van 

het decreet van 20 april 2012 op geen enkele wijze het gebruik van die taal door de betrokken 

personen, noch in hun betrekkingen met de kinderen en met de ouders, noch in de 

betrekkingen tussen de personeelsleden van de kinderopvanglocatie. Die bepaling belet niet 

het gebruik van andere talen in de kinderopvangvoorziening. 

 

 B.13.2.  Zoals is vermeld in B.3.5, zijn de gemeenschappen, krachtens artikel 128 van de 

Grondwet en artikel 5, § 1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen, bevoegd voor de aangelegenheid van de opvang van kinderen in de 

voorschoolse leeftijd. Bij de uitoefening van die bevoegdheid kunnen zij de voorwaarden 

bepalen die moeten worden vervuld om een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap te 

ontvangen. Voor zover die bepaling een nauw verband vertoont met de bevoegdheid van de 

gemeenschappen inzake kinderopvang, en onder voorbehoud van het onderzoek van de 

bestaanbaarheid van die voorwaarden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met de 

bepalingen van het recht van de Europese Unie, kunnen zij, zonder hun bevoegdheid te 

overschrijden, bepalen dat de kinderbegeleiders een actieve kennis van de Nederlandse taal 

moeten bezitten zonder het gebruik van die taal te regelen. Die vereiste maakt het mogelijk te 

waarborgen dat de kinderen afkomstig uit Nederlandstalige gezinnen steeds zullen kunnen 

worden opgevangen in hun moedertaal. 

 

 B.13.3.  Daaruit volgt dat voor wat de voorwaarde van taalkennis betreft artikel 7, tweede 

lid, van het decreet van 20 april 2012 geen bepaling is die het gebruik van de talen regelt in de 

zin van artikel 129 van de Grondwet en dat de Vlaamse decreetgever bevoegd was om dat aan 

te nemen, aangezien het nauwe verband van die bepaling met de bevoegdheid van de 

gemeenschappen inzake kinderopvang blijkt uit de in B.11.2 vermelde doelstelling. 

 

 B.13.4.  Het tweede middel in de zaak nr. 5538 is niet gegrond voor wat betreft de 

voorwaarde van taalkennis bepaald bij het bestreden artikel 7, tweede lid. 
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 B.14.  Artikel 7, tweede lid, van het decreet van 20 april 2012 bepaalt ook dat de door de 

Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden om de basissubsidie te verkrijgen tenminste 

voorwaarden moeten omvatten van « gebruik van het Nederlands in de werking van de 

kinderopvanglocatie ». 

 

 B.15.  Artikel 30 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan 

door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken ». 

 

 Artikel 129 van de Grondwet is aangehaald in B.3.2. 

 

 B.16.1.  Onverminderd de uitzonderingen vermeld in artikel 129, § 2, van de Grondwet 

wat betreft de gemeenten, de diensten en de instellingen die daarin worden beoogd, wordt het 

gebruik der talen enkel aan de gemeenschappen toevertrouwd in de drie aangelegenheden 

bedoeld in artikel 129, § 1, van de Grondwet. Die bevoegdheid is onderscheiden van de 

materiële bevoegdheden van de gemeenschappen. Uit de bevoegdheid van de 

gemeenschappen om de aangelegenheid van de opvang van de kinderen in de voorschoolse 

leeftijd te regelen, vloeit dus niet voort dat de decreetgever door dat enkele feit bevoegd zou 

zijn om te bepalen in welke taal de kinderopvanglocaties moeten functioneren. 

 

 B.16.2.  De bevoegdheden waarmee de federale Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten zijn bekleed om uitgaven te doen in het raam van hun openbaar beleid of in de vorm 

van subsidies toegekend aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen zijn 

ondergeschikt aan de materiële bevoegdheid waarvoor die financiële middelen bestemd zijn, 

onder voorbehoud van de eventuele uitzonderingen waarin de Grondwet of de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen voorziet. Zo behoort de financiering van 

een beleid tot het « regelen » van de aangelegenheid waaronder dat beleid valt. Een overheid 

kan geen financiële middelen toekennen aan projecten die niet onder haar bevoegdheden 

vallen. 

 

 B.16.3.  De gemeenschappen mogen derhalve niet, middels subsidies, en behoudens de in 

artikel 129, § 1, van de Grondwet bedoelde aangelegenheden, het gebruik der talen regelen. 
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 B.17.1.  Het blijkt duidelijk, zowel uit de tekst van artikel 7, tweede lid, van het decreet 

van 20 april 2012 als uit het uittreksel van de in B.11.2 aangehaalde memorie van toelichting 

dat de decreetgever elke mogelijkheid om subsidies te verkrijgen enkel wil voorbehouden aan 

de structuren die kunnen bewijzen dat de Nederlandse taal daadwerkelijk wordt gebruikt in de 

werking van de kinderopvanglocatie. Het gaat bijgevolg om een maatregel waarbij het 

gebruik der talen wordt geregeld. 

 

 B.17.2.  Aangezien de decreetgever niet bevoegd is om het gebruik der talen te regelen in 

de opvangvoorzieningen voor kinderen in de voorschoolse leeftijd kan hij geen bepalingen ter 

zake aannemen, ongeacht het onderwerp van die bepalingen. 

 

 B.17.3.  Het tweede middel in de zaak nr. 5538 is in die mate gegrond. In artikel 7, 

tweede lid, van het decreet van 20 april 2012 dienen bijgevolg de woorden « , en het gebruik 

van het Nederlands in de werking van de kinderopvanglocatie » te worden vernietigd. 

 

 B.18.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 5539 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 30 en 143 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 5, 

14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met de algemene 

beginselen van rechtszekerheid, wettigheid en evenredigheid. 

 

 Dat middel is gericht tegen de artikelen 6, 7 en 8 van het decreet van 20 april 2012. Het 

Hof onderzoekt dat middel hier slechts in zoverre artikel 7, tweede lid, van het decreet, dat 

voorziet in een voorwaarde van taalkennis, erin is beoogd. 

 

 B.18.2.  De verzoekende partij doet gelden dat door de actieve taalkennis van het 

Nederlands voor de kinderbegeleiders te vereisen voor het verkrijgen van de basissubsidie, de 

decreetgever noodzakelijkerwijs een vermindering van het aantal kinderopvanglocaties en dus 

van het aantal beschikbare plaatsen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad veroorzaakt, 

alsook een correlatieve verhoging van de financiële last voor de Franse Gemeenschap, die te 

wijten is aan een significante verhoging van het aantal kinderopvanginstellingen die hun 

aansluiting bij de Office de la naissance et de l’enfance aanvragen. Zij is van mening dat de 

decreetgever te dezen een wetgeving heeft aangenomen die niet bestaanbaar is met de federale 

loyauteit en derhalve artikel 143 van de Grondwet heeft geschonden. 



38 

 

 B.18.3.  Om de in B.4.7 en B.4.8 uiteengezette redenen is het eerste middel in de zaak 

nr. 5539 niet gegrond in zoverre artikel 7, tweede lid, van het decreet van 20 april 2012 erin is 

beoogd. 

 

 

 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van het recht van de Europese Unie 

 

 B.19.  Het vierde middel in de zaak nr. 5538 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18, 45 en 49 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met de artikelen 1 en 7 

van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, met artikel 24 van de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden, en met artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (het Handvest). 

 

 In dat middel worden de artikelen 6, § 1, 4°, en 7, tweede lid, van het bestreden decreet 

beoogd. Het Hof onderzoekt het hier slechts in zoverre het artikel 7, tweede lid, betreft en 

uitsluitend met betrekking tot de voorwaarde van taalkennis. 

 

 Het vierde middel in de zaak nr. 5539 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18 en 45 van het VWEU, met 

artikel 3 van de verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende 

het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap en met de artikelen 21, 24, 34 en 

36 van het Handvest. 

 

 In dat middel worden de artikelen 7 en 8 van het bestreden decreet beoogd. Het Hof 

onderzoekt het hier slechts in zoverre het artikel 7, tweede lid, betreft, en uitsluitend met 

betrekking tot de voorwaarde van taalkennis. 
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 B.20.  De verzoekende partijen gaan ervan uit dat artikel 7, tweede lid, van het decreet 

van 20 april 2012, door het verkrijgen van de basissubsidie afhankelijk te stellen van de door 

de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden voor de actieve taalkennis van het Nederlands 

voor de kinderbegeleiders, een beperking in het leven roept van het recht van vrij verkeer van 

werknemers die onverenigbaar is met het recht van de Europese Unie, en een discriminatie op 

grond van de taal of de nationaliteit bevat. 

 

 B.21.  In zoverre het vierde middel in de zaak nr. 5539 de schending aanvoert van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3 van de verordening 

(EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, dient te worden vastgesteld dat die 

verordening is opgeheven en vervangen door de verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie. Het Hof vermag bijgevolg niet de bestreden bepaling te toetsen 

aan de verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968. 

 

 B.22.  De basissubsidie afhankelijk stellen van de voorwaarde dat kinderbegeleiders over 

een actieve kennis van de Nederlandse taal beschikken heeft tot gevolg de personen welke die 

taal beheersen, bij het zoeken van een betrekking in die sector, te bevoordelen tegenover 

diegenen die haar niet beheersen. 

 

 Die bepaling kan dus het recht van vrij verkeer belemmeren van de werknemers die 

onderdaan zijn van andere lidstaten, die dat beroep wensen uit te oefenen en die niet kunnen 

bewijzen dat zij een actieve kennis van die taal bezitten. 

 

 B.23.  Volgens de in B.11.2 aangehaalde memorie van toelichting bij het ontwerp van 

decreet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid, strekt de bestreden maatregel, enerzijds, 

ertoe de regelgeving correct te kunnen interpreteren en toe te passen op de werkvloer en, 

anderzijds, de verwerving van de Nederlandse taal als de voertaal in de Vlaamse samenleving 

en als de taal van het Vlaamse onderwijs te stimuleren bij jonge kinderen wier ouders wensen 

dat zij in die taal worden opgevoed (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, 

p. 42). 
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 B.24.1.  Uit de in B.7 en B.8 vermelde rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het 

om doelstellingen van algemeen belang gaat die de beperkingen van de bij het VWEU 

gewaarborgde vrijheid van vrij verkeer adequaat kunnen verantwoorden. 

 

 B.24.2.  Het Hof dient voorts na te gaan of de in de bestreden bepaling vervatte beperking 

niet onevenredig is ten aanzien van de aldus nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.24.3.  De vereiste van actieve kennis van het Nederlands ten aanzien van alle 

kinderbegeleiders gaat niet verder dan datgene wat is vereist door de bij de bestreden bepaling 

nagestreefde doelstellingen. Opdat elke ouder die wenst dat zijn kind in het Nederlands wordt 

opgevangen, de garantie heeft dat daaraan zal worden voldaan wanneer hij zich tot een door 

de Vlaamse overheid gesubsidieerde kinderopvanglocatie wendt, kon de decreetgever immers 

het noodzakelijk achten dat al het personeel van de gesubsidieerde kinderopvanglocaties het 

bewijs kan leveren van een voldoende kennis van die taal. 

 

 Bovendien blijkt uit de in B.11.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding dat de 

decreetgever eveneens wenst dat er binnen de kinderopvanglocaties « aandacht voor de 

thuistaal » van het kind is wanneer die niet het Nederlands is, zodat anderstalige kinderen zich 

eveneens veilig en goed voelen. 

 

 B.24.4.  De bestreden bepaling preciseert niet wat onder « actieve taalkennis van het 

Nederlands » dient te worden verstaan. De Vlaamse Regering dient dit nader te bepalen. In de 

parlementaire voorbereiding werd dienaangaande het volgende verklaard : 

 

 « De taalkennis zal bewezen kunnen worden aan de hand van een behaald 

Nederlandstalig kwalificatiebewijs, of een taaltest (minimum niveau B2 volgens het Europees 

referentiekader voor de talen) » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1395/1, p. 43). 

 

 Bijgevolg is niet vereist dat de betrokkenen over een Nederlandstalig diploma 

beschikken. Degenen die dat niet hebben, kunnen een taaltest afleggen. Het in de 

parlementaire voorbereiding vermelde niveau voor die test is bovendien niet van die aard dat 

die taaltest overdreven moeilijk zou zijn of niet in verhouding zou staan tot de functie. Het 

staat in voorkomend geval aan het bevoegde rechtscollege om te onderzoeken of het door de 

Vlaamse Regering bepaalde niveau in overeenstemming is met die precisering. 
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 B.24.5.  Het vierde middel in de zaak nr. 5538 en het vierde middel in de zaak nr. 5539 

zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 

 

 B.25.1.  Artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 bepaalt : 

 

 « § 1.  De organisator met een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor 

groepsopvang kan bovenop de subsidie, vermeld in artikel 7, een subsidie ontvangen van 

Kind en Gezin voor de realisatie van kinderopvang waarvoor de gezinnen betalen op basis 

van het inkomen, en voor de realisatie van de toegang tot de kinderopvang voor gezinnen die 

beantwoorden aan kenmerken die bij voorrang betrekking hebben op : 

 

 1°  de werksituatie, met minstens het kenmerk dat kinderopvang noodzakelijk is om 

toegang te hebben tot de arbeidsmarkt of om een beroepsgerichte opleiding in het kader 

hiervan te kunnen volgen, en verder : 

 

 2°  de financiële situatie; 

 

 3°  de gezinssamenstelling. 

 

 § 2.  Behoudens de bepalingen in § 1 geldt ten aanzien van de kinderopvanglocaties in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een voorrang voor kinderen waarvan minstens één ouder 

het Nederlands voldoende machtig is en dit ten belope van maximaal 55 percent van hun 

opvangcapaciteit. 

 

 Om van deze voorrangsregel gebruik te kunnen maken, toont de ouder op een van de 

volgende wijzen aan dat hij het Nederlands in voldoende mate machtig is : 

 

 1°  door het voorleggen van minstens het Nederlandstalig diploma van secundair 

onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs; 

 

 2°  door het voorleggen van het Nederlandstalig studiegetuigschrift van het tweede 

leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of daarmee gelijkwaardig 

Nederlandstalig studiebewijs; 

 

 3°  door het voorleggen van het bewijs dat hij het Nederlands beheerst minstens op 

niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dit gebeurt op 

basis van een van de volgende stukken : 

 

 a)  een studiebewijs van door de Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd 

onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs, dat het vereiste niveau 

van kennis van het Nederlands aantoont; 
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 b)  een attest van niveaubepaling uitgevoerd door een Huis van het Nederlands dat het 

vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont; 

 

 4°  door het voorleggen van het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands na het 

afleggen van een taalexamen bij het selectiebureau van de federale overheid; 

 

 5°  door het voorleggen van het bewijs dat hij negen jaar als regelmatige leerling 

onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalige lager en secundair onderwijs. Dit gebeurt op 

basis van attesten daartoe uitgereikt door de betrokken schoolbesturen. 

 

 § 3.  De Vlaamse Regering bepaalt : 

 

 1°  de nadere regels voor de prijs van de kinderopvang voor de gezinnen, met inbegrip 

van het principe dat de gezinnen betalen voor de door hen gereserveerde kinderopvangdagen; 

 

 2°  de voorrangsregels voor de toegang, vermeld in § 1 en § 2, waarbij absolute voorrang 

is in het kader van de werksituatie, de minimaal te behalen resultaten op dat vlak en de wijze 

waarop die resultaten worden gemeten; 

 

 3°  de nadere regels voor de kenmerken, vermeld in § 1, en de wijze waarop ze formeel 

worden vastgesteld ». 

 

 De middelen beogen paragraaf 2 en paragraaf 3, 2°, van die bepaling. 

 

 B.25.2.  Paragraaf 2 van artikel 8 is ingevoegd bij een amendement dat als volgt is 

verantwoord : 

 

 « De ondersteuning van de verwerving van de Nederlandse taal door jonge kinderen, 

mede in functie van de realisatie van het gelijkekansenbeleid, is een belangrijke 

beleidsdoelstelling van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat elk kind 

recht heeft op ontwikkeling. Het is de taak van de overheid om het kind hierin te 

ondersteunen. Een van de aspecten van de ontwikkeling is taal. Het vlot kunnen spreken van 

een taal bevordert de deelname aan de samenleving. 

 

 Jonge kinderen dienen derhalve, in hun meest gevoelige leeftijd voor taalontwikkeling, 

op een correcte wijze te worden begeleid, gestimuleerd en omkaderd in hun verwerving van 

het Nederlands als de voertaal in de Vlaamse samenleving en als de taal van het Vlaamse 

onderwijs. 

 

 Het is daarom van wezenlijk belang dat jonge kinderen in de kinderopvanglocatie ook 

voldoende kansen krijgen om actief van elkaars Nederlands te leren, door onderlinge 

communicatie en vrije groepsparticipatie (het zogenaamd ‘ spelend leren ’). 
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 Een dergelijk onderling leerproces verloopt in het Nederlandse taalgebied - alwaar het 

Nederlands de meerderheidstaal is en het merendeel van de jonge kinderen thuis (minstens 

ook) in het Nederlands opgevoed worden - grotendeels spontaan. De jonge kinderen wier 

thuistaal daarbij niet het Nederlands is, worden in deze context gestimuleerd door hun 

Nederlandssprekende leeftijdsgenootjes om hun eventuele taalachterstand te overbruggen. 

 

 In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is een dergelijke participatieve en onderlinge 

Nederlandse taalverwerving evenwel niet altijd evident. Het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad is immers niet alleen een veelkleurige, maar ook bij uitstek een meertalige stad. 

Deze rijkdom aan talen en culturen is zonder meer een troef, maar betekent tegelijk een 

bijzondere uitdaging voor de positie van het Nederlands in de (Nederlandstalige 

gesubsidieerde) kinderopvanglocaties. De inwoners van Brussel kunnen zich - ongeacht of het 

gaat om Nederlandstaligen, Franstaligen, tweetaligen, taalgemengde gezinnen, anderstaligen 

of internationale ingezetenen - wenden tot de gemeenschapsinstellingen van hun keuze. Dus 

ook wat betreft de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde kinderopvanglocaties. Deze 

kinderopvanglocaties verwelkomen momenteel reeds zowel kinderen uit gezinnen die thuis 

(ook) Nederlands spreken, als kinderen uit anderstalige gezinnen die (bewust) kiezen voor een 

(gesubsidieerde) Nederlandstalige dienstverlening. 

 

 Nederlandse taalontwikkeling van alle jonge kinderen in deze voorzieningen moet voorop 

staan in het beleid. Met een beperkt aantal Nederlandstalige kinderen kan er evenwel een 

taalachterstand dreigen voor zowel de (van huis uit anderstalige) kinderen alsook de kinderen 

waarvan de thuistaal (minstens ook) het Nederlands is. 

 

 Met dit amendement inzake een voorrangsregeling voor Nederlandskundige ouders 

willen de indieners ten aanzien van de gesubsidieerde kinderopvanglocaties in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad, een voorrangsregeling invoeren ter verwezenlijking van een 

evenwichtige toegang van enerzijds de (van huis uit) Nederlandstalige kinderen en anderzijds 

de (van huis uit) anderstalige kinderen tot de individuele kinderopvanglocaties » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1395/4, pp. 7-8). 

 

 B.25.3.  Uit paragraaf 2 van artikel 8 vloeit voort dat de aanvullende subsidie waarin is 

voorzien voor de kinderopvanglocaties die beantwoorden aan de in paragraaf 1 van hetzelfde 

artikel gestelde voorwaarden, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 

voorbehouden aan de kinderopvanglocaties waarin een voorrang van toegang, ten belope van 

maximaal 55 pct. van hun plaatsen, geldt voor kinderen van wie ten minste één ouder het 

Nederlands voldoende machtig is. 
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 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van artikel 143 van de 

Grondwet 

 

 B.26.  Het zesde middel in de zaak nr. 5538, het eerste middel in de zaak nr. 5539 en het 

vierde middel dat naar voren is gebracht door de tussenkomende partij, zijn afgeleid uit de 

schending van artikel 143 van de Grondwet en van de beginselen van federale loyauteit en 

van rechtszekerheid. De verzoekende partijen en de tussenkomende partij verwijten de 

decreetgever in essentie de bestreden bepaling te hebben aangenomen zonder enig 

voorafgaand overleg met de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, terwijl zij van mening zijn dat de bijzondere 

situatie van de kinderopvang in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die wordt 

gekenmerkt door een aanzienlijk tekort aan plaatsen en door het toegenomen aantal overheden 

die voor die aangelegenheid bevoegd zijn, de verplichting van overleg tussen die 

verschillende overheden oplegde. Zij zijn van mening dat de bestreden maatregel de gevolgen 

van de demografische groei in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op onevenredige 

wijze doet wegen op de door de Office de la naissance et de l’enfance gesubsidieerde 

voorzieningen en bijgevolg op de financiën van de Franse Gemeenschap. 

 

 B.27.  Uit het loutere feit dat verschillende overheden bevoegd zijn voor het beleid inzake 

opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

of dat er in dat gebied sprake zou zijn van een aanzienlijke demografische groei of van een 

groeiende tekort aan opvangplaatsen voor kinderen in de voorschoolse leeftijd, kan niet 

worden afgeleid dat door het bestreden artikel 8 aan te nemen zonder voorafgaand overleg 

met de andere bevoegde overheden, terwijl overleg in die aangelegenheid door de bijzondere 

wetgever niet is opgelegd, de decreetgever afbreuk zou hebben gedaan aan de federale 

loyauteit of dat hij het evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan de uitoefening van elke 

bevoegdheid, zou hebben geschonden. De voorrangsregel die in acht moet worden genomen 

voor het verkrijgen van een aanvullende subsidie heeft immers niet tot gevolg opvangplaatsen 

in dat gebied te schrappen. Hij strekt ertoe voorrang in te stellen bij de toegang tot bepaalde 

bestaande opvangplaatsen en beïnvloedt het totale aantal beschikbare plaatsen niet. Die 

maatregel heeft dus niet tot gevolg voor de andere overheden die ter zake in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn, de uitoefening van hun bevoegdheden onmogelijk of 

overdreven moeilijk te maken. 
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 B.28.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22bis, 

23, 30 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met sommige bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met het Verdrag inzake de rechten van het 

kind en met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

 

 B.29.  In het derde middel in de zaak nr. 5538, het tweede onderdeel van het tweede 

middel in de zaak nr. 5539 en in het eerste, tweede en derde middel die naar voren zijn 

gebracht door de tussenkomende partij, worden verscheidene discriminaties onder kinderen en 

onder ouders aangeklaagd, naargelang zij al dan niet behoren tot een gezin dat het bewijs kan 

leveren dat één ouder het Nederlands voldoende machtig is. 

 

 De middelen zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

alsook, naar gelang van het geval, van de artikelen 22bis, 23, 30 en 191 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de 

artikelen 2, 3, 5, 6, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en met de 

artikelen 17 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 B.30.  Artikel 22bis, derde lid, van de Grondwet bepaalt dat « elk kind […] recht [heeft] 

op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen ». Artikel 2 van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verbiedt elke discriminatie tussen kinderen die onder de 

rechtsbevoegdheid vallen van de Staten die partij zijn bij dat Verdrag. Artikel 3 van hetzelfde 

Verdrag legt de Staten die partij zijn de verplichting op te waarborgen dat de belangen van het 

kind de eerste overweging vormen bij alle maatregelen die het kind betreffen en het kind te 

verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn. 

 

 B.31.  Door het recht op de aanvullende subsidie die zij instelt voor te behouden aan de 

Brusselse kinderopvanglocaties die een voorrang bij de inschrijving, ten belope van maximaal 

55 pct. van hun plaatsen, hanteren voor de kinderen van wie één ouder het Nederlands 
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voldoende machtig is, roept de bestreden bepaling een verschil in behandeling onder kinderen 

in het leven naargelang één van hun ouders al dan niet kan aantonen volgens de door de 

decreetgever vastgelegde bewijsmethoden dat hij het Nederlands voldoende machtig is. Die 

kinderen zullen minder kansen van toegang tot de kinderopvangvoorzieningen hebben die een 

bijkomende subsidie genieten toegekend door Kind en Gezin aan de voorzieningen die een 

progressief tarief naar gelang van het inkomen van de ouders toepassen. 

 

 B.32.  Het bestreden verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk 

het vermogen van één van de ouders van het kind om aan te tonen dat hij het Nederlands 

voldoende machtig is. 

 

 B.33.  Uit de in B.25.2 vermelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden 

bepaling ertoe strekt « een evenwichtige toegang [te verwezenlijken] van, enerzijds, de (van 

huis uit) Nederlandstalige kinderen en, anderzijds, de (van huis uit) anderstalige kinderen tot 

de individuele kinderopvanglocaties ». Aldus streeft de decreetgever een wettig doel na dat de 

in het geding zijnde maatregel adequaat kan verantwoorden. Het Hof dient nog na te gaan of 

de in de bestreden bepaling vervatte beperking niet onevenredig is met de aldus nagestreefde 

doelstelling. 

 

 B.34.1.  In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is het gezinsbeleid in de zin van 

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

instellingen een aangelegenheid die door verschillende wetgevers wordt geregeld. 

 

 De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd ten aanzien van de er gevestigde instellingen die 

wegens hun organisatie moeten worden beschouwd uitsluitend tot die Gemeenschap te 

behoren. 

 

 De Franse Gemeenschapscommissie is bevoegd ten aanzien van de er gevestigde 

instellingen die wegens hun organisatie moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot 

de Franse Gemeenschap. 

 

 De Franse Gemeenschap blijft bevoegd om hetgeen behoort tot de opdrachten die zijn 

toegewezen aan de Office de la naissance et de l’enfance te regelen. 
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 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is, wat haar betreft, bevoegd om de 

aspecten van die aangelegenheid te regelen die ontsnappen aan de bevoegdheid van de drie 

voormelde decreetgevers. 

 

 B.34.2.  Gelet op het voorgaande is het niet onredelijk dat instellingen, zoals 

kinderopvangvoorzieningen, die wegens hun organisatie moeten worden beschouwd 

uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren, in een percentage van voorrang van 

toegang dienen te voorzien voor gezinnen waarvan een van de ouders het Nederlands 

voldoende machtig is. Tijdens de bespreking van een soortgelijk amendement als datgene dat 

tot de bestreden bepaling heeft geleid, in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, 

stelde een lid immers vast « dat Nederlandstalige ouders in Brussel vaak moeilijk toegang 

krijgen tot kinderopvang die gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin » en dat « de 

toegankelijkheid van vergunde kinderopvang voor Nederlandstaligen in het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest [diende te] vergroten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1395/5, p. 25). 

 

 B.35.1.  Volgens artikel 8, § 2, tweede lid, kan een ouder op vijf wijzen aantonen dat hij 

het Nederlands voldoende machtig is. Die stemmen overeen met hetgeen is bepaald in 

artikel III.3, § 1, 1°, van het decreet van 28 juni 2002 « betreffende gelijke onderwijskansen – 

I ». 

 

 De maatregel zou niet evenredig zijn indien de van de ouders geëiste bewijzen 

overdreven moeilijk voor te leggen zouden zijn, hetgeen evenwel niet het geval blijkt te zijn, 

zodat, onder dat voorbehoud, de bestreden bepaling niet kan worden geacht op 

discriminerende wijze afbreuk te doen aan de rechten van de betrokkenen.  

 

 B.35.2.  Uit de bestreden bepaling blijkt, ten slotte, dat de voorrang van toegang voor 

kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is, maximum 

55 percent van de opvangcapaciteit bedraagt, zodat, zoals de Vlaamse Regering heeft 

voorgehouden, door de verantwoordelijke van de kinderopvanglocatie een lager percentage 

van voorrang kan worden vastgesteld. 

 

 B.36.  Onder het in B.35.1 vermelde voorbehoud, zijn de middelen niet gegrond. 
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 Wat de middelen betreft die zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van het recht van de Europese Unie 

 

 B.37.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5538, het tweede onderdeel van het vierde middel 

in de zaak nr. 5539 en het vijfde middel dat door de tussenkomende partij naar voren is 

gebracht, zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen, naargelang het geval, met de artikelen 18, 20, 21, 45, 49 en 56 van het 

VWEU, met de artikelen 21, 24, 34 en 36 van het Handvest, met de artikelen 2 en 3 van de 

richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van 

gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, met de artikelen 1 en 

7 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, met artikel 24 van de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden, en met artikel 3 van de verordening [EEG] nr. 1612/68 van de 

Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de 

Gemeenschap. 

 

 De verzoekende partijen en de tussenkomende partij klagen verscheidene bij het recht 

van de Europese Unie verboden discriminaties onder kinderen en onder ouders, alsook de 

discriminerende schending van de vrijheid van verkeer en van de vrijheid van vestiging aan. 

 

 B.38.  Aangezien uit B.35.2 blijkt dat de bestreden bepaling niet de draagwijdte heeft die 

de verzoekende partijen en de tussenkomende partij eraan geven, kan zij, om redenen die 

identiek zijn met die welke zijn vermeld in B.34 en B.35, de in de middelen beoogde 

bepalingen niet schenden. 

 

 B.39.  De middelen zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt in artikel 7, tweede lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters de woorden 

« , en het gebruik van het Nederlands in de werking van de kinderopvanglocatie »; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld 

in B.35.1. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5592 

 

 

Arrest nr. 98/2014 

van 30 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 en 4.8.34, § 2, 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen of ingevoegd bij artikel 5 van 

het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse 

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen betreft, ingesteld door I.T. en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 en 4.8.34, § 2, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen of ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2012, tweede editie) door I.T., 

E.N., A.M., J.S., J.M., A.C. en P.M., allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie te Antwerpen. 

 

 

 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Storme, advocaat bij 

de balie te Gent, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een memorie 

van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Vande Casteele, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. M. Storme, voor de Vlaamse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekende partijen tonen elk hun belang aan. Vijf verzoekende partijen zijn partij, of zullen 

partij worden, in een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De zesde verzoekende partij is een 

advocaat, die opwerpt dat de nieuwe (te korte) termijnen afbreuk doen aan de normale uitoefening van zijn 

beroep en het aantal gevallen kunnen doen toenemen waarin zijn beroepsaansprakelijkheid in het geding kan 

worden gebracht. De nieuwe korte vervaltermijnen bemoeilijken de taak van de advocaten die de verzoekende 

partijen vertegenwoordigen. Aangaande het derde middel, merkt de zesde verzoekende partij op dat ook een 

advocaat belang erbij heeft dat de rechtscolleges waarvoor hij verzoekende partijen bijstaat of vertegenwoordigt, 

onafhankelijk zijn. Derhalve dient het statuut van de magistraten door de wetgever zelf te worden geregeld, en 

niet door de uitvoerende macht. 
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 A.2.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 

« houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen betreft ». Daartoe voeren zij drie middelen aan, die elk gericht zijn tegen een 

specifieke bepaling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO). 

 

 A.3.1.  Als eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 4.8.14 van de VCRO, de 

artikelen 10, 12 (lees : 11) en 23 van de Grondwet schendt, afzonderlijk genomen of in samenhang gelezen met 

de algemene rechtsbeginselen van daadwerkelijke rechtshulp, van toegang tot een rechter en van openbare 

behandeling van de zaak, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, de artikelen 6 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de artikelen 144, 145, 148, 149, 160 en 161 van de Grondwet. 

Hun eerste middel kan worden opgesplitst in zeven onderdelen, waarbij evenwel, door de verzoekende partijen 

zelf, wordt benadrukt dat het middel in zijn globaliteit moet worden onderzocht en beoordeeld. Het bij artikel 5 

van het decreet van 6 juli 2012 ingevoerde artikel 4.8.14 van de VCRO regelt de verkorte procedure wegens 

doelloosheid, kennelijke onontvankelijkheid of kennelijke onbevoegdheid. 

 

 A.3.2.1.  De verzoekende partijen menen dat artikel 4.8.14 van de VCRO de voormelde 

grondwetsbepalingen, alsook de algemene rechtsbeginselen en de bepalingen van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens schendt, omdat de zaak zonder openbare zitting in beraad wordt genomen en de bestreden 

bepaling geen regeling inhoudt waarbij de verzoekende partij toelaat een hoorzitting kan vragen. 

 

 A.3.2.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de aangevoerde grondwets- en andere bepalingen van 

grondwettelijke waarde niet uitsluiten dat in bepaalde gevallen de procedure schriftelijk verloopt. 

Niettegenstaande kan worden aangenomen dat die keuze van de decreetgever in redelijkheid te verantwoorden 

moet zijn, tonen de verzoekende partijen niet aan waarom dat niet zo zou zijn. Het criterium dat wordt 

gehanteerd, namelijk de vermoedelijke doelloosheid, kennelijke onontvankelijkheid of kennelijke 

onbevoegdheid, is een objectief criterium dat redelijk verantwoord is. De omstandigheid dat die procedure 

verschilt van de procedure voor het Milieuhandhavingscollege is niet van die aard dat aan de bestreden bepaling 

haar redelijk karakter kan worden ontnomen. Immers, het verschil tussen de procedure voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen en die voor het Milieuhandhavingscollege vloeit niet voort uit de respectieve decretale 

bepalingen, maar uit de bepalingen van de respectieve uitvoeringsbesluiten, hetgeen evenwel niet tot de 

bevoegdheid van het Hof behoort. 

 

 In ondergeschikte orde merkt de Vlaamse Regering op dat, indien een specifieke decreetsbepaling niet 

uitdrukkelijk bepaalt dat een door de Grondwet voorgeschreven regel dient te worden toegepast, en er geen 

uitzondering op die regel van toepassing is, die bepaling dan niet afwijkt van die grondwettelijke regel. Met 

andere woorden, de rechtscolleges moeten de grondwettelijke regel toepassen. Dus, wanneer artikel 4.8.14, § 3, 

van de VCRO bepaalt dat de Raad « kan beslissen dat de zaak zonder verdere rechtspleging in beraad wordt 

genomen », dan mag men ervan uitgaan dat de Raad van de mogelijkheid om te horen gebruik zal maken in het 

geval dat de verzoekende partij in haar verantwoordingsnota daarom heeft gevraagd, en dat hij de verzoekende 

partij zal horen. De gangbare praktijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt, volgens de Vlaamse 

Regering, die stelling. 

 

 A.3.2.3.  De verzoekende partijen menen dat de opmerking van de Vlaamse Regering als zou de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen een verzoek om gehoord te worden nooit weigeren, niet kan worden aanvaard. Zowel 

de VCRO als het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 voorzien niet in een dergelijk hoorrecht. De 

vaststelling dat het hoorrecht een algemeen rechtsbeginsel is, neemt niet weg dat de wettekst niet daarin voorziet. 

Daarnaast kunnen de verwijzingen van de Vlaamse Regering naar de praktijk in de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen niet worden geverifieerd. Daartoe vragen de verzoekende partijen aan het Hof 

onderzoeksmaatregelen. 

 

 A.3.2.4.  De Vlaamse Regering stelt dat het onderscheid met de procedureregels voor het 

Milieuhandhavingscollege slechts te vinden is in de vergelijking tussen artikel 16 van het besluit van 13 juli 

2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het besluit van 27 mei 2011 

houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege en niet in de bestreden 

bepalingen. 

 

 Ondergeschikt meent de Vlaamse Regering dat indien een recht om gehoord te worden grondwettelijk zou 

moeten gelden, dit enkel het geval is indien de verzoekende partij daarom vraagt in haar verantwoordingsnota, 

en dat dienaangaande een grondwetsconforme interpretatie mogelijk is. Volgens de Vlaamse Regering dient dat 

hoorrecht niet uitdrukkelijk in de procedureregels te worden opgenomen en indien het ontbreken van het 
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hoorrecht een ongrondwettigheid zou kunnen uitmaken, dan ligt die ongrondwettigheid in het uitvoeringsbesluit 

en niet in de bestreden bepalingen. 

 

 A.3.3.1.  Als tweede onderdeel van het eerste middel werpen de verzoekende partijen op dat de bestreden 

bepaling niet in tegenspraak voorziet aangaande de vraag of de eventuele verantwoordingsnota op ontvankelijke 

wijze werd ingediend, namelijk binnen « een vervaltermijn van vijftien dagen die ingaat de dag na de 

betekening, vermeld in paragraaf 1, tweede lid ». De decreetgever oefent zijn bevoegdheden niet zelf uit, maar 

laat het aan de Regering over om te bepalen of men in een hoorzitting voorziet teneinde de verzoekende partij 

toe te laten minstens tegenspraak te hebben over, enerzijds, de vraag of een nota of procedurestuk rechtsgeldig 

werd ingediend en, anderzijds, de vraag of de verzoekende partij wel kennis heeft gekregen van de 

« vaststellingen » van de auditeur of de Raad. 

 

 A.3.3.2.  De Vlaamse Regering merkt op dat de bestreden decretale bepaling niet afwijkt van het algemene 

rechtsbeginsel dat de strengheid van de wet in geval van overmacht of van onoverwinnelijke dwaling kan 

worden gemilderd. Dit werd, wat het oude artikel 4.8.19 van de VCRO betreft, tevens bevestigd door de Raad 

van State. Bovendien mag men opnieuw ervan uitgaan dat wanneer artikel 4.8.14, § 3, van de VCRO bepaalt dat 

de Raad « kan beslissen dat de zaak zonder verdere rechtspleging in beraad wordt genomen », de Raad de 

verzoekende partijen zal horen alvorens de verantwoordingsnota onontvankelijk te verklaren. 

 

 A.3.3.3.  Opnieuw merken de verzoekende partijen op dat in het hoorrecht te dezen niet is voorzien in de 

VCRO en in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012, terwijl andere artikelen van de VCRO, zoals 

bijvoorbeeld artikel 27, wel uitdrukkelijk in een hoorrecht voorzien. 

 

 A.3.3.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat alle partijen in dit vernietigingsberoep het erover eens zijn 

dat een verzoekende partij in het kader van een verkorte procedure dient te worden gehoord vooraleer de Raad 

een verantwoordingsnota in het kader van de verkorte procedure onontvankelijk kan verklaren. De partijen 

verschillen enkel van mening over de vraag of dit uitdrukkelijk dient te worden opgenomen in de 

procedureregels, en of het ontbreken ervan een gebrek in het decreet kan uitmaken dan wel enkel in het 

uitvoeringsbesluit. Volgens de Vlaamse Regering dient dat hoorrecht niet uitdrukkelijk in de procedureregels te 

worden opgenomen en indien het ontbreken van het hoorrecht toch een ongrondwettigheid zou kunnen uitmaken, 

dan ligt die ongrondwettigheid in het uitvoeringsbesluit en niet in de bestreden bepalingen. 

 

 A.3.4.1.  Als derde onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepaling geen verplichting inhoudt om de beslissing bij vereenvoudigde behandeling te motiveren, terwijl 

artikel 4.8.18 van de VCRO bepaalt dat de « schorsing wordt bevolen bij gemotiveerd arrest », de arresten van 

het Milieuhandhavingscollege wel uitdrukkelijk dienen te worden gemotiveerd, en artikel 149 van de Grondwet 

en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens het algemeen rechtsbeginsel van de 

motivering van rechterlijke beslissingen waarborgen en bevestigen. 

 

 A.3.4.2.  De Vlaamse Regering meent dat de bestreden bepaling nergens de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen vrijstelt van de verplichting haar beslissing te motiveren; derhalve faalt, volgens de 

Vlaamse Regering, dit onderdeel in rechte. 

 

 A.3.4.3.  Ten aanzien van het derde onderdeel voeren de verzoekende partijen geen repliek. 

 

 A.3.4.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat iedereen het erover eens dat er een motiveringsplicht geldt 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wanneer die Raad beslist in het kader van een vereenvoudigde 

behandeling. De verzoekende partijen en de Vlaamse Regering verschillen enkel van mening over de vraag of dit 

uitdrukkelijk dient te worden opgenomen in de procedureregels, alsook of het ontbreken ervan een gebrek in het 

decreet kan uitmaken, dan wel enkel in het uitvoeringsbesluit. Volgens de Vlaamse Regering dient die 

motiveringsplicht niet uitdrukkelijk in de procedureregels te worden opgenomen en indien het ontbreken ervan 

een ongrondwettigheid zou kunnen uitmaken, dan ligt die ongrondwettigheid in het uitvoeringsbesluit en niet in 

de bestreden bepaling. 

 

 A.3.5.1.  Het vierde onderdeel van het eerste middel van de verzoekende partijen heeft betrekking op de 

omstandigheid dat er geen openbare uitspraak is, terwijl artikel 4.8.28, § 3, van de VCRO bepaalt dat de 

« uitspraken […] openbaar [zijn] », de arresten van het Milieuhandhavingscollege wel worden uitgesproken in 

openbare zitting en artikel 149 van de Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens het algemeen rechtsbeginsel bevestigen dat rechterlijke beslissingen openbaar moeten worden 

uitgesproken. 
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 A.3.5.2.  De Vlaamse Regering merkt op dat de bestreden bepaling nergens de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen vrijstelt van de verplichting om zijn beslissingen in openbare zitting uit te spreken. 

Omdat artikel 149 van de Grondwet rechtstreekse werking heeft, moet de inhoud ervan niet worden herhaald in 

een decreet; volgens de Vlaamse Regering betreft het niet-herhalen van grondwetsartikelen in een wet of decreet 

een loutere toepassing van punt 120 van de omzendbrief VR/2009/4 betreffende de wetgevingstechniek. 

 

 A.3.5.3.  De verzoekende partijen voeren aan dat de eis tot openbaarheid van artikel 148 van de Grondwet, 

enkel van toepassing is op de vonnisgerechten van de federale rechterlijke macht, doch niet op de 

administratieve rechtscolleges, bedoeld in artikel 161 van de Grondwet. 

 

 A.3.5.4.  De Vlaamse Regering wijst erop dat opnieuw iedereen het erover eens is dat de beslissing van de 

Raad in het kader van de vereenvoudigde behandeling in een openbare zitting dient te worden uitgesproken. 

Evenwel begrijpt de Vlaamse Regering niet waarom de verplichting van artikel 149 van de Grondwet niet zou 

gelden voor administratieve rechtscolleges. Bovendien kan de stelling van de verzoekende partijen niet worden 

begrepen : ofwel houdt de Grondwet een motiveringsverplichting in, en dan heeft ze rechtstreekse werking en 

dient ze niet te worden herhaald in de procedureregels, ofwel houdt de Grondwet geen motiveringsverplichting 

in en dan kan het ontbreken ervan niet als ongrondwettig worden beschouwd. Volgens de Vlaamse Regering 

dient die motiveringsverplichting niet uitdrukkelijk in de procedureregels te worden opgenomen en indien het 

ontbreken van de motiveringsverplichting een ongrondwettigheid zou kunnen uitmaken, dan ligt die 

ongrondwettigheid in het uitvoeringsbesluit en niet in de bestreden bepalingen. 

 

 A.3.6.1.  Als vijfde onderdeel van het eerste middel verwijten de verzoekende partijen de bestreden 

bepaling dat over de kennelijke onontvankelijkheid zou worden beslist door de kamervoorzitter die die 

onontvankelijkheid tevens ambtshalve heeft opgeworpen, terwijl de soortgelijke procedures voor het 

Milieuhandhavingscollege en de Raad van State voorzien in een afwijkende regeling, waarbij ofwel collegiaal, 

ofwel na advies van de auditeur, over de kennelijke onontvankelijkheid zou worden beslist. 

 

 A.3.6.2.  De Vlaamse Regering toont aan dat nergens in de bestreden bepaling wordt gesteld dat dezelfde 

persoon de onontvankelijkheid opwerpt en beoordeelt. De bestreden bepaling handelt enkel over de « de Raad », 

zonder zich uit te spreken over de vraag welk lid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen die beslissing 

neemt en zonder te bepalen of het om een alleenrechtsprekend rechter gaat, dan wel een collegiale kamer. En, 

indien er al een regel met grondwettelijke waarde zou bestaan die vereist dat de kamervoorzitter zou worden 

vervangen door een ander lid, dan is er geen enkele bepaling die het tegenovergestelde oplegt. Als laatste 

element werpt de Vlaamse Regering nog op dat de verschilpunten tussen de Raad van Vergunningsbetwistingen 

en het Milieuhandhavingscollege niet voortvloeien uit de desbetreffende decreten, maar uit de toepasselijke 

uitvoeringsbesluiten, hetgeen evenwel niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort. 

 

 A.3.6.3.  De verzoekende partijen voeren aan dat er geen rechtspraak bestaat die de stelling van de Vlaamse 

Regering, als zou de Raad voor Vergunningsbetwistingen in collegiale samenstelling zitting nemen, 

onderschrijft. Artikel 4.8.43, § 2, van de VCRO bevestigt expliciet dat steeds een enkelvoudige kamer zitting 

neemt en dat in de collegiale samenstelling enkel voorzien is in geval van uitspraken voor de eenheid van de 

rechtspraak.  

 

 De verzoekende partijen merken tevens op dat wanneer het Vlaamse Gewest zelf administratieve 

rechtscolleges wil instellen op grond van zijn impliciete bevoegdheden, de decreetgever zelf de procedure 

eenduidig moet regelen. Derhalve vermogen de verzoekende partijen een decretale bepaling betwisten door te 

verwijzen naar de gehele regeling die geldt voor het Milieuhandhavingscollege, met inbegrip van het 

uitvoeringsbesluit. 

 

 A.3.6.4.  De Vlaamse Regering toont aan dat de bestreden bepalingen een onderscheid maken tussen de 

preliminaire fase (§ 1) en de beslissingsfase (§ 3), in de vereenvoudigde behandeling. In de eerste fase is het de 

« voorzitter van de Raad of het door hem aangewezen raadslid », in de tweede fase is het « de Raad ». 

Bovendien wordt ook artikel 4.8.43 van de VCRO foutief gelezen door de verzoekende partijen : een 

meervoudige kamer is nodig om de eenheid van de rechtspraak te garanderen, maar ook als « juridische 

moeilijkheden daartoe aanleiding geven ».  
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 In hoofdorde betoogt de Vlaamse Regering dat de aangevoerde toetsingsnormen niet verbieden dat dezelfde 

rechter zowel de kennelijke onbevoegdheid, kennelijke onontvankelijkheid of doelloosheid aankaart, alsook zelf 

uitspraak doet over die kennelijke onbevoegdheid, kennelijke onontvankelijkheid of doelloosheid, op 

voorwaarde dat hij eerst de verzoekende partij heeft gehoord.  

 

 In ondergeschikte orde meent de Vlaamse Regering dat, indien zou worden aangenomen dat eenzelfde 

rechter dit niet mag doen, er in elk geval sprake is van een « juridische moeilijkheid » in de zin van artikel 4.8.43 

van de VCRO, zodat de zaak naar een meervoudige kamer dient te worden verwezen. Volgens de Vlaamse 

Regering dient dit niet uitdrukkelijk in de procedureregels te worden opgenomen en indien het ontbreken ervan 

een ongrondwettigheid zou kunnen uitmaken, dan ligt die ongrondwettigheid in het uitvoeringsbesluit en niet in 

de bestreden bepalingen. 

 

 A.3.7.1.  Als zesde onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de 

kamervoorzitter ambtshalve de kennelijke niet-ontvankelijkheid kan opwerpen binnen een ordetermijn van dertig 

dagen, waarbij aan de overschrijding van die termijn geen gevolgen worden verbonden. De verzoekende partijen 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen daarentegen dienen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen een 

verantwoordingsnota in te dienen, waarna bovendien geen hoorzitting meer wordt georganiseerd. 

 

 A.3.7.2.  De Vlaamse Regering begrijpt niet wat aan de bestreden bepaling wordt verweten. Het enige 

element van het zesde onderdeel dat betrekking heeft op de bestreden bepaling, en niet op het uitvoeringsbesluit, 

is de vervaltermijn van vijftien dagen. Evenwel wordt de vervaltermijn van artikel 4.8.19 van de VCRO 

uitvoerig besproken in het tweede middel van de verzoekende partijen, maar niet in het eerste middel, zodat dit 

onderdeel als onontvankelijk dient te worden afgewezen.  

 

 Als het Hof aanvaardt dat de verzoekende partijen impliciet in dit zesde onderdeel van het eerste middel, 

hun repliek betreffende hun tweede middel zouden overnemen, dan verwijst de Vlaamse Regering naar haar 

eigen memorie voor wat het tweede middel betreft. 

 

 A.3.7.3.  Allereerst wijzen de verzoekende partijen nogmaals erop dat al hun beschouwingen (dus alle 

zeven onderdelen) dienen te worden opgevat als cumulatieve elementen die de globale onredelijkheid van de 

bestreden bepalingen bewijzen en bevestigen. Het eerste middel betreft de schending van het gelijkheidsbeginsel 

junctis de algemene rechtsbeginselen van daadwerkelijke rechtshulp, van toegang tot een rechter, de artikelen 6 

en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de artikelen 144, 145, 148, 149, 160 en 161 van 

de Grondwet. Derhalve mogen de verzoekende partijen wel degelijk kritiek hebben op de korte termijn van 

vijftien dagen als dusdanig. In zoverre het middel van de verzoekende partijen samenvalt met het tweede middel, 

verzoeken zij het Hof rekening te willen houden met hetgeen zij hebben vermeld aangaande het tweede middel. 

 

 A.3.7.4.  De Vlaamse Regering kan in haar memorie van wederantwoord enkel vaststellen dat de 

verzoekende partijen de vervaltermijn van vijftien dagen in artikel 4.8.14 van de VCRO bekritiseren als 

onredelijk, maar ze geven niet aan in welke zin die termijn strijdig zou zijn met de Grondwet. 

 

 A.3.8.1.  Als laatste onderdeel van hun eerste middel, voeren de verzoekende partijen aan dat de 

kamervoorzitter ambtshalve een exceptie van doelloosheid, kennelijke onontvankelijkheid of kennelijke 

onbevoegdheid zou kunnen opwerpen zonder te beschikken over het administratief dossier. Bovendien heeft de 

verzoekende partij voor de Raad van Vergunningsbetwistingen geen inzage in dat dossier, terwijl hij dat 

inzagerecht wel heeft voor de Raad van State. 

 

 A.3.8.2.  De Vlaamse Regering begrijpt de relevantie van die kritiek niet. Er zou geen inhoudelijke kritiek 

zijn op die mogelijkheid en er zou nergens worden aangevoerd in welke zin de ontstentenis van het 

administratief dossier strijdig zou zijn met de aangevoerde grondwettelijke bepalingen. Het loutere feit dat de 

federale wetgever in de procedure voor de Raad van State een regel heeft vastgesteld die zou afwijken van de 

regels vastgesteld door de decreetgever kan op zich geen discriminatie uitmaken. 

 

 A.3.8.3.  De verzoekende partijen menen dat het administratief dossier bij de Raad van State, vanaf het 

begin dient te worden neergelegd, zodat de opmerkingen van de Vlaamse Regering ter zake niet dienend zijn. 

Bovendien bestaat het administratief dossier per hypothese bij voorbaat en kan het worden opgevraagd en 

neergelegd. Zo niet kan er geen sprake zijn van kwaliteitsvolle rechtspraak. 
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 A.3.8.4.  De Vlaamse Regering stelt vast dat het zevende onderdeel van het eerste middel door de 

verzoekende partijen in hun verzoekschrift anders wordt ingevuld dan in hun memorie van antwoord. Immers, in 

hun verzoekschrift leverden de verzoekende partijen geen inhoudelijke kritiek op de mogelijkheid voor de 

voorzitter om de procedure van de vereenvoudigde behandeling te volgen zonder te beschikken over het 

administratief dossier. In hun memorie van antwoord stellen de verzoekende partijen evenwel dat de 

aangevoerde verdragsrechtelijke en grondwettelijke bepalingen de kwaliteitseis inhouden dat de rechter niet kan 

beslissen zonder kennis van het administratief dossier. De Vlaamse Regering wijst het Hof erop dat zij enkel 

antwoordt op dit onderdeel, voor zover het Hof zou oordelen dat het aldus ontwikkelde middelonderdeel niet 

nieuw is en dus niet onontvankelijk. 

 

 De Vlaamse Regering werpt op dat de enige relevante vraag blijft of de bestreden bepaling strijdig is met 

de Grondwet doordat die bepaling de Raad niet verbiedt om uitspraak te doen over de vereenvoudigde 

behandeling zonder kennis van het administratief dossier. Nergens in de bepalingen van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State blijkt dat de verkorte procedure pas kan worden gevolgd wanneer het administratief 

dossier is neergelegd. Bovendien is het per definitie slechts in de gevallen waarin de voorzitter zonder inzage 

van het administratief dossier tot de vaststelling kan komen dat de Raad kennelijk onbevoegd of het beroep 

kennelijk onontvankelijk of doelloos is, dat de voorzitter de procedure kan volgen zonder kennis van het 

administratief dossier.  

 

 A.3.9.1.  In hun memorie van antwoord vragen de verzoekende partijen het Hof om onderzoeks- en 

opsporingshandelingen te stellen. Verschillende keren heeft de Vlaamse Regering verwezen naar de « praktijk » 

van de Raad van Vergunningsbetwistingen, evenwel zonder dit te staven door enige referenties. Het Hof kan de 

griffier van de Raad verzoeken om bepaalde gegevens ter beschikking te stellen, zodat de beweringen van de 

Vlaamse Regering kunnen worden onderzocht. 

 

 A.3.9.2.  De Vlaamse Regering meent dat er geen aanleiding bestaat om onderzoeks- en 

opsporingsmaatregelen te bevelen. Immers, indien de onderscheiden stellingen van de Vlaamse Regering worden 

gevolgd, is een onderzoeksmaatregel niet dienend. En wanneer het Hof zou oordelen dat de bestreden bepalingen 

grondwetsconform kunnen worden geïnterpreteerd, dan is een onderzoeksmaatregel eveneens niet dienend. 

 

 A.4.1.  Als tweede middel wordt door de verzoekende partijen aangevoerd dat de artikelen 4.8.19 en 4.8.20 

van de VCRO, zoals ingevoerd door het bestreden artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012, de artikelen 10, 12 

(lees : 11) en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene rechtsbeginselen van 

toegang tot een rechter en van daadwerkelijke rechtshulp, de algemene rechtsbeginselen van het recht van 

verdediging en de gelijkheid van wapens, de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en de artikelen 144, 145, 160 en 161 van de Grondwet zou schenden. De vervaltermijn van vijftien dagen 

binnen welke de betrokkenen, in overleg met hun advocaat, een beredeneerd standpunt moeten kunnen innemen 

over de uitspraak in kort geding, zou te kort zijn en zou contrasteren met de algemene termijn van dertig dagen 

in de gecoördineerde wetten op de Raad van State. De beperking tot vijftien dagen zou het voor de advocaat 

bijna onmogelijk maken terdege te overleggen met zijn cliënten, alvorens definitief af te haken. De termijn zou 

des te meer een onredelijke beperking van het recht van toegang tot een rechter inhouden, wanneer de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de middelen van het enige verzoekschrift heeft onderzocht en daarna niet ernstig heeft 

bevonden. Immers, in de VCRO is er geen enkele termijn bepaald binnen welke de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen uitspraak moet doen over een schorsingsverzoek en de termijnen worden niet 

geschorst tijdens de gerechtelijke vakantie. Aldus legt artikel 4.8.19 van de VCRO een onevenredig strenge 

verplichting tot waakzaamheid op. 

 

 Volgens de verzoekende partijen gaat de nieuwe regeling ook haar doelstelling voorbij omdat een 

verzoekende partij, wegens het gebrek aan een redelijke termijn, voortaan bijna blindelings de voorzetting van de 

procedure zal aanvragen en voorzichtigheidshalve ook niets anders kan doen dan de voortzetting vragen. 

Derhalve wordt de doelstelling, om het contentieux te verminderen door de verzoekende partijen vlot te laten 

afhaken, niet bereikt.  

 

 A.4.2.  Allereerst merkt de Vlaamse Regering op dat het bestreden artikel 4.8.19 van de VCRO handelt 

over de verkorte procedure na de beslissing over de schorsing en het bestreden artikel 4.8.20 van de VCRO over 

de procedure voorafgaande aan de beslissing over de schorsing. Het tweede middel betreft evenwel uitsluitend 

de procedure na de beslissing over de schorsing, waaraan artikel 4.8.20 van de VCRO vreemd is. Aangezien er 

geen kritiek wordt gegeven op de procedure voorafgaand aan de beslissing over de schorsing, is het middel 

onontvankelijk voor zover het betrekking heeft op artikel 4.8.20 van de VCRO. 
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 Vervolgens voert de Vlaamse Regering aan dat de bestreden bepaling enkel wordt bekritiseerd in zoverre 

de termijn waarbinnen de verzoekende, dan wel de verwerende partij een verzoek tot voortzetting moet indienen 

na de beslissing over de schorsing, wordt verkort tot vijftien dagen. Die termijn wordt op zichzelf bekritiseerd 

(beperking van toegang tot de rechter en schending van de standstill-verplichting wat betreft de 

rechtsbescherming inzake milieu), en in vergelijking met de termijn van dertig dagen die geldt in de procedure 

voor de Raad van State.  

 

 Aangaande de mogelijke discriminatie werpt de Vlaamse Regering op dat het loutere feit dat de federale 

wetgever in een procedure waarvan de regeling tot zijn bevoegdheid behoort, een regel heeft vastgesteld die zou 

afwijken van de regels vastgesteld door de decreetgever in een procedure waarvan de regeling tot diens 

bevoegdheid behoort, op zich niet discriminerend is.  

 

 Aangaande de mogelijke beperking van het recht van toegang tot een rechter en de mogelijke schending 

van de standstill-verplichting, voert de Vlaamse Regering aan dat om niet vervallen te zijn van het geding, de 

betrokken partij enkel maar een verzoek tot voortzetting moet indienen en niet verplicht is enige argumentatie 

dienaangaande te ontwikkelen. Dit wordt bevestigd door de parlementaire voorbereiding. Een eenvoudig verzoek 

tot voortzetting binnen vijftien dagen, kan derhalve niet als een onevenredige beperking van het recht tot toegang 

tot een rechter worden beschouwd. Ook de vaststelling dat die termijn niet wordt geschorst tijdens de 

gerechtelijke vakantie doet aan die vaststelling geen afbreuk. Immers, de algemene regel bepaalt dat termijnen 

ook lopen tijdens de gerechtelijke vakantie : er wordt slechts een uitzondering gemaakt voor de termijn van 

hoger beroep of verzet en niet voor andere termijnen en ook dan slechts wanneer die termijn een aanvang neemt 

en verstrijkt tijdens de gerechtelijke vakantie (artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek). Bovendien behoudt de 

betrokken partij, die niet tijdig een verzoek tot voortzetting heeft ingediend, de mogelijkheid om te vragen te 

worden gehoord om bijvoorbeeld aan te tonen dat er sprake was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling. 

 

 Aangaande de ontstentenis van een beslissingstermijn voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, meent 

de Vlaamse Regering dat die opmerking niet relevant is. Bovendien heeft de bestreden bepaling betrekking op de 

procedure na de schorsing en de ter vergelijking aangehaalde regel heeft betrekking op de daaraan voorafgaande 

procedure inzake schorsing, zodat beide procedures niet vergelijkbaar zijn. 

 

 A.4.3.  De verzoekende partijen merken op dat de huidige bevoegdheidsverdeling de Vlaamse decreetgever 

niet verplicht om de federale regeling te behouden, maar dit betekent niet dat de Vlaamse decreetgever de 

voormelde verdragsrechtelijke en grondwettelijke bepalingen en beginselen niet in acht moet nemen. De 

decretale bevoegdheid is niet onbegrensd. 

 

 Daarnaast menen de verzoekende partijen dat de inkorting van de termijn tot vijftien dagen de 

rechtspleging voor de Raad van Vergunningsbetwistingen niet gevoelig zal inkorten. Immers, een procedure 

voor de Raad duurt gemiddeld één jaar, zodat een inkorting met vijftien dagen geen noemenswaardige tijdswinst 

zal opleveren. Bovendien dient de verzoekende partij voor de Raad thans tegelijkertijd het rolrecht voor een 

schorsingsprocedure te betalen en het rolrecht voor een annulatieprocedure, terwijl hij wel het risico loopt dat 

zijn zaak zal worden geschrapt wanneer hij niet binnen vijftien dagen, na de uitspraak over de schorsing, een 

verzoek tot voortzetting heeft ingediend. 

 

 A.4.4.  De Vlaamse Regering merkt op dat de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord niet 

geantwoord hebben op de vaststelling dat het middel enkel is gericht tegen artikel 4.8.19 van de VCRO en niet 

tegen artikel 4.8.20 van de VCRO, zodat het middel geacht moet worden enkel op artikel 4.8.19 van de VCRO 

betrekking te hebben. 

 

 Aangezien de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord geen bijkomende argumenten 

ontwikkelen ten aanzien van de mogelijke ongrondwettigheid van de korte termijn van vijftien dagen, verwijst 

de Vlaamse Regering naar haar memorie. 

 

 A.5.1.  Het derde middel van de verzoekende partijen heeft betrekking op de mogelijke schending door 

artikel 4.8.34, § 2, van de VCRO, zoals ingevoerd bij het bestreden artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012, van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144, 145, 151, 152, 

154, 160 en 161 van de Grondwet, de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

en het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid van de rechter en de rechtscolleges. Volgens de 

verzoekende partijen houdt het grondbeginsel van de onafhankelijkheid van de rechters in dat, alhoewel de 

uitvoerende macht in de regel bevoegd is om rechters te benoemen, enkel de formele wetgever het statuut van de 

rechters mag bepalen. De decreetgever toont niet aan, en de verzoekende partijen zien niet in, waarom het 
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decreet niet zelf het geldelijk statuut van de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vastgesteld. De 

onafhankelijkheid van de raadsheren van de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet des te meer worden 

gewaarborgd omdat met de figuur van de « bestuurlijke lus », die de Raad voor Vergunningsbetwistingen zelf 

zonder tegenspraak op gang brengt en aanbiedt aan het vergunningverlenende bestuursorgaan, de rechtzoekende 

voortaan twijfels kan hebben over de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Raad. 

 

 A.5.2.  Allereerst merkt de Vlaamse Regering op dat de bestreden bepaling in overeenstemming is met de 

voordien geldende decretale bepaling. Bovendien was het niet de doelstelling van het decreet van 6 juli 2012 om 

alle wenselijke hervormingen door te voeren, maar enkel diegene die het meest dringend waren. Er wordt 

immers een grote hervorming van de Vlaamse administratieve rechtscolleges voorbereid. 

 

 Indien het Hof toch zou beslissen het bestreden artikel 4.8.34, § 2, van de VCRO te vernietigen, dan vraagt 

de Vlaamse Regering de gevolgen te handhaven. Een vernietiging met terugwerkende kracht zou 

vanzelfsprekend de verworven rechten van de betrokken rechters aantasten. Een onmiddellijke vernietiging, 

zonder handhaving, zou bovendien leiden tot het volledig stilliggen van de rechtsbedeling op dit domein, wat de 

toegang tot de rechter geheel zou tenietdoen. 

  

 A.5.3.  De verzoekende partijen wijzen het Hof erop dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen reeds werd 

ingesteld op 15 mei 2009, zodat het niet opgaat om vier jaar later wederom de aan de wetgever voorbehouden 

bevoegdheden te schenden en die schending te verantwoorden met een verwijzing naar een grote hervorming van 

de Vlaamse administratieve rechtscolleges. 

 

 A.5.4.  De Vlaamse Regering wenst het Hof erop te wijzen dat een voorontwerp van decreet betreffende de 

organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurrechtscolleges door de Vlaamse Regering 

principieel werd goedgekeurd op 26 april 2013, en voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. In dat 

voorontwerp worden de procedureregels van de bestuursrechtscolleges geüniformiseerd. Na de inwerkingtreding 

ervan zullen enkele door de verzoekende partijen aangevoerde verschillen tussen de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege niet meer bestaan. 

 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen artikel 5 van het decreet van 6 juli 

2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft. Die bepaling heeft het 

volledige hoofdstuk VIII « Raad voor Vergunningsbetwistingen » van titel IV van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO) vervangen.  

 

 B.1.2.  Met die wijziging beoogde de decreetgever : 

 

 « […] via een aantal gerichte ingrepen de procedure bij de Raad sneller en efficiënter [te] 

doen verlopen. De ingrepen kunnen grosso modo in drie groepen ingedeeld worden : 

bevoegdheden, procedure en werking. 

 

 Concreet betreffen de voorgestelde ‘ procedurele ’ wijzigingen een behoorlijke regeling 

van de schorsingsprocedure, de invoering van een procedure van vereenvoudigde behandeling 

voor eenvoudig te berechten beroepen, en de mogelijkheid voor de Raad om een geldboete op 

te leggen wegens kennelijk onrechtmatig beroep. 
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 De wijzingen in de werking betreffen onder meer op het vlak van de samenstelling, het 

creëren van een rechtsgrond voor de tijdelijke aanstelling van aanvullende raadsleden. 

 

 […] 

 

 […] Vooraf wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is dat alles tot in detail in de 

VCRO wordt geregeld. De regeling in het decreet zal worden beperkt tot de essentialia. Aan 

de Vlaamse Regering wordt telkens een degelijke delegatie gegeven om die regeling uit te 

voeren en in detail uit te werken » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 3). 

 

 

 Wat betreft het eerste middel, aangaande de « vereenvoudigde behandeling » 

 

 B.2.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending door artikel 4.8.14 van de VCRO, 

zoals vervangen bij de bestreden bepaling, van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen van een behoorlijke 

rechtsbedeling, meer bepaald het recht op daadwerkelijke rechtshulp, het recht op toegang tot 

een rechter, het recht op een openbare behandeling van de zaak en het recht van verdediging, 

met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 

artikelen 144, 145, 148, 149, 160 en 161 van de Grondwet.  

 

 Volgens de verzoekende partijen zou de schending voortvloeien uit (1) de ontstentenis 

van een openbare zitting, (2) het gebrek aan tegenspraak, (3) de ontstentenis van een 

motiveringsplicht, (4) de ontstentenis van een openbare uitspraak, (5) de vaststelling dat de 

kamervoorzitter zowel de « vereenvoudigde behandeling » voorstelt als erover beslist, (6) de 

vaststelling dat voor het voorstel van de kamervoorzitter enkel een ordetermijn geldt, terwijl 

ten aanzien van de verzoekende partij een korte vervaltermijn van vijftien dagen geldt en (7) 

de mogelijke ontstentenis van een administratief dossier. Ter staving van hun middel 

vergelijken zij de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de procedure 

voor de Raad van State en met de procedure voor het Milieuhandhavingscollege. 

 

 B.3.1.  Artikel 4.8.14 van de VCRO, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van 

6 juli 2012, bepaalt : 

 

 « § 1.  Na registratie van een verzoekschrift kan de voorzitter van de Raad of het door 

hem aangewezen raadslid ambtshalve onderzoeken of het beroep doelloos is, kennelijk niet-

ontvankelijk is of dat de Raad kennelijk onbevoegd is. 
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 De vaststellingen van de Raad worden door de griffier overgemaakt aan de verzoeker. 

 

 § 2.  De verzoeker beschikt over een vervaltermijn van vijftien dagen die ingaat de dag na 

de betekening, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, om een verantwoordingsnota in te dienen. 

Die verantwoordingsnota is beperkt tot de in paragraaf 1 aangehaalde vaststellingen. 

 

 § 3.  De Raad kan beslissen dat de zaak zonder verdere rechtspleging in beraad wordt 

genomen. 

 

 De Raad doet onmiddellijk uitspraak over de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het 

beroep, zijn kennelijke onbevoegdheid of het doelloos zijn van het beroep. 

 

 Besluit de Raad niet dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of doelloos is of dat hij 

kennelijk onbevoegd is, dan wordt de procedure overeenkomstig de navolgende artikelen 

voortgezet ». 

 

 Een beroep wordt geacht doelloos te zijn wanneer het tijdens de behandeling zijn doel 

verliest, met name doordat het bestreden besluit werd vernietigd, ingetrokken, opgeheven of 

vervangen (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 13). 

 

 B.3.2.  De bepaling voert een procedure in voor de vereenvoudigde behandeling van 

beroepen die doelloos of kennelijk niet-ontvankelijk zijn en van beroepen waarvoor de Raad 

kennelijk onbevoegd is.  

 

 B.3.3.  Vóór de invoering van die vereenvoudigde procedure dienden alle beroepen, 

zonder uitzondering, de gewone rechtspleging te volgen, ook al bleek uit een eenvoudige 

lezing van het verzoekschrift onmiddellijk dat het beroep niet-ontvankelijk was of dat er in 

redelijkheid geen enkele twijfel kon bestaan over de onbevoegdheid van de Raad. 

 

 De invoering van de vereenvoudigde procedure werd als volgt verantwoord : 

 

 « Het komt de efficiëntie ten goede als een aangepaste procedure wordt gecreëerd die het 

voor de Raad mogelijk maakt dergelijke eenvoudige zaken snel te berechten zonder de 

onderscheiden nota’s die tijdens de gewone procedure moeten worden uitgewisseld. 

Vanzelfsprekend moet wel tegenspraak door de verzoeker mogelijk zijn » (Parl. St., Vlaamse 

Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 6). 

 

 « Deze regeling is gebaseerd op de regeling zoals van toepassing voor de Raad van State. 

 

 Over de vroegere regeling bij de Raad van State werd al geoordeeld dat ze geen afbreuk 

deed aan de gelijkheid van middelen, aan de rechten van verdediging en aan het beginsel van 

het contradictoir debat. Die rechtspraak kan doorgetrokken worden naar de nieuwere 
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rechtspleging voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningenbetwistingen » (ibid., 

p. 13). 

 

 B.4.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.5.  Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, het recht op toegang tot de rechter en het 

recht op een openbare behandeling van de zaak maken deel uit van het recht op een eerlijk 

proces en dienvolgens van de rechten van verdediging. Die rechten kunnen worden 

onderworpen aan voorwaarden, die er evenwel niet toe mogen leiden dat zij op zodanige 

wijze worden beperkt dat de kern ervan wordt aangetast.  

 

 B.6.1.  Uit artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 1° tot 6°, van de VCRO, waarin de verschillende 

belanghebbenden zijn opgesomd die een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

kunnen instellen, vloeit voort dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse 

of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden als gevolg van de vergunnings-, 

validerings- of registratiebeslissing een beroep kan instellen. 

 

 Rekening houdend met die ruime toegang tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 

beoogde de decreetgever te vermijden dat die Raad zich in de onmogelijkheid zou bevinden 

de ingestelde beroepen binnen een redelijke termijn te behandelen, doordat het voor de 

behandeling van elk beroep de in de artikelen 4.8.15 tot 4.8.32 van de VCRO en in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen geformuleerde regels in acht moet nemen.  

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 6 juli 2012 blijkt dat de 

decreetgever de naleving van de rechten van verdediging heeft willen waarborgen door de 

kennisgeving van de vaststellingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan de 

verzoekende partij en door de mogelijkheid voor de verzoekende partij om een 

verantwoordingsnota in te dienen (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 12). 
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Die  vaststellingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen reiken niet verder dan de 

mededeling aan de verzoekende partij van het bestaan van een probleem van kennelijke niet-

ontvankelijkheid, kennelijke onbevoegdheid of doelloosheid van het ingediende beroep.  

 

 Het algemeen beginsel van een behoorlijke rechtsbedeling omvat in beginsel het recht op 

een openbare hoorzitting, maar dat recht is niet absoluut, zoals ook blijkt uit de rechtspraak 

inzake artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, waaruit eenzelfde 

recht wordt afgeleid : 

 

 « 41.  De verplichting om een openbare hoorzitting te houden, is echter niet absoluut 

(Håkansson en Sturesson t. Zweden, 21 februari 1990, § 66, serie A nr. 171-A). Artikel 6 

vereist niet noodzakelijk het houden van een hoorzitting in alle procedures. Dat is met name 

het geval voor de zaken die geen vraag inzake geloofwaardigheid doen rijzen of niet leiden tot 

een controverse over de feiten die een hoorzitting zouden vereisen, en waarvoor de 

rechtbanken zich op billijke en redelijke wijze kunnen uitspreken op grond van de door de 

partijen ingediende conclusies en andere stukken (zie, bijvoorbeeld, Döry t. Zweden, 

nr. 28394/95, § 37, 12 november 2002; Pursiheimo t. Finland (beslissing), nr. 57795/00, 

25 november 2003; te vergelijken met Lundevall t. Zweden, nr. 38629/97, § 39, 12 november 

2002; Salomonsson t. Zweden, nr. 38978/97, § 39, 12 november 2002; zie ook arrest Göç 

t. Turkije [GK], nr. 36590/97, § 51, EHRM 2002-V, waarin het Hof heeft geoordeeld dat de 

verzoeker de geleden schade mondeling moest kunnen toelichten, aangezien die relevant was 

voor het bepalen van het bedrag van de aan hem toe te kennen vergoeding). 

 

 42.  Het Hof erkent overigens dat de nationale overheden rekening kunnen houden met 

vereisten inzake doeltreffendheid en proceseconomie, waarbij het bijvoorbeeld oordeelt dat 

het stelselmatig houden van debatten een belemmering kan vormen voor de bekwame spoed 

die in socialezekerheidszaken vereist is en zelfs de naleving van de in artikel 6.1 beoogde 

redelijke termijn in de weg kan staan (arrest Schuler-Zgraggen t. Zwitserland, 24 juni 1993, 

§ 58, serie A nr. 263, en de zaken waarnaar het verwijst). Hoewel het Hof aanvankelijk in 

verschillende zaken heeft onderstreept dat, in een procedure voor een rechtbank die in eerste 

en in laatste aanleg uitspraak doet, een hoorzitting moet plaatshebben tenzij uitzonderlijke 

omstandigheden verantwoorden dat daarvan wordt afgezien (zie onder meer de arresten 

Håkansson en Sturesson, voormeld, § 64, Fredin t. Zweden (nr. 2), 23 februari 1994, 

§§ 21-22, serie A nr. 283-A, en Allan Jacobsson t. Zweden (nr. 2), 19 februari 1998, § 46, 

Recueil 1998-I), heeft het daarna gepreciseerd dat het bestaan van dergelijke omstandigheden 

hoofdzakelijk afhangt van de aard van de vragen die aan de interne rechtbanken worden 

voorgelegd, en niet van de frequentie daarvan. Dat betekent niet dat de verwerping van een 

verzoek tot het houden van een hoorzitting slechts in zeldzame gevallen kan worden 

verantwoord (Miller t. Zweden, nr. 55853/00, § 29, 8 februari 2005). Zoals in elke andere 

materie, moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met het in artikel 6 verankerde 

billijkheidsbeginsel, dat van fundamenteel belang is (zie, mutatis mutandis, Pélissier en Sassi 

t. Frankrijk [GK], nr. 25444/94, § 52, EHRM 1999-II, en Sejdovic t. Italië [GK], nr. 56581/00, 

§ 90, EHRM 2006-II) » (EHRM, grote kamer, 23 november 2006, Jussila t. Finland, §§ 41-

42).  

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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 De mogelijkheid om rekening te houden met redenen van proceseconomie wordt ook 

aanvaard inzake ruimtelijke ordening (EHRM, 18 juli 2013, Schädler-Eberle t. Oostenrijk, 

§§ 97-109). 

 

 Artikel 4.8.14 van de VCRO voorziet in een vereenvoudigde behandeling van het beroep, 

die enkel betrekking heeft op de kennelijke niet-ontvankelijkheid of doelloosheid daarvan of 

op de kennelijke onbevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zoals reeds 

vermeld, wordt een beroep geacht doelloos te zijn wanneer het tijdens de behandeling zijn 

doel verliest, met name doordat het bestreden besluit werd vernietigd, ingetrokken, opgeheven 

of vervangen. Uit de aard zelf van de rechtsvragen die bij de vereenvoudigde behandeling aan 

de orde zijn, vloeit voort dat zij louter op grond van de ingediende stukken kunnen worden 

beantwoord. De verplichting om een openbare hoorzitting te houden zou afbreuk doen aan de 

doelstelling van een doeltreffende procedure, aangezien de versnelde behandeling van 

eenvoudige zaken die erdoor wordt betracht opnieuw in het gedrang zou worden gebracht.  

 

 De ontstentenis van een openbare hoorzitting doet derhalve niet op onevenredige wijze 

afbreuk aan de rechten van de verzoekende partij voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. De mogelijkheid waarover de verzoekende partij beschikt om haar 

standpunt ten aanzien van het opgeworpen probleem in een verantwoordingsnota uiteen te 

zetten, waarborgt op voldoende wijze het contradictoir karakter van de procedure.  

 

 B.6.2.  Vermits de motiveringsplicht zowel voor de justitiële gerechten als voor de 

administratieve rechtscolleges geldt, bestaat het ter zake door de verzoekende partijen 

aangevoerde verschil in behandeling niet. 

 

 B.6.3.  Wat de openbaarheid van de uitspraak betreft, bepaalt artikel 4.8.28, § 3, van de 

VCRO dat alle uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen openbaar zijn, zonder 

daarbij een onderscheid te maken naargelang de uitspraak volgt op een procedure van 

vereenvoudigde behandeling of op een gewone rechtspleging. 

 

 Derhalve bestaat het door de verzoekende partijen aangevoerde verschil in behandeling 

niet. 
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 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de eerste vier onderdelen van het middel niet gegrond 

zijn. 

 

 B.6.4.1.  Het vijfde onderdeel van het eerste middel steunt op de vaststelling dat over de 

kennelijke niet-ontvankelijkheid, kennelijke onbevoegdheid of doelloosheid zou worden 

beslist door de voorzitter die of een door hem aangewezen raadslid dat tevens die kennelijke 

niet-ontvankelijkheid, kennelijke onbevoegdheid of doelloosheid zou hebben opgeworpen. 

 

 B.6.4.2.  Een behoorlijke rechtsbedeling waarborgt de rechtsonderhorigen de behandeling 

van hun zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Die eisen houden niet alleen in 

dat een rechter niet partijdig mag zijn, maar ook dat er voldoende waarborgen aanwezig 

moeten zijn om elke gewettigde twijfel met betrekking tot de onpartijdigheid van de rechter 

uit te sluiten. Een schending van het beginsel van onpartijdigheid veronderstelt geenszins het 

bewijs van partijdigheid; een schijn van partijdigheid kan volstaan. 

 

 Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt daarbij de optiek van de 

rechtzoekende « in aanmerking genomen, maar speelt zij geen doorslaggevende rol. Wat wel 

doorslaggevend is, is de vraag of de vrees van de betrokkene als objectief verantwoord kan 

worden beschouwd » (EHRM, 21 december 2000, Wettstein t. Zwitserland, § 44). 

 

 Bij de beoordeling van de vraag of het beginsel van onpartijdigheid in een procedure van 

vereenvoudigde behandeling op voldoende wijze in acht is genomen, moet rekening worden 

gehouden met de aard en de gevolgen van de vaststelling van een vereenvoudigde 

behandeling en moet het geheel van de procedure in overweging worden genomen. Er moet 

onder meer rekening worden gehouden met de samenstelling en de organisatie van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen.  

 

 B.6.4.3.  Het beginsel van onpartijdigheid wordt geschonden wanneer aan een lid van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen een zaak ter beoordeling wordt voorgelegd waarvan het 

reeds eerder in een andere hoedanigheid kennis heeft genomen. Evenwel is niet elk 

voorafgaand optreden van de rechter van die aard dat bij de rechtzoekende een 

gerechtvaardigde vrees van partijdigheid wordt opgewekt. Opdat het beginsel van 

onpartijdigheid kan zijn geschonden, moet dat optreden van de rechter van die aard zijn dat 
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het de indruk kan wekken dat hij zich reeds een oordeel over de grond van de zaak heeft 

gevormd. 

 

 B.6.4.4.  Artikel 4.8.14, § 1, van de VCRO bepaalt dat de voorzitter of een door hem 

aangewezen raadslid ambtshalve onderzoekt of het beroep doelloos of kennelijk niet 

ontvankelijk is of dat de Raad kennelijk niet bevoegd is. De vaststellingen worden door de 

griffier overgezonden aan de verzoekende partij. Na ontvangst van de verantwoordingsnota 

van de verzoekende partij kan de Raad vervolgens beslissen, ofwel dat de zaak zonder verdere 

rechtspleging in beraad dient te worden genomen, ofwel dat het ingediende beroep 

ontvankelijk of niet doelloos is dan wel tot de bevoegdheid van de Raad behoort, waarop het 

beroep volgens de gewone rechtspleging wordt voortgezet. 

 

 Het onderzoek, door de voorzitter of het aangewezen raadslid, met het oog op de 

toepassing van de vereenvoudigde behandeling, valt te vergelijken met het ambtshalve 

opwerpen van een middel of exceptie waarover de rechter, nadat de verzoekende partij 

daarover haar standpunt heeft kunnen uiteenzetten, vervolgens uitspraak doet. De rechter die 

het probleem van ontvankelijkheid, doelloosheid of onbevoegdheid opwerpt, dient erover te 

waken dat hij de vaststelling daarvan niet met stelligheid formuleert, maar met de 

omzichtigheid die eigen is aan het ambtshalve opwerpen van aangelegenheden. De 

verplichting om de voorzitter die of het raadslid dat het ambtshalve onderzoek heeft 

uitgevoerd voor de verdere rechtspleging door een ander lid van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen te vervangen, zou afbreuk doen aan de doelstelling van een 

doeltreffende procedure, aangezien de versnelde behandeling van eenvoudige zaken die 

erdoor wordt betracht opnieuw in het gedrang zou worden gebracht. 

 

 Het vijfde onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.6.5.  Het zesde onderdeel van het eerste middel heeft betrekking op de onbepaalde 

termijn die geldt voor het ambtshalve onderzoek van het beroep en de vervaltermijn die geldt 

voor de verzoekende partij om een verantwoordingsnota in te dienen.  

 

 De procedure van vereenvoudigde behandeling kan enkel worden toegepast wanneer « op 

grond van een eenvoudige lezing van het verzoekschrift of van de bijgevoegde stukken » 

blijkt dat het beroep doelloos of kennelijk niet-ontvankelijk is of kennelijk niet tot de 
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bevoegdheid van de Raad behoort (zie het verslag aan de Vlaamse Regering bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen) en daarenboven dient de verantwoordingsnota zich te beperken tot 

die vaststellingen van de Raad, zodat een termijn van vijftien dagen niet als onevenredig kan 

worden beschouwd om de na een eenvoudige lezing van het verzoekschrift gedane 

vaststellingen te weerleggen. 

 

 Bovendien aanvaardt de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in navolging van de 

rechtspraak van de Raad van State, dat die vervaltermijn kan worden overschreden door de 

toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van het decreet kan worden 

gemilderd in geval van overmacht of onoverwinnelijke dwaling. 

 

 Het zesde onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.6.6.  Wat ten slotte de mogelijke ontstentenis van het administratief dossier betreft, 

volstaat het te verwijzen naar hetgeen is vermeld in B.6.5 aangaande het toepassingsgebied 

van de procedure van vereenvoudigde behandeling. Enkel voor zover een eenvoudige lezing 

van het verzoekschrift of van de bijgevoegde stukken duidelijk maakt dat het ingediende 

beroep doelloos of kennelijk niet-ontvankelijk is of kennelijk niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen behoort, kan toepassing worden gemaakt van de 

procedure van vereenvoudigde behandeling. Uit de aard van die vaststelling volgt dat de 

rechterlijke beslissing zonder kennisneming van het administratief dossier kan worden 

genomen.  

 

 Het zevende onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft het tweede middel, aangaande de vordering tot schorsing 

 

 B.7.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending door de artikelen 4.8.19 en 4.8.20 

van de VCRO, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, van de artikelen 10, 11 en 23 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene beginselen van een 

behoorlijke rechtsbedeling, meer bepaald het recht op toegang tot een rechter, het recht op 

daadwerkelijke rechtshulp, het recht van verdediging en het recht op wapengelijkheid, met de 
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artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 

artikelen 144, 145, 160 en 161 van de Grondwet, doordat de vervaltermijn van vijftien dagen 

waarbinnen de betrokkenen, in overleg met hun advocaat, een verzoek tot voortzetting  

moeten indienen, in vergelijking met de termijn van dertig dagen die geldt in de procedure 

voor de Raad van State te kort zou zijn om een beredeneerd standpunt in te nemen.    

 

 B.8.1.  De artikelen 4.8.19 en 4.8.20 van de VCRO, zoals vervangen bij artikel 5 van het 

decreet van 6 juli 2012, bepalen : 

 

 « Art. 4.8.19.  Wanneer de Raad de bestreden beslissing geschorst heeft, moet de 

verweerder of tussenkomende partij een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging 

indienen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen. Indien geen verzoek tot voortzetting 

wordt ingediend, kan de Raad volgens een versnelde rechtspleging vastgesteld door de 

Vlaamse Regering de bestreden beslissing vernietigen. 

 

 Heeft de Raad de bestreden beslissing niet geschorst, dan moet de verzoeker een verzoek 

tot voortzetting indienen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen. Dient hij geen verzoek 

tot voortzetting in, dan geldt ten aanzien van hem een onweerlegbaar vermoeden van afstand 

van geding. 

 

 De termijn van vijftien dagen gaat in de dag na de betekening van het arrest waarin 

uitspraak wordt gedaan over de schorsing. 

 

 Art. 4.8.20.  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels betreffende de behandeling 

van de vordering tot schorsing ». 

 

 B.8.2.  De voormelde artikelen maken deel uit van onderafdeling 4 (« Schorsing ») van 

afdeling 3 (« Procedure ») van de VCRO. Artikel 4.8.19 van de VCRO handelt over de 

verkorte procedure na de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de 

gevraagde schorsing en artikel 4.8.20 van de VCRO handelt over de procedure voorafgaand 

aan de beslissing over de schorsing. 

 

 B.8.3.  Volgens de parlementaire voorbereiding bleek uit « de praktijk van de twee 

voorbije werkjaren […] dat de procedureregeling in de VCRO te summier en onvoldoende » 

was om een « efficiënte en kwaliteitsvolle rechtspleging te verzekeren voor de procespartijen, 

met inbegrip van een afhandeling van het dossier binnen een redelijke termijn ». Een duidelijk 

voorbeeld van een tekortkoming dienaangaande was, volgens de decreetgever, de « zeer 

summiere regeling van de vordering tot schorsing » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 

nr. 1509/1, p. 2). De nadere uitwerking van de schorsingsprocedure werd als volgt toegelicht : 
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 « Bovendien zal, naar het voorbeeld van wat in de rechtspleging voor de Raad van State 

geldt, de vernietigingsprocedure enkel worden voortgezet als degene die in de 

schorsingsprocedure aan het kortste eind heeft getrokken, een verzoekschrift tot voortzetting 

indient. Heeft de Raad de schorsing bevolen, dan zal de verweerder of de tussenkomende 

partij de voortzetting moeten vragen om de bestreden vergunningsbeslissing niet volgens een 

versnelde rechtspleging vernietigd te zien worden. Wordt de vordering tot schorsing 

verworpen, dan is het aan de verzoeker de voortzetting te vragen, zo niet wordt hij op 

onweerlegbare wijze vermoed afstand te hebben gedaan van het geding. Dat is de 

voornaamste ‘ hakbijl ’ in de procedure die met dit voorstel ingevoerd wordt » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/1, p. 6).  

 

 « Dat verzoek tot voortzetting vormt op die manier een filter naar de 

vernietigingsprocedure. Partijen moeten aldus een actievere rol opnemen in de procedure » 

(ibid., p. 15). 

 

 Het gebruik van het woord « kan » in artikel 4.8.19 van de VCRO houdt niet in dat de 

Raad voor Vergunningenbetwistingen over een beoordelingsbevoegdheid beschikt : 

 

 « Die beoordelingsbevoegdheid is beperkt tot de gevallen van overmacht of van 

onoverwinnelijke dwaling. Daarom wordt het werkwoord ‘ kunnen ’ gebruikt. Voor het 

overige wordt geen enkele speelruimte opengelaten » (ibid, p. 16). 

 

 B.8.4.  In het oorspronkelijke voorstel van decreet was voorzien in een vervaltermijn van 

dertig dagen, zoals die ook voor de Raad van State geldt. Door middel van een amendement 

werd de termijn in artikel 4.8.19 van de VCRO gewijzigd. Daarbij werd verduidelijkt dat het 

inkorten van de termijn naar vijftien dagen de rechten van de procespartijen niet zou 

schenden. 

 

 « Deze termijn dient enkel om een formele voortzetting aan de Raad over te maken 

zonder dat een inhoudelijk stuk aan de Raad overgemaakt moet worden.  

 

 In het geval de verwerende partij of de tussenkomende partij het verzoek tot voortzetting 

dient in te dienen, betekent dit een zeer eenvoudig te vervullen formaliteit. 

 

 In het geval de verzoekende partij het verzoek tot voortzetting dient in te dienen, zal in 

het procedurereglement de termijn tot het indienen van een antwoordnota door de verwerende 

partij en tot het indienen van een schriftelijke uiteenzetting van de tussenkomende partij pas 

beginnen te lopen na de betekening van het verzoek tot voortzetting van de rechtspleging van 

de verzoekende partij aan alle partijen in het geding » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 1509/3, p. 10). 
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 B.9.  Het tweede middel heeft enkel betrekking op de volgens de verzoekende partijen te 

korte vervaltermijn van vijftien dagen, die bovendien niet zou worden geschorst tijdens de 

gerechtelijke vakantie, en niet op artikel 4.8.20 van de VCRO, dat aan de Vlaamse Regering 

de bevoegdheid delegeert om de nadere regels betreffende de behandeling van de vordering 

tot schorsing te regelen.  

 

 Het tweede middel kan enkel worden geacht betrekking te hebben op artikel 4.8.19 van 

de VCRO, zodat het niet-ontvankelijk is wat betreft artikel 4.8.20 van de VCRO. 

 

 B.10.1.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever, door het invoeren 

van een bijkomende « hakbijl »-procedure waarvan de inachtneming gemakkelijk kan worden 

nagegaan door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een wettig doel nastreeft, namelijk ten 

gronde het onderzoek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen beperken tot uitsluitend de 

vorderingen die na een eerste onderzoek in de schorsingsprocedure voor vernietiging vatbaar 

blijken te zijn (artikel 4.8.3 van de VCRO). 

 

 Het Hof dient evenwel erover te waken dat de bestreden maatregel niet op onevenredige 

wijze afbreuk doet aan het recht op toegang tot de rechter, met name gezien de gevolgen die 

de schending ervan kan teweegbrengen voor de situatie van de gedingvoerende partijen. 

 

 B.10.2.  Een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de dag van de 

betekening van het schorsingsarrest, verplicht de betrokken partijen een heel actieve houding 

aan te nemen gedurende de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Niettegenstaande aan die partijen enkel een formeel verzoek tot voortzetting wordt gevraagd, 

zonder inhoudelijke standpunten, zou een dermate korte vervaltermijn afbreuk kunnen doen 

aan de rechten van de verdediging indien hij hen niet in staat stelt op bevredigende wijze 

overleg te plegen met hun advocaat; hij vormt in elk geval geen relevante maatregel in het 

licht van het door de decreetgever nagestreefde doel, aangezien de korte duur van de termijn 

de partijen ertoe kan brengen steeds een verzoek tot voortzetting in te dienen, waardoor het 

nut van de « hakbijl »-procedure verdwijnt. 

 

 B.11.  Het tweede middel is gegrond.  
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 Wat betreft het derde middel, aangaande de onafhankelijkheid van de leden van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen 

 

 B.12.  Het derde middel is afgeleid uit de schending door artikel 4.8.34, § 2, van de 

VCRO, zoals ingevoegd bij de bestreden bepaling, van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 144, 145, 151, 152, 154, 160 en 

161 van de Grondwet, de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid van de rechter en de 

rechtscolleges, doordat het aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid delegeert om de 

bezoldigingen, de toelagen en de vergoedingen van de raadsleden te bepalen. 

 

 B.13.1.  Artikel 4.8.34, § 2, van de VCRO, zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet 

van 6 juli 2012, bepaalt : 

 

 « De raadsleden ontvangen de bezoldiging, de toelagen en de vergoedingen die de 

Vlaamse Regering bepaalt ». 

 

 B.13.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het nieuwe artikel 4.8.34, § 2, van 

de VCRO een overname betreft van het oude artikel 4.8.5, § 2 (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2011-2012, nr. 1509/1, p. 21). 

 

 Bovendien wordt in het verslag opgemerkt dat « op de vraag naar een decretale regeling 

voor de bezoldiging […] niet [wordt] ingegaan. Het lijkt de indieners aangewezen dit niet in 

dit voorstel van decreet in te schrijven, maar het ten gronde te bekijken bij de voorbereiding 

van het Vlaamse bestuursrechtscollege » (Parl. St. Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1509/4, 

p. 13). 

 

 B.13.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 tot 

aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 

blijkt dat de Vlaamse Regering « de geldelijke rechtspositieregeling van de raadsleden [zelf 

regelt], maar [dat zij] zich daarbij [zal] richten naar functies met een analoge 

verantwoordelijkheid en zwaarte binnen de Vlaamse overheid. Er wordt gedacht aan een 

regeling binnen de schaal A311, dewelke geldt in hoofde van secretarissen-generaal, 

administrateurs-generaal, gedelegeerde bestuurders c.q. sommige hoofden van het 
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secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad » (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2008-2009, nr. 2011/1, p. 216). 

 

 B.14.1.  Uit het enkele feit dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet tot de 

rechterlijke macht behoort, kan niet worden afgeleid dat hij niet aan de vereisten van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zoals in B.6.4.2 in herinnering gebracht, zou moeten 

voldoen. Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 

geldt immers voor alle rechtscolleges. 

 

 B.14.2.  Artikel 146 van de Grondwet bepaalt dat « geen met eigenlijke rechtspraak belast 

orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet ». Artikel 161 van de Grondwet bepaalt 

dat « geen administratief rechtscollege kan worden ingesteld dan krachtens een wet ». 

 

 Uit die grondwetsbepalingen, alsook uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens (EHRM, 28 november 2002, Lavents t. Letland, § 114) vloeit voort dat 

de bevoegde wetgever de essentiële beginselen zelf dient te regelen. Daartoe behoren bij de 

oprichting van een rechtscollege, met het oog op zijn onafhankelijkheid, de wedden van zijn 

leden, hoewel ter zake de verwijzing naar een schaal of barema kan volstaan. 

 

 Door de ganse bezoldigingsregeling op te dragen aan de Vlaamse Regering, schendt het 

bestreden artikel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

voormelde grondwetsbepalingen en met het algemeen rechtsbeginsel van de 

onafhankelijkheid van de rechter.  

 

 B.15.  Het derde middel is gegrond. 

 

 B.16.1.  In het geval van vernietiging van de bestreden bepaling, vraagt de Vlaamse 

Regering de gevolgen ervan te handhaven. 

 

 B.16.2.  Teneinde de continuïteit en de rechtszekerheid te vrijwaren, worden de gevolgen 

van het vernietigde artikel 4.8.34, § 2, van de VCRO gehandhaafd tot aan de inwerkingtreding 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 april 2014 « 
 
betreffende de organisatie en de 

rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges » en tot uiterlijk 31 december 

2014. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt in artikel 4.8.19, eerste, tweede en derde lid, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

6 juli 2012 « houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft », de woorden « vijftien 

dagen »; 

 

 -  vernietigt artikel 4.8.34, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd 

bij het voormelde artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van het vernietigde artikel 4.8.34, § 2, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening tot aan de inwerkingtreding van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 4 april 2014 « betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges » en tot uiterlijk 31 december 2014; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

F. Meersschaut M. Bossuyt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5611 

 

 

Arrest nr. 99/2014 

van 30 juni 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Bossuyt, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 16 januari 2013 in zake de gemeente Schaarbeek tegen de Belgische Staat, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 2013, heeft de 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het, 

om de aansprakelijkheid van de Staat in het geding te brengen wegens fout van een magistraat 

in de uitoefening van zijn rechtsprekend ambt, de inachtneming oplegt van een aan die 

beslissing voorafgaande uitwissingsvoorwaarde en, bijgevolg, niet toepasbaar is wanneer de 

aansprakelijkheid van de Staat in het geding wordt gebracht wegens fout van een magistraat 

in het raam van een jurisdictionele beslissing die niet vatbaar is voor beroep, de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre, in die zin geïnterpreteerd, het een 

onverantwoord verschil in het leven zou roepen tussen de personen die het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een rechterlijke beslissing die vatbaar is voor beroep en diegenen die het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een rechterlijke beslissing die niet vatbaar is voor beroep ? »; 

 

 2.  « Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat, om 

de aansprakelijkheid van de Staat in het geding te brengen wegens fout van een magistraat in 

het raam van een jurisdictionele beslissing, de inachtneming oplegt van een aan die beslissing 

voorafgaande uitwissingsvoorwaarde, zelfs wanneer geen enkel beroep mogelijk is tegen die 

beslissing, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre, in die zin 

geïnterpreteerd, het een onverantwoord onderscheid in het leven zou roepen tussen de personen 

die het voorwerp hebben uitgemaakt van een rechterlijke beslissing die vatbaar is voor beroep en 

diegenen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een rechterlijke beslissing die niet vatbaar is 

voor beroep ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de gemeente Schaarbeek, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Bourtembourg en Mr. N. Fortemps, 

advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. N. Bonbled, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 11 december 2013 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. G. Werquin, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bourtembourg en 

Mr. N. Fortemps, voor de gemeente Schaarbeek; 

 

 .  Mr. N. Bonbled, voor de Ministerraad en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 19 mei 2009 heeft het Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de vordering van het 

gemeentecollege van de gemeente Schaarbeek verworpen, dat ertoe strekte het verval van hoedanigheid van 

gemeenteraadslid van Derya Alic uit te spreken, om reden dat de gemeente Schaarbeek in gebreke was gebleven 

aan te tonen dat die persoon niet daadwerkelijk op haar grondgebied verbleef. 

 

 Op 22 november 2010 verwierp de Raad van State het door de gemeente Schaarbeek ingestelde 

verzoekschrift tot herziening van die beslissing. 

 

 Die laatste dagvaardt de Belgische Staat voor de verwijzende rechter teneinde op grond van artikel 1382 

van het Burgerlijk Wetboek schadeloos te worden gesteld, voor het door het arrest van de Raad van State 

veroorzaakte beweerde nadeel. 

 

 De verwijzende rechter is van oordeel dat hij bevoegd is om te bepalen of de Belgische Staat krachtens 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek kan worden veroordeeld tot vergoeding van de door de eiseres voor 

hem aangevoerde schade, die het werkelijke voorwerp uitmaakt van de vordering, zelfs indien dat onderzoek 

ertoe zou kunnen leiden dat de door de Raad van State in zijn arrest nr. 209.060 van 22 november 2010 

gemaakte beoordeling indirect opnieuw in het geding wordt gebracht. 

 

 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat de aansprakelijkheidsvordering die tegen de Staat is gericht 

wegens een in de uitoefening van de jurisdictionele functie gemaakte fout, overeenkomstig de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie, slechts ontvankelijk is voor zover de betwiste jurisdictionele beslissing werd ingetrokken, 

gewijzigd, vernietigd of herroepen bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 

 

 Bovendien is de verwijzende rechter van mening dat niets erop wijst dat het Hof van Cassatie de 

toestemming heeft gegeven om van die ontvankelijkheidsvoorwaarde af te wijken wanneer tegen de betwiste 

beslissing geen enkel beroep openstaat. Hij is overigens van mening dat geen enkele van de uitzonderingen die 

bij een dergelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde worden aangenomen, kans maakt op slagen wanneer de 

aansprakelijkheidsvordering betrekking heeft op een beslissing die niet vatbaar is voor beroep. 

 

 De verwijzende rechter, die onderstreept dat het Europees recht niet van toepassing is in de hem 

voorgelegde zaak, stelt vast dat het door de gemeente Schaarbeek aangevoerde verschil in behandeling 

naargelang de persoon het slachtoffer is van een rechterlijke beslissing die al dan niet vatbaar is voor beroep 

voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zijn oorsprong niet vond in een wetgevingshandeling maar 

in artikel 34 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof, 

zodat een dergelijke vergelijking niet aan het Hof zou moeten worden voorgelegd, en acht het daarentegen 

noodzakelijk om de beide voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De gemeente Schaarbeek wijst voorafgaandelijk erop dat de aan de Staat verweten fout bestaat in de 

toepassing door de Raad van State van een onaangepaste toetsingsmaatstaf, en in de schending door dat 

rechtscollege van het beginsel dat jurisdictionele beslissingen moeten worden gemotiveerd en van de termijn 

bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 « tot regeling van de rechtspleging voor de 

afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de 

gemeentekieswet ». Diezelfde partij preciseert dat haar nadeel bestaat in het verlies van een kans op slagen van 

haar beroep met volle rechtsmacht, in de aantasting van haar reputatie en in de kosten die zij heeft moeten 

dragen om zich te verdedigen. 

 

 A.2.  De gemeente Schaarbeek brengt vervolgens in herinnering dat de beide buitengewone rechtsmiddelen 

tegen het betwiste arrest van de Raad van State (namelijk de voorziening in cassatie bedoeld in artikel 33 van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State en de vordering tot intrekking bedoeld in artikel 17 van de 

bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof) te dezen onwerkzaam waren in zoverre er geen enkel 

bevoegdheidsconflict was, noch enige twijfel over de grondwettigheid van de wetgevingshandelingen waarop het 

bekritiseerde arrest van de Raad van State gebaseerd was. 

 

 A.3.  Na de rechtspraak van het Hof van Cassatie in herinnering te hebben gebracht waarbij de 

voorafgaande uitwissing van de betwiste jurisdictionele beslissing wordt opgelegd teneinde de vergoeding van 

de door die beslissing veroorzaakte schade te kunnen verkrijgen, merkt de gemeente Schaarbeek op dat er 

bepaalde uitzonderingen op die principiële regel bestaan, zoals procureur-generaal Velu heeft onderstreept. 

Aldus heeft, volgens die partij, het Hof van Cassatie aan die voorwaarde verzaakt wanneer tegen de betwiste 

beslissing geen enkel beroep kan worden ingesteld door het slachtoffer van de schade omdat de beslissing zelf is 

ingetrokken en het slachtoffer geen enkel belang meer erbij heeft te vorderen dat ze terzijde wordt geschoven of 

wanneer het Ministercomité van de Raad van Europa heeft vastgesteld dat de bekritiseerde jurisdictionele 

beslissing in strijd was met het Europees Verdrag of met de Protocollen erbij die België binden. 

 

 De gemeente Schaarbeek is echter van mening dat het Hof van Cassatie niet in een afwijking van die 

voorafgaande uitwissingsvoorwaarde heeft voorzien voor het geval waarin er slechts buitengewone 

rechtsmiddelen bestaan tegen de foutieve beslissing. 

 

 A.4.  Diezelfde partij merkt op dat de eerste aan het Hof gestelde vraag betrekking heeft op de vergelijking 

tussen de personen die het slachtoffer zijn van een jurisdictionele beslissing naargelang die laatste al dan niet 

vatbaar is voor beroep. De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de vergelijking tussen de personen die 

het slachtoffer zijn van een jurisdictionele beslissing waartegen rechtsmiddelen bestaan die te dezen nuttig zijn 

voor het slachtoffer om de uitwissing van die beslissing te verkrijgen en de personen die het slachtoffer zijn van 

een jurisdictionele beslissing waartegen geen nuttig beschikbare rechtsmiddelen bestaan. Zij onderstreept dat te 

dezen die tweede hypothese prevaleert. 

 

 Hoewel de slachtoffers van een jurisdictionele beslissing die niet vatbaar is voor beroep zich in een 

bijzondere situatie bevinden, is, volgens de gemeente Schaarbeek, hun aansprakelijkheidsvordering tegen de 

Staat aan dezelfde voorwaarden onderworpen als die welke gelden voor de slachtoffers van een beslissing die 

vatbaar is voor beroep en die met name is onderworpen aan een onmogelijke voorwaarde, namelijk het 

verkrijgen van de voorafgaande uitwissing. Volgens die partij leidt de door het Hof van Cassatie aan artikel 1382 

van het Burgerlijk Wetboek gegeven interpretatie dus ertoe dat die categorie van rechtzoekenden hun recht op 

toegang tot de rechter wordt ontzegd. 

 

 A.5.  De gemeente Schaarbeek betoogt dat een dergelijke maatregel niet redelijkerwijze kan worden 

verantwoord door de wil om het gezag van gewijsde te vrijwaren omdat, aangezien dat beginsel slechts gevolgen 

heeft wanneer de gevorderde zaak dezelfde is, om de dezelfde motieven wordt gevorderd en tussen dezelfde 

partijen bestaat, het niet kan worden geschonden door een vordering tot vergoeding zoals die welke zij heeft 

ingesteld voor de verwijzende rechter. Zij onderstreept voorts dat de gerechtelijke waarheid die voortvloeit uit 

het arrest van de Raad van State niet noodzakelijkerwijze in het geding wordt gebracht door een 

aansprakelijkheidsvordering die tegen de Staat is ingesteld. 
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 De gemeente Schaarbeek is van mening dat ook het beginsel van samenhang van het justitiële bestel 

evenmin de maatregel kan verantwoorden. Indien dat beginsel in die zin moet worden begrepen dat het ertoe 

strekt te vermijden dat de partijen zich afwenden van de rechtsmiddelen waarin is voorzien om een rechterlijke 

beslissing te betwisten, kan het volgens haar per definitie niet worden geschonden wanneer er geen enkel 

rechtsmiddel bestaat om de beslissing waarvan de persoon die de aansprakelijkheidsvordering heeft ingesteld 

zich het slachtoffer acht, te betwisten. Indien dat beginsel daarentegen betekent dat de gerechtelijke waarheid 

niet kan worden verzwakt door een aansprakelijkheidsvordering blijft, nog steeds volgens die partij, dat dat 

beginsel in laatste analyse samenvalt met het beginsel van het gezag van gewijsde. 

 

 De gemeente Schaarbeek voegt daaraan nog toe dat het gerechtelijke landschap niet verstoken is van andere 

incoherenties, zoals wordt aangetoond door het relatieve gezag van gewijsde dat wordt toegekend aan de 

verwerpingsarresten van de Raad van State, die zich bijgevolg niet ertegen verzetten dat de hoven en 

rechtbanken van mening zijn dat dezelfde administratieve bepaling onwettig is. 

 

 A.6.  Diezelfde partij is van mening dat het recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de 

Staat wegens een fout gemaakt in de uitoefening van de jurisdictionele functie zich des te krachtiger opdringt 

wanneer de foutieve beslissing niet vatbaar is voor beroep aangezien het voor het slachtoffer niet langer mogelijk 

is de schadelijke akte te laten wijzigen. Volgens haar zou de enige redelijke voorwaarde erin bestaan het 

slachtoffer van een foutieve jurisdictionele beslissing de verplichting op te leggen om in principe alle 

rechtsmiddelen waarover het beschikt uit te putten. 

 

 A.7.  De Ministerraad onderstreept dat de essentiële doelstelling van de in het geding zijnde maatregel erin 

bestaat de coherentie van het jurisdictionele bestel te vrijwaren. Hij merkt op dat die doelstelling niet alleen ertoe 

strekt misbruiken van de procedure te vermijden door zich eraan te onttrekken de rechtsmiddelen waarin is 

voorzien uit te oefenen door middel van een aansprakelijkheidsvordering, maar ook te verbieden dat rechterlijke 

beslissingen op een andere manier opnieuw in het geding worden gebracht dan door rechtsmiddelen die 

daartegen wettig openstaan. 

 

 De Ministerraad merkt in dat verband op dat indien de voor de verwijzende rechter hangende 

aansprakelijkheidsvordering tot een resultaat zou leiden, daaruit noodzakelijkerwijze een tekortkoming in de 

beslissing van de Raad van State zou voortvloeien en bijgevolg twijfel over de regelmatigheid van de beslissing 

van het Rechtscollege en daardoor een twijfel over de regelmatigheid van de uitoefening van haar functies door 

het in het geding zijnde gemeenteraadslid.  

 

 De Ministerraad wijst in dat verband ook op de artikelen 144, 145 en 160 van de Grondwet en de bij wet 

beperkte gevallen waarin tegen een arrest van de Raad van State beroep kan worden ingesteld. 

 

 Hij is voorts van mening dat de voorwaarde van de voorafgaande uitwissing van de foutieve beslissing des 

te meer verantwoord is wanneer een beslissing in het geding is die niet vatbaar is voor beroep want zij maakt het 

in dat geval mogelijk de sociale vrede te verzekeren door te garanderen dat het geschil op een bepaald moment 

definitief wordt gesloten. In dat verband brengt de Ministerraad in herinnering dat de vereiste om recht te doen 

binnen een redelijke termijn vervat is in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 A.8.  De gemeente Schaarbeek repliceert dat het beginsel van sociale vrede geen algemeen rechtsbeginsel is. 

 

 A.9.  De Ministerraad onderstreept ook dat de voorwaarde van de voorafgaande uitwissing van de foutieve 

beslissing afwijkingen kent, die in de rechtsleer zijn opgesomd en waarvan sommige door het Hof van Cassatie zelf 

zijn aangenomen. Hij brengt voorts het standpunt van het Hof van Justitie ter zake in herinnering. 

 

 Rekening houdend met de gevolgen van de in het geding zijnde maatregel is de Ministerraad van mening 

dat die maatregel evenredig blijft met de ermee nagestreefde doelstelling. Hoewel de Ministerraad erkent dat die 

in principe ertoe leidt dat elke aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat om reden van een door de 

Raad van State gemaakte fout wordt verboden, is hij van mening dat het gaat om een element van het meer 

globale vergelijk dat door de in het geding zijnde bepaling kan worden bereikt. 

 

 A.10.  De Ministerraad is voorts van mening dat het onderzoek van de in het geding zijnde maatregel ten 

aanzien van de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet tot een andere 

conclusie leidt. Het Europees Hof heeft volgens hem immers meermaals rekening gehouden met de noodzaak 

om de rechtszekerheid te waarborgen en de geschillen definitief te beëindigen. 

 



6 

 

 A.11.  De gemeente Schaarbeek wijst daarentegen op de rechtspraak van het Europees Hof volgens welke 

de beperkingen van het recht op toegang tot de rechter niet onevenredig zijn wanneer de verzoekers hun 

vordering tot vergoeding niet volkomen worden ontzegd. Op dezelfde wijze onderstreept zij dat, aangezien het 

Europees Hof in die context soms rekening heeft gehouden met de evolutie van het internationaal recht, rekening 

dient te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ter zake, die zich 

zou verzetten tegen de handhaving van de voorwaarde van de voorafgaande uitwissing wanneer de fout is vervat 

in een beslissing die niet vatbaar is voor beroep. De gemeente Schaarbeek onderstreept ten slotte dat, hoewel het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich namens het beginsel van de rechtszekerheid ertegen verzet dat 

een zaak opnieuw wordt onderzocht na de uitspraak van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, het feit dat de 

Staat aansprakelijk wordt gesteld echter niet impliceert dat het bij de foutieve beslissing beslechte geschil 

opnieuw wordt onderzocht. 

 

 A.12.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de eventuele discriminatie niet haar 

oorsprong zou vinden in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek maar in de ontstentenis van een wetsbepaling 

waarbij specifiek de voorwaarden worden geregeld waaronder de Staat aansprakelijk zou kunnen worden gesteld 

om reden van een foutieve jurisdictionele handeling die niet vatbaar is voor beroep. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 

degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden ». 

 

 B.1.2.  Opdat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld wegens een fout begaan in de 

uitoefening van de rechtsprekende functie, vereist, in de interpretatie van de verwijzende 

rechter, die bepaling in beginsel dat de betwiste handeling door een in kracht van gewijsde 

gegane beslissing is herroepen, gewijzigd, vernietigd of ingetrokken wegens schending van 

een gevestigde rechtsnorm. 

 

 Die interpretatie steunt op de ter zake relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie 

(Cass., 19 december 1991, Arr. Cass, 1992, nr. 215; 8 december 1994, Arr. Cass., 1994, 

nr. 541; 5 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 347; 27 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 411; 

25 maart 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 219). 

 

 Zo heeft het Hof van Cassatie geoordeeld : 

 

 « Dat in de huidige stand van de wetgeving van de Staat, in de regel, op basis van de 

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden verklaard voor 

de schade ten gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het openbaar ministerie 

begane fout, wanneer die magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden 

heeft gehandeld of ieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die 
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grenzen heeft gehandeld; dat echter, indien die handeling het rechtstreeks voorwerp is van de 

rechtsprekende functie, de vordering tot vergoeding van de schade, in de regel, echter slechts 

ontvankelijk is als de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing 

ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een gevestigde 

rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft; 

 

 Dat binnen die grenzen de aansprakelijkheid van de Staat voor de schadeverwekkende 

handeling van de Rechterlijke Macht niet strijdig is met de grondwettelijke of wettelijke 

bepalingen, en evenmin onverenigbaar is met de beginselen van de scheiding der machten en 

van het gezag van het rechterlijk gewijsde; dat die aansprakelijkheid evenmin onverenigbaar 

is met de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht en van de magistraten ervan, die de 

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure van verhaal op de rechter 

willen beschermen, nu die onafhankelijkheid blijkbaar voldoende gewaarborgd is door de 

wettelijke onmogelijkheid om magistraten persoonlijk aansprakelijk te stellen buiten de 

gevallen waarin zij strafrechtelijk zijn veroordeeld en de gevallen waarin verhaal op de 

rechter mogelijk is » (Cass., 19 december 1991, voormeld). 

 

 « De fout van een magistraat waarvoor de Staat op basis van de artikelen 1382 en 1383 

van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan zijn bestaat in de regel in een gedraging die, 

ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van 

een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, 

ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een 

schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met 

rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is niets te doen 

of op een bepaalde manier wel iets te doen. 

 

 Wanneer de betwiste handeling, zoals te dezen, bovendien het rechtstreeks voorwerp is 

van de rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen aansprakelijk als de litigieuze 

handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, 

vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm. 

 

 Vóór die intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping bestaat er geen vergoedbare 

schade. 

 

 Er anders over beslissen zou het gezag ondermijnen van de rechtsmiddelen en in strijd 

zijn met de wezenlijke regels van de rechterlijke organisatie en met de opdracht gegeven aan 

de hoven en rechtbanken » (Cass., 5 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 349). 

 

 B.1.3.  Uit de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de prejudiciële vragen blijkt 

voorts dat de verplichting een voorafgaande uitwissing van de rechterlijke beslissing te 

verkrijgen, door de verwijzende rechter wordt geïnterpreteerd als een voorwaarde voor de 

ontvankelijkheid van de voor hem gebrachte herstelvordering, waarop in het onderhavige 

geval geen enkele uitzondering bestaat. 

 

 Het is in die interpretatie dat het Hof antwoordt op de prejudiciële vragen. 
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 B.2.1.  Het voor de verwijzende rechter hangende geschil heeft betrekking op een 

aansprakelijkheidsvordering die door de gemeente Schaarbeek tegen de Belgische Staat is 

gericht wegens vermeende fouten die de Raad van State zou hebben begaan bij het onderzoek 

van een beroep tot herziening dat door die gemeente is ingesteld tegen de beslissing van het 

Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat het beroep van de vernoemde 

gemeente waarin werd betwist dat een gemeenteraadslid aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

voldeed, had verworpen. 

 

 Volgens de gemeente Schaarbeek zou de Raad van State zich ten onrechte ervan hebben 

onthouden een toetsing met volle rechtsmacht uit te voeren, zijn beslissing niet correct hebben 

gemotiveerd en de termijn bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 « tot 

regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval 

van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet » hebben geschonden. 

 

 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat, volgens de verwijzende rechter, de gemeente 

Schaarbeek de vernietiging van het arrest van de Raad van State niet kon verkrijgen door de 

uitoefening van de beschikbare rechtsmiddelen. 

 

 B.2.2.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 B.3.1.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in 

samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, in zoverre die bepaling een onverantwoord verschil in behandeling zou instellen tussen, 

enerzijds, de slachtoffers van een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie 

die, tegen de in het geding zijnde rechterlijke beslissing, over daadwerkelijke rechtsmiddelen 

beschikken, en, anderzijds, de slachtoffers van een fout begaan in de uitoefening van de 

rechtsprekende functie die ofwel niet beschikken over rechtsmiddelen tegen de in het geding 

zijnde rechterlijke beslissing (eerste prejudiciële vraag) ofwel de onregelmatigheid die, volgens 

hen, die beslissing nietig maakt, niet nuttig kunnen doen gelden ter staving van de 

rechtsmiddelen waarover zij formeel beschikken (tweede prejudiciële vraag). 

 

 B.3.2.  Het arrest van de Raad van State waarvan sprake voor de verwijzende rechter kon, 

binnen de grenzen bepaald bij artikel 158 van de Grondwet en bij artikel 33 van de 
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gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, het voorwerp uitmaken van 

een voorziening in cassatie alsook, binnen de grenzen die respectievelijk zijn vastgelegd bij 

artikel 31 van dezelfde gecoördineerde wetten en bij artikel 17 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het voorwerp uitmaken van een vordering tot 

herziening en intrekking. 

 

 B.3.3.  Daaruit volgt dat de eerste prejudiciële vraag, in zoverre zij betrekking heeft op een 

vergelijking die klaarblijkelijk niet relevant is voor de oplossing van het geschil dat voor de 

verwijzende rechter hangende is, geen antwoord behoeft. 

 

 B.4.1.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht twee categorieën van 

slachtoffers van een fout begaan in het kader van de uitoefening van rechtsprekende functies te 

vergelijken naargelang zij al dan niet eenzelfde grief van onwettigheid nuttig kunnen aanvoeren 

in het kader van de rechtsmiddelen die tegen de betwiste rechterlijke beslissing openstaan. 

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zoals geïnterpreteerd door de verwijzende rechter, legt 

de verplichting op in beide gevallen de voorafgaande uitwissing van de betwiste beslissing te 

verkrijgen. 

 

 Daaruit volgt dat de vergelijking in de prejudiciële vraag in werkelijkheid betrekking heeft 

op de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van een identieke 

behandeling van die beide categorieën van rechtzoekenden. 

 

 B.4.2.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie verzet zich ertegen dat categorieën 

van personen, die zich ten aanzien van de beschouwde maatregel in wezenlijk verschillende 

situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke 

verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend 

met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende 

beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat 

geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel. 
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 B.5.1.  De beperking van de grieven die kunnen leiden tot de verbreking, de intrekking of de 

herziening van een arrest van de Raad van State is als dusdanig niet onredelijk, zelfs indien 

daaruit volgt dat bepaalde onregelmatigheden, die zijn begaan naar aanleiding van die beslissing, 

niet kunnen leiden tot de vernietiging ervan. 

 

 Het behoort tot de logica zelf van een stelsel van rechtsmiddelen dat, wat de draagwijdte 

ervan betreft, rekening wordt gehouden met het bijzonder gezag van de in laatste aanleg 

gewezen beslissingen, die in beginsel door hogere rechtscolleges worden genomen. 

 

 B.5.2.  Het Hof moet bepalen of de wetgever, door in dergelijke omstandigheden de 

verplichting op te leggen van de voorafgaande uitwissing van de betwiste rechterlijke 

beslissing opdat de aansprakelijkheid van de Staat in het geding zou kunnen worden gebracht, 

twee categorieën van slachtoffers die zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden, 

zonder redelijke verantwoording op dezelfde wijze zou hebben behandeld. 

 

 B.6.  Gelet op de aard en de gevolgen van de in het geding zijnde maatregel, bevinden de 

beide categorieën van personen die worden vergeleken, zich in wezenlijk verschillende 

situaties. 

 

 Alleen de eerste daarvan beschikt immers over een beroep dat het mogelijk maakt 

daadwerkelijk de vernietiging van de betwiste rechterlijke beslissing te verkrijgen. In de 

interpretatie van de verwijzende rechter is de voorafgaande uitwissing van die  beslissing 

echter een noodzakelijke voorwaarde voor het in het geding brengen van de aansprakelijkheid 

van de Staat, zelfs wanneer de rechtsmiddelen die tegen die beslissing beschikbaar zijn, het 

niet mogelijk maken de uitwissing ervan wegens de aangevoerde fout te verkrijgen. 

 

 B.7.1.  Uit de door het Hof van Cassatie gegeven interpretatie van artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek blijkt dat de voorwaarde van voorafgaande uitwissing van de in het 

geding zijnde rechterlijke beslissing ertoe strekt de rechtszekerheid te waarborgen en de 

coherentie van het jurisdictionele bestel te vrijwaren. 

 

 B.7.2.  Het beginsel van rechtszekerheid, dat inherent is aan de interne rechtsorde, alsook 

aan de rechtsorde van de Europese Unie en aan het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (zie het arrest nr. 125/2011 van 7 juli 2011, B.5.4), verzet zich ertegen dat een geschil 
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tot in het oneindige wordt voortgezet, zij het in andere vormen. De herstelvordering die bij de 

rechter die uitspraak doet over de aansprakelijkheid is ingesteld, strekt echter, 

niettegenstaande de vergoedende aard ervan, noodzakelijkerwijs ertoe de in het geding zijnde 

rechterlijke beslissing of de procedure die daartoe heeft geleid, te betwisten. 

 

 B.7.3.  De coherentie van het jurisdictionele bestel verzet zich bovendien ertegen dat de 

door een rechterlijke instantie begane onwettigheden op een andere wijze worden 

gesanctioneerd dan door het aanwenden van de rechtsmiddelen. 

 

 B.8.1.  De coherentie van het jurisdictionele bestel en de rechtszekerheid vrijwaren zijn 

wettige doelstellingen. 

 

 B.8.2.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling het mogelijk maakt te beletten dat de 

partij die in een proces in het ongelijk wordt gesteld, de regelmatigheid van de rechterlijke 

beslissingen waarbij zij wordt afgewezen, in voorkomend geval tot in het oneindige, betwist, 

wordt daarmee de doelstelling van rechtszekerheid die men ermee wenst te verwezenlijken, 

op relevante wijze nagestreefd. 

 

 B.8.3.  Daarentegen waarborgt de in het geding zijnde bepaling niet op voldoende 

relevante wijze de coherentie van het jurisdictionele bestel. 

 

 Immers, hoewel een dergelijke doelstelling redelijkerwijs kan worden nagestreefd door 

het verbod dat aan de rechter die uitspraak doet over de aansprakelijkheid, is opgelegd om het 

bestaan van een fout in de beslissing die is aangenomen – of in de rechtspleging die is 

gevoerd – door een rechterlijke instantie die hiërarchisch hoger staat dan die rechter of die tot 

een andere rechtsorde behoort, alleen te beoordelen, dient te worden vastgesteld dat de 

aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens een fout begaan in de uitoefening van de 

rechtsprekende functie ontvankelijk is zodra de betwiste rechterlijke beslissing door een in 

kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen 

wegens schending van een gevestigde rechtsnorm.  

 

 Het is daarentegen niet vereist dat de voor de rechter die uitspraak doet over de 

aansprakelijkheid, aangevoerde fout de onwettigheid vormt die de voorafgaande uitwissing 

van de betwiste rechterlijke beslissing heeft verantwoord (Cass., 27 juni 2008, voormeld). 
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 Meer nog, er is geoordeeld dat een dergelijke aansprakelijkheidsvordering ontvankelijk is 

wanneer de vermeende foutieve beslissing is ingetrokken, zonder dat enig gebrek is 

vastgesteld dat de wettigheid ervan aantast, voor zover het slachtoffer, wegens die intrekking, 

« juridisch geen aantoonbaar belang meer heeft om nog te vragen dat de litigieuze beslissing 

zou worden opzij geschoven » (Cass., 5 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 347). 

 

 B.8.4.  Niettegenstaande de inachtneming van de voorwaarde inzake de voorafgaande 

uitwissing van de betwiste rechterlijke beslissing, is het dus niet uitgesloten dat de rechter, die 

uitspraak doet over de aansprakelijkheid zich dient uit te spreken over een onregelmatigheid 

begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie die niet is gesanctioneerd door middel 

van de uitoefening van de rechtsmiddelen. 

 

 B.9.1.  Uit de in B.1.2 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt bovendien 

dat de in het geding zijnde maatregel ook ertoe strekt de inachtneming van het gezag van 

gewijsde te waarborgen alsook de verplichting op te leggen de beschikbare rechtsmiddelen uit 

te putten. 

 

 Die doelstellingen zijn legitiem. Het Hof moet echter voorts in het bijzonder erop toezien 

dat zij met de in het geding zijnde maatregel op relevante en evenredige wijze worden 

nagestreefd. 

 

 B.9.2.  In dat opzicht gaat het feit in alle gevallen te eisen dat een arrest van de Raad van 

State uit de juridische ordening verdwenen is teneinde het mogelijk te maken dat de Staat 

aansprakelijk wordt gesteld, verder dan hetgeen noodzakelijk is om de verplichte eerbiediging 

van het beginsel van het gezag van gewijsde te waarborgen. 

 

 Wanneer, zoals in de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, de genoemde 

beslissing slechts een relatief gezag van gewijsde heeft, verzet de verplichte eerbiediging van 

dat gezag in elk geval zich niet ertegen dat een nieuw proces wordt gevoerd waarvan het 

voorwerp niet identiek is. 

 

 B.9.3.  De handhaving van de voorwaarde van de voorafgaande uitwissing in gevallen 

waarin, zoals te dezen, geen enkel rechtsmiddel tegen de rechterlijke beslissing doeltreffend 
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was, kan bovendien niet redelijk worden verantwoord door de doelstelling die erin bestaat 

ervoor te zorgen dat de beschikbare rechtsmiddelen worden uitgeput. 

 

 B.10.  Daaruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling te dezen een relevante maatregel 

is teneinde de rechtszekerheid te waarborgen. 

 

 B.11.  Het Hof dient derhalve nog te beoordelen of de in het geding zijnde bepaling een 

billijk evenwicht tot stand heeft gebracht tussen het recht van het slachtoffer om toegang te 

hebben tot een rechter teneinde de vergoeding van zijn schade te verkrijgen, en het vereiste 

van de rechtszekerheid, die de in het geding zijnde bepaling wenst te vrijwaren. 

 

 B.12.  Het recht op toegang tot de rechter is niet absoluut. Zo heeft het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens niet is geschonden door bepalingen die het slachtoffer van een fout begaan 

door de organen van de Staat in zekere mate beletten de vergoeding van zijn schade te 

verkrijgen, ongeacht of die bepalingen materiële beperkingen van het in het geding zijnde 

burgerlijk recht of zelfs echte procedurele hinderpalen voor de verdediging in rechte van dat 

recht vormen (EHRM, grote kamer, 19 december 2005, Roche t. Verenigd Koninkrijk, §§ 119 

e.v.; 28 mei 1985, Ashingdane t. Verenigd Koninkrijk, §§ 59 e.v.; grote kamer, 14 december 

2006, Markovic t. Italië, §§ 92 e.v.). 

 

 B.13.1.  Ten aanzien van het belang van de doelstellingen die ermee worden nagestreefd, 

kan ervan worden uitgegaan dat met de in het geding zijnde bepaling op algemene wijze een 

billijk evenwicht tussen de op het spel staande belangen tot stand is gebracht door te vereisen 

dat de Staat niet aansprakelijk kan worden gesteld zolang de betwiste rechterlijke beslissing 

niet is uitgewist door middel van de beschikbare rechtsmiddelen. 

 

 B.13.2.  Wanneer, zoals te dezen, de aangevoerde fout is begaan door een in laatste 

aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie en wanneer die fout, wegens de beperkte 

rechtsmiddelen, niet kan leiden tot de herroeping, de vernietiging, de wijziging of de 

intrekking van haar beslissing, wordt het slachtoffer echter tegelijkertijd het recht om de Staat 

aansprakelijk te stellen en de mogelijkheid om de vermeende onregelmatigheid die door die 

rechtsprekende instantie zou zijn begaan aan een jurisdictionele beoordeling te onderwerpen, 

ontzegd. 



14 

 

 

 Het Hof dient te bepalen of een dergelijk gevolg, dat eigen is aan de fout begaan door een 

in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie, evenredig is ten opzichte van de 

nagestreefde doelstelling. 

 

 B.14.  Bij ontstentenis van elke kans om de onregelmatigheid, die zogenaamd zou zijn 

begaan door de in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie, door middel van de 

beschikbare rechtsmiddelen te laten sanctioneren, is het recht voor de persoon die zich door 

die onregelmatigheid geschaad acht, om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen, in een 

rechtsstaat van des te crucialer belang. 

 

 Immers, het is precies in een dergelijk geval – wanneer er geen dienstige rechtsmiddelen 

bestaan aan het eind waarvan de betwiste beslissing kan worden vernietigd, hetgeen het 

meestal mogelijk maakt de schade van de bij die beslissing afgewezen partij, ten minste 

grotendeels, te vermijden of te herstellen – dat het recht om een herstelvordering in te stellen 

– laatste redmiddel om niet de genoegdoening voor zijn aanspraak voor de rechterlijke 

instantie waarvan de beslissing wordt bekritiseerd, maar enkel een schadeloosstelling te 

verkrijgen – het meest noodzakelijk is. 

 

 B.15.  Zolang de betwiste beslissing niet is uitgewist, kan het feit te beletten dat het 

slachtoffer van een fout begaan door een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie 

in de uitoefening van haar rechtsprekende functie, de aansprakelijkheid van de Staat in het 

geding kan brengen, ten opzichte van de nagestreefde doelstelling onevenredige gevolgen met 

zich meebrengen. 

 

 B.16.  De noodzaak een evenwicht tussen het rechtszekerheidsbeginsel, enerzijds, en het 

recht op toegang tot de rechter, anderzijds, te vrijwaren vereist echter dat de Staat slechts 

aansprakelijk kan worden gesteld indien de in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke 

instantie in de uitoefening van haar rechtsprekende functie een voldoende gekwalificeerde 

schending begaat van de toepasselijke rechtsregels. 

 

 B.17.  In dat opzicht dient erop te worden gewezen dat de onmogelijkheid om ten laste 

van de Staat de vergoeding te verkrijgen van een door een in laatste aanleg rechtsprekende 

rechterlijke instantie begane lichtere fout zolang de in het geding zijnde beslissing niet is 
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uitgewist, geen onevenredige aantasting van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, 

zoals het is gewaarborgd bij de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, met zich meebrengt. 

 

 B.18.1.  Zonder dat het noodzakelijk is zich af te vragen of het voor de verwijzende 

rechter hangende geschil betrekking heeft op een recht, dat – wat meer is - van burgerlijke 

aard is, in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (zie in 

dat verband echter EHRM, grote kamer, 19 oktober 2005, Roche t. Verenigd Koninkrijk, 

§§ 116 e.v.; beslissing, 13 oktober 2009, Panjeheighalehei t. Denemarken), volstaat het 

immers vast te stellen dat het door dat artikel gewaarborgde recht op toegang tot de rechter 

niet absoluut is en, zoals in B.12 in herinnering is gebracht, impliciet aanvaarde grenzen kent. 

 

 Tot die aanvaardbare beperkingen behoren de maatregelen waarbij aan sommige 

slachtoffers het recht wordt ontzegd om vergoeding te verkrijgen voor de schade veroorzaakt 

door een fout van de overheid voor zover « een hele reeks van burgerlijke rechtsvorderingen » 

niet « aan de bevoegdheid van de rechtbanken » is onttrokken en voor zover « uitgebreide 

groepen of categorieën van personen » niet « van elke burgerrechtelijke aansprakelijkheid » 

zijn vrijgesteld (EHRM, grote kamer, 14 december 2006 voormeld, § 97). 

 

 B.18.2.  De regel krachtens welke, zolang de betwiste beslissing niet is uitgewist, alleen 

de voldoende gekwalificeerde schending, door een in laatste aanleg rechtsprekende 

rechterlijke instantie, van de toepasselijke rechtsregels, het mogelijk maakt de Staat 

aansprakelijk te stellen wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende 

functie, beperkt zich echter ertoe « de contouren te preciseren van de delictuele 

aansprakelijkheid » van de Staat (ibid., § 112) zonder « een onschendbaarheid, in de feiten of 

in de praktijk, » te verankeren « wegens het vermeend absolute of algemene karakter ervan », 

aangezien hij « slechts » betrekking heeft « op één aspect van de uitoefening van de 

bevoegdheden en plichten van de overheid en niet in die zin kan worden beschouwd dat hij tot 

gevolg heeft gehad een hele reeks van burgerlijke rechtsvorderingen willekeurig aan de 

bevoegdheid van de rechtbanken te onttrekken » (EHRM, grote kamer, 10 mei 2001, Z en 

anderen t. Verenigd Koninkrijk, § 98). 
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 Ten aanzien van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens beperkt 

die regel zich dus ertoe « de omvang van de controle die een rechter kan uitoefenen op » een 

jurisdictionele handeling te beperken.  

 

 B.19.  Wat vervolgens de inachtneming van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens betreft, wijst het Hof allereerst erop dat de voor de verwijzende rechter 

bekritiseerde beslissing van de Raad van State betrekking heeft op een betwisting van 

electorale aard, die buiten het toepassingsgebied van artikel 6 van het Europees Verdrag valt. 

 

 Zonder dat het noodzakelijk is te bepalen of een ander van de bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens of de Aanvullende Protocollen ervan gewaarborgde rechten kon 

zijn geschonden door de in het geding zijnde beslissing van de Raad van State, volstaat het 

bovendien vast te stellen dat de procedurele waarborgen ten aanzien van de toegang tot een 

daadwerkelijk rechtsmiddel, vervat in artikel 13 van het Europees Verdrag, minder strikt zijn 

dan die welke zijn vastgelegd bij artikel 6 van het Verdrag en dat ze dus in elk geval niet door 

de in het geding zijnde bepaling zoals geïnterpreteerd in B.16 kunnen zijn geschonden 

(EHRM, 12 januari 2010, Grieks-katholieke parochie Sâmbata Bihor t. Roemenië, § 85; 

15 juli 2003, Ernst en anderen t. België, §§ 80-81). 

 

 B.20.1.  Hoewel een lichte fout even aanzienlijke schade met zich kan meebrengen als 

een zware fout, dient ten aanzien van de afzonderlijk gelezen artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet rekening te worden gehouden met de beslissende rol die de in laatste aanleg 

rechtsprekende rechterlijke instanties spelen in de interpretatie en de toepassing van het recht 

en met het bijzondere gezag dat aan hun beslissingen wordt toegekend. 

 

 Het nastreven van een billijk evenwicht tussen het rechtszekerheidsbeginsel, enerzijds, en 

het recht op toegang tot de rechter, anderzijds, kan aldus verantwoorden dat het recht op de 

volledige vergoeding van de schade veroorzaakt door een fout begaan door een in laatste 

aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie in de uitoefening van haar rechtsprekende functie 

slechts wordt gewaarborgd, zonder de voorafgaande uitwissing van de betwiste rechterlijke 

beslissing te vereisen, indien de rechterlijke instantie op voldoende gekwalificeerde wijze een 

toepasselijke rechtsregel heeft geschonden. 
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 B.20.2.  Vereisen dat de fout begaan door de in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke 

instantie, aantoonbaar en ernstig is, maakt het bovendien mogelijk het risico op vergissingen 

te verminderen bij de rechter die uitspraak doet over de aansprakelijkheid en die ermee is 

belast de onwettigheid van de beslissing die is genomen, of van de procedure die is gevolgd 

door een in laatste aanleg uitspraak doende rechterlijke instantie alleen te beoordelen, 

vergissingen die zelf aanleiding zouden kunnen geven tot een opeenvolging van 

aansprakelijkheidsvorderingen. 

 

 B.21.  Rekening houdend met de noodzaak om de waarborgen die zijn toegekend door 

het recht van de Europese Unie, enerzijds, en door het interne recht, anderzijds, te 

harmoniseren, houdt het Hof rekening met de rechtspraak van het Hof van Justitie, krachtens 

welke de in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie die een bepaling van het recht 

van de Europese Unie op voldoende gekwalificeerde wijze schendt die ten doel heeft aan de 

particulieren rechten te verlenen, de Staat aansprakelijk maakt tegenover de particulier die 

aantoont dat die schending hem een nadeel heeft berokkend, waarbij de voorwaarden voor de 

ontvankelijkheid van een dergelijke vordering, die door de lidstaten kunnen worden bepaald 

in het kader van hun procedurele autonomie, bovendien de uitoefening van een dergelijk 

voorrecht niet « in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk » mogen maken (zie HvJ, 

30 september 2003, Köbler, C-224/01, punten 34, 47 en 53-59, en, over de grenzen van de 

procedurele autonomie van de lidstaten, HvJ, 12 december 2013, Test Claimants in the 

Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, punten 31-32). 

 

 B.22.  Het Hof van Justitie dat moest preciseren wat het verstond onder een voldoende 

gekwalificeerde schending van de rechtsregels van de Unie, heeft geoordeeld : 

 

 « Om te bepalen of aan die voorwaarde is voldaan, dient de nationale rechter bij wie een 

schadevordering aanhangig is, rekening te houden met alle elementen die de aan hem 

voorgelegde situatie kenmerken.  

 

 Die elementen zijn onder meer : de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de 

geschonden regel, de vraag of de schending opzettelijk is begaan, de al dan niet 

verschoonbaarheid van de rechtsdwaling, het eventueel door een gemeenschapsinstelling 

ingenomen standpunt en de schending door de betrokken rechter van zijn verplichting om op 

grond van artikel 234, derde alinea, EG, een prejudiciële vraag te stellen.  

 

 In ieder geval is een schending van het gemeenschapsrecht voldoende gekwalificeerd, 

wanneer 's Hofs rechtspraak op het gebied bij het nemen van de betrokken beslissing 

kennelijk is miskend (zie, in deze zin, arrest Brasserie du pêcheur en Factortame, reeds 
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aangehaald, punt 57) » (HvJ, 30 september 2003 voormeld, punten 54-56; grote kamer, 

13 juni 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, punt 32).  

 

 Teneinde het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen, staat het aan de 

aansprakelijkheidsrechter rekening te houden met dergelijke elementen teneinde te bepalen of 

de door een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie gemaakte fout, buiten de 

toepassingssfeer van het recht van de Europese Unie, een voldoende gekwalificeerde 

schending vormt van de toepasselijke rechtsregels. 

 

 B.23.  Daaruit volgt dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet bestaanbaar is met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie volgens welke het, zolang de in het 

geding zijnde rechterlijke beslissing niet is ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, 

het niet mogelijk maakt de Staat aansprakelijk te stellen wegens een fout begaan in de 

uitoefening van haar rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste 

aanleg uitspraak heeft gedaan, wanneer die rechterlijke instantie de toepasselijke rechtsregels 

op voldoende gekwalificeerde wijze heeft geschonden terwijl die fout, gelet op de beperkte 

rechtsmiddelen die tegen die beslissing openstaan, het niet mogelijk maakt de vernietiging 

ervan te verkrijgen.
 
 

 

 B.24.  Het Hof doet echter opmerken dat de in het geding zijnde bepaling een andere 

interpretatie kan krijgen volgens welke het feit dat de betwiste beslissing niet is ingetrokken, 

herroepen, gewijzigd of vernietigd niet tot gevolg heeft te beletten dat de rechter die uitspraak 

doet over de aansprakelijkheid de Staat kan veroordelen wegens een fout begaan door een 

rechterlijke instantie in de uitoefening van haar rechtsprekende functie en die in laatste aanleg 

uitspraak heeft gedaan, wanneer die fout een voldoende gekwalificeerde schending vormt van 

de toepasselijke rechtsregels en wanneer die fout, gelet op de beperkte rechtsmiddelen die 

tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk maakt de vernietiging ervan te 

verkrijgen. 

 

 B.25.  In die interpretatie is de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het belet dat de Staat aansprakelijk kan worden 

gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door een 

rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan, zolang die beslissing niet is 

ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, zelfs al bestaat die fout in een voldoende 

gekwalificeerde schending van de toepasselijke rechtsregels en zelfs al maakt die fout, gelet op 

de beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk de 

vernietiging ervan te verkrijgen. 

 

 -  Dezelfde bepaling schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij niet belet dat de Staat aansprakelijk kan 

worden gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door een 

rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan, zolang die beslissing niet is 

ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, wanneer die fout bestaat in een voldoende 

gekwalificeerde schending van de toepasselijke rechtsregels en wanneer die fout, gelet op de 

beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk maakt de 

vernietiging ervan te verkrijgen. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juni 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 
 

Rolnummer 5622 

 

 

Arrest nr. 100/2014 

van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 25 maart 2013 in zake het openbaar ministerie tegen L. V.D.P. en anderen, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2013, heeft de 

Correctionele Rechtbank te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden, rekening gehouden met de in het overwegend gedeelte vermelde 

overwegingen […], de bepalingen van artikel 162, lid 2 Sv., het in de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet vervatte beginsel van de niet-discriminatie, in zoverre zij de correctionele 

rechtbank ertoe verplichten de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te 

veroordelen in alle kosten gemaakt door de Staat en de beklaagde, wanneer die partij het 

strafonderzoek heeft geopend door middel van een klacht met burgerlijke partijstelling, en dus 

in zoverre zij die burgerlijke partij het recht ontnemen om argumenten aan te voeren die de 

rechter ervan kunnen overtuigen haar van alle of een deel van de voormelde kosten te 

ontheffen, terwijl het Hof van Assisen overeenkomstig artikel 350 Sv. wel steeds over een 

beoordelingsbevoegdheid beschikt om de burgerlijke partij al dan niet in de kosten te 

veroordelen wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, 

advocaten bij de balie te Kortrijk, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 5 februari 2014 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 

dag van de terechtzitting bepaald op 4 maart 2014, na de Ministerraad te hebben uitgenodigd, 

in een uiterlijk op 27 februari 2014 in te dienen aanvullende memorie, te antwoorden op de 

volgende vraag : 

 

 « Heeft het verval van de strafvervolging ten gevolge van het overlijden van één van de 

beklaagden al dan niet een weerslag op de beoordeling van de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». 

 

 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 :  

 

 -  is verschenen : Mr. D. Smets, advocaat bij de balie te Kortrijk, loco Mr. S. Ronse en 

Mr. M. Gees, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 3 oktober 2006 dienen A. D.G. en zijn kinderen E. D.G. en F. D.G. klacht met burgerlijke partijstelling 

in bij de onderzoeksrechter tegen « de geneesheren en het verplegend personeel van de Spoedopname en 

Psychiatrie van het A.Z. Maria Middelares te Gent », naderhand geïdentificeerd als L. V.D.P. en S.R. In hun 

klacht verwijten zij de bovengenoemde personen « onopzettelijke doodslag en schuldig verzuim in de periode 

van 31 juli 2006 tot 7 augustus 2006 met de dood van hun echtgenote, respectievelijk moeder M.W., tot 

gevolg ». 

 

 De Correctionele Rechtbank te Gent heeft op 25 maart 2013 beslist dat ten aanzien van de eerste beklaagde 

de strafvordering is komen te vervallen gelet op zijn overlijden en dat de tweede beklaagde wordt ontslagen van 

rechtsvervolging. In hetzelfde vonnis worden de gerechtskosten begroot op 7 989,08 euro.  

 

 Omdat de burgerlijke partijen in het ongelijk worden gesteld, zouden zij, volgens de verwijzende rechter, 

overeenkomstig artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in beginsel dienen te worden 

veroordeeld tot alle gerechtskosten. De verwijzende rechter stelt zich echter vragen aangaande het al dan niet 

discriminerend karakter van artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, omdat in artikel 350 

van het Wetboek van strafvordering het hof van assisen altijd een beoordelingsbevoegdheid heeft om de 

burgerlijke partij al dan niet in de kosten te veroordelen, wanneer die in het ongelijk worden gesteld. 

 

 Daarop stelt de Correctionele Rechtbank de bovenvermelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Allereerst verwijst de Ministerraad naar de wetshistoriek en naar de parlementaire voorbereiding van 

artikel 162 van het Wetboek van strafvordering. 

 

 A.2.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat de te vergelijken categorieën van personen niet 

vergelijkbaar zijn. Er is immers sprake van onderscheiden categorieën van misdrijven; het hof van assisen buigt 

zich over misdaden, de correctionele rechtbank is bevoegd voor wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden 

en de politierechtbank is bevoegd voor overtredingen en gecontraventionaliseerde wanbedrijven. De behandeling 

van die onderscheiden misdrijven brengt een andere finaliteit met zich mee die op verschillende gebieden, zowel 

bij de toepassing van de strafwet als bij de strafprocedure, haar doorwerking kent. Daarnaast heeft het Hof in zijn 

arresten nrs. 27/91, 9/91 en 68/92 geoordeeld dat het verschillend behandelen van misdrijven in beginsel geen 

inbreuk uitmaakt op het gelijkheidsbeginsel.  

 

 Als besluit kan worden gesteld dat, hoewel de finaliteit van de strafvordering in strafzaken en criminele 

zaken in wezen dezelfde is, te weten de vordering gericht op de bestraffing van de vermeende dader, dient te 

worden gewezen op het feit dat de gevolgen ervan voor de burgerlijke partij fundamenteel verschillend zijn. De 

behandeling voor het hof van assisen gaat ab initio en per definitie gepaard met gerechtskosten die van een 

geheel andere orde van grootte zijn dan die bij de correctionele rechtbank. Volgens de Ministerraad heeft de 

wetgever dan ook terecht een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, de strafvordering die middels burgerlijke 

partijstelling of rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank aanhangig wordt gemaakt, en 

anderzijds, de strafvordering die middels burgerlijke partijstelling aanhangig wordt gemaakt bij het hof van 

assisen. 

 

 A.3.  Voor zover het Hof zou menen dat de te vergelijken categorieën van personen vergelijkbaar zijn, 

merkt de Ministerraad op dat de in het geding zijnde regeling een wettig doel nastreeft, namelijk het vermijden 

dat het slachtoffer ervan zou kunnen afzien zich burgerlijke partij te stellen uit vrees om tot aanzienlijke kosten 

te worden veroordeeld wanneer de beklaagde wordt vrijgesproken, en ervoor te zorgen dat de burgerlijke partij 

die de openbare vordering in niet-criminele zaken zelf op gang heeft gebracht en in het ongelijk wordt gesteld, 

tot de kosten zou worden veroordeeld, die per definitie niet van dezelfde orde van grootte zijn als de 

gerechtskosten bij een assisenproces, en te vermijden dat de Staat wordt geconfronteerd met nutteloze uitgaven. 

Die doelstelling van de in het geding zijnde bepaling blijkt duidelijk uit de parlementaire voorbereiding. 
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De wetgever heeft bewust een onderscheid gemaakt tussen de kostenregeling in strafzaken, enerzijds, en de 

kostenregeling in criminele zaken, anderzijds. 

 

 Vervolgens meent de Ministerraad dat het onderscheid in behandeling berust op een objectief en pertinent 

criterium. Immers, het is net de aanzienlijke hoogte van de kosten in criminele zaken die de wetgever ertoe heeft 

aangezet middels artikel 350 van het Wetboek van strafvordering de mogelijkheid te laten aan de rechter om al 

dan niet over te gaan tot het veroordelen van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij in de kosten. 

 

 Ten slotte kan, volgens de Ministerraad, niet worden ontkend dat het verschil in behandeling evenredig is. 

De strafvordering gevoerd voor het hof van assisen is dermate uitzonderlijk en gaat per definitie gepaard met 

dermate hoge kosten, dat een afwijkende regel aangewezen is. De wetgever wilde de burgerlijke partijen 

financieel verantwoordelijk maken, zodat zij geen misbruik zouden maken van het recht dat artikel 4 van de 

voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering hun toekent. Het op gang brengen van een openbare 

vordering moet immers een prerogatief blijven dat in hoofdzaak toekomt aan het openbaar ministerie. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 162, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering, dat op het ogenblik van de prejudiciële vraagstelling bepaalde : 

 

 « De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, kan worden veroordeeld in de 

kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde of in een gedeelte ervan. Zij wordt veroordeeld 

in alle kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de 

rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge 

van haar optreden als burgerlijke partij. De kosten worden door het vonnis bepaald ». 

 

 Die bepaling is van toepassing op de politierechtbanken, de correctionele rechtbanken en 

in hoger beroep, op grond van de artikelen 194 en 211 van hetzelfde Wetboek. 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling dat ten aanzien van de 

door de Staat en de beklaagde gemaakte kosten bestaat onder de burgerlijke partijen die in het 

ongelijk worden gesteld, naargelang de strafvordering, na klacht met burgerlijke partijstelling 

voor de onderzoeksrechter, wordt gebracht voor de correctionele rechtbank, dan wel het hof 

van assisen, waarbij enkel het hof van assisen, overeenkomstig artikel 350 van het Wetboek 

van strafvordering, over een beoordelingsbevoegdheid beschikt om de burgerlijke partij al dan 

niet in de kosten te veroordelen. 

 

 B.3.  De strafrechter beschikt in principe over een beoordelingsbevoegdheid inzake de 

tenlastelegging van alle of een gedeelte van de door de Staat of de beklaagde gemaakte kosten 

aan de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld. 
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 Wanneer evenwel die burgerlijke partijstelling plaatshad voor de onderzoeksrechter, 

terwijl de strafvordering nog niet bij hem aanhangig was gemaakt (artikel 63 van het Wetboek 

van strafvordering), of door rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter (artikel 64, tweede 

lid, en artikel 145 van hetzelfde Wetboek), was de rechter ertoe gehouden die kosten ten laste 

te leggen van de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, zonder dat hij daarbij over 

een beoordelingsbevoegdheid beschikte, behalve wanneer de zaak werd doorverwezen naar 

het hof van assisen. 

 

 B.4.1.  Artikel 162 van het Wetboek van strafvordering is, met ingang van 10 mei 2014, 

gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 2 april 2014 tot wijziging van artikel 162 van het 

Wetboek van strafvordering. Thans bepaalt artikel 162 van het Wetboek van strafvordering : 

 

 « De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, kan worden veroordeeld in de 

kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde of in een gedeelte ervan. Zij kan worden 

veroordeeld in alle, dan wel een deel van de kosten door de Staat en door de beklaagde 

gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer 

een onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij. De kosten 

worden door het vonnis bepaald ». 

 

 B.4.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 2 april 2014 blijkt dat het de 

bedoeling van de wetgever was de onbillijkheid van de voorheen van toepassing zijnde 

regeling te temperen. 

 

 « Momenteel zal een slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt om te verhinderen dat het 

gerecht indommelt boven zijn dossier, worden veroordeeld in de kosten van 

deskundigenonderzoek als het gerecht er niet in slaagt de schuldige te arresteren. 

 

 Uiteraard kan het gerecht niet alle kosten van deskundigenonderzoek op zich nemen, 

vooral als de deskundigenonderzoeken de hoedanigheid van slachtoffer van de burgerlijke 

partij in twijfel trekken. Het is echter evenmin toelaatbaar dat een slachtoffer (van 

verkrachting, bijvoorbeeld) dat een klacht indient en zich burgerlijke partij stelt, de kosten 

van deskundigenonderzoek moet betalen die noodzakelijk zijn (aangezien ze werden aanvaard 

door de onderzoeksrechter) als Justitie er niet in slaagt de schuldige te vinden. […] 

 

 Door artikel 162 van het Wetboek van strafvordering te wijzigen, zal een 

beoordelingsbevoegdheid aan de rechter worden gelaten, die dan naar gelang van de 

omstandigheden van de zaak kan beslissen of het slachtoffer de gemaakte kosten al dan niet 

moet dragen » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2675/001, pp. 4-5). 
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 B.5.  De zaak dient te worden teruggezonden naar het verwijzende rechtscollege, opdat 

dit de zaak opnieuw kan beoordelen in het licht van het nieuwe artikel 162 van het Wetboek 

van strafvordering en kan oordelen of een prejudiciële vraag nog nodig is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar het verwijzende rechtscollege. 

 

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

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5639 

 

 

Arrest nr. 101/2014 

van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 22 mei 2013 in zake Leo Tercken tegen de vennootschap naar Nederlands 

recht « AD Chemicals BV », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

27 mei 2013, heeft het Arbeidshof te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 101 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

samengelezen met de artikelen 4 en 88 van deze wet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in zoverre, 

 

 -  aan de werknemer die op bestendige wijze als handelsvertegenwoordiger is 

tewerkgesteld, waarvan de arbeidsovereenkomst na één jaar anciënniteit wordt beëindigd door 

de werkgever zonder dringende reden of door hemzelf om een dringende reden, en die aan 

zijn werkgever cliënteel heeft aangebracht dat hij na zijn dienstbetrekking tegen zijn wil in 

niet meer kan valoriseren en die hierdoor nadeel lijdt, het recht op een uitwinningsvergoeding 

wordt toegekend en aan diens werkgever de verplichting wordt opgelegd om een dergelijke 

vergoeding te betalen; 

 

 -  terwijl aan de werknemer die op niet-bestendige wijze de functie van 

handelsvertegenwoordiger uitoefent en aan de werknemer die op al dan niet bestendige wijze 

een sedentaire commerciële functie uitoefent in dewelke hij op zoek gaat naar cliënteel, 

waarvan de arbeidsovereenkomst na één jaar anciënniteit, wordt beëindigd door de werkgever 

zonder dringende reden of door henzelf om een dringende reden, en die aan hun werkgever 

cliënteel hebben aangebracht dat zij na hun dienstbetrekking tegen hun wil in niet meer 

kunnen valoriseren en die hierdoor nadeel lijden, geen recht op een uitwinningsvergoeding 

wordt toegekend en aan hun werkgevers niet de verplichting wordt opgelegd om een 

dergelijke vergoeding te betalen ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Demez en Mr. I. Ficher, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  is verschenen : Mr. K. Sheikh Hassan, advocaat bij de balie te Brussel, loco 

Mr. G. Demez en Mr. I. Ficher, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en F. Daoût verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de procedure in het bodemgeschil 

 

 Leo Tercken is op 1 januari 1984 als technisch en commercieel handelsvertegenwoordiger in dienst 

getreden van de vennootschap naar Nederlands recht « AD Chemicals BV ». Met een aangetekende brief van 

23 juni 2010 beëindigde die onderneming de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang mits betaling van 

een opzeggingsvergoeding van 18 maanden loon.  

 

 Op 17 februari 2011 dagvaardde Leo Tercken « AD Chemicals BV » voor de Arbeidsrechtbank te 

Antwerpen en vorderde onder meer de betaling van 25.324,40 euro als uitwinningsvergoeding. Bij vonnis van 

24 april 2012 verklaarde de Arbeidsrechtbank de vordering ontvankelijk en ten dele gegrond. Wat de gevorderde 

uitwinningsvergoeding betreft, werd de vordering gegrond verklaard. 

 

 Leo Tercken stelde hoger beroep in tegen dat vonnis. Bij conclusie van 18 februari 2013 stelde « AD 

Chemicals BV » incidenteel beroep in en vroeg onder meer de gevorderde uitwinningsvergoeding te verwerpen. 

 

 In het kader van die procedure stelde het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de toekenning van de uitwinningsvergoeding wordt voorbehouden 

aan de werknemers die de hoedanigheid van handelsvertegenwoordigers hebben. Volgens artikel 4, eerste lid, 

van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de handelsvertegenwoordiger de werknemer 

die « zich verbindt tegen loon cliëntele op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en 

het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer 

opdrachtgevers ». 

 

 A.1.2.  De Ministerraad beklemtoont dat opsporen en bezoeken van cliënteel twee onderscheiden 

activiteiten zijn die samen moeten worden uitgeoefend om handelsvertegenwoordiger te zijn. Cliënteel bezoeken 

veronderstelt dat de handelsvertegenwoordiger zich naar een klant begeeft of minstens op een 

geïndividualiseerde manier potentiële klanten persoonlijk benadert. Er kan geen sprake zijn van 

handelsvertegenwoordiging wanneer de activiteit wordt uitgeoefend op een plaats waar potentiële klanten 

samenkomen, zoals een jaarbeurs, een grootwarenhuis, een tentoonstelling of een winkel. 

 

 A.1.3.  Volgens de Ministerraad is de in het geding zijnde bepaling een overname van artikel 15 van de wet 

van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers. Die bepaling werd in de 

parlementaire voorbereiding verantwoord door het feit dat de handelsvertegenwoordiger in belangrijke mate 

persoonlijk verantwoordelijk is voor het succes van het artikel of het product bij zijn cliënteel. 

 

 A.1.4.  De Ministerraad zet uiteen dat enkel de handelsvertegenwoordiger die in dienst wordt genomen om 

op bestendige wijze zijn beroep uit te oefenen, zich op de in het geding zijnde bepaling kan beroepen. Een 

bediende die er af en toe mee wordt belast om, samen met zijn arbeid binnen de onderneming, stappen te doen 

bij het cliënteel, kan dat niet. Uit artikel 88 van de wet van 3 juli 1978 vloeit immers voort dat de bedienden wier 

overeenkomst geen handelsvertegenwoordiging als hoofdvoorwerp hebben, uitgesloten zijn van het genot van de 

wettelijke bepalingen op de handelsvertegenwoordiging. 

 

 A.2.1.  Het criterium van onderscheid is, volgens de Ministerraad, objectief, namelijk het op bestendige 

wijze actief opsporen en bezoeken van klanten. 

 

 A.2.2.  Het criterium is, nog volgens die partij, eveneens pertinent : handelsvertegenwoordigers die op 

bestendige wijze hun beroep uitoefenen en bedienden die op sedentaire wijze commerciële functies uitoefenen, 

zijn immers categorieën van werknemers die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden. De specifieke 

activiteiten van handelsvertegenwoordigers, vooral de verplaatsingen, brengen stress en een hoger risico op een 

arbeidsongeval met zich mee. Het werk van een handelsvertegenwoordiger wordt gekenmerkt door het 

opbouwen van een persoonlijke portfolio van klanten met wie een vertrouwensband wordt gevormd. Voor 
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commerciële werknemers, daarentegen, zou de aanbreng van cliënteel vooral toe te schrijven zijn aan de 

algemene commerciële strategie van de onderneming en niet aan de persoonlijke inspanningen van de 

werknemers. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad is tevens van oordeel dat de in het geding zijnde maatregel geen onevenredige 

gevolgen heeft voor de commerciële werknemers die geen handelsvertegenwoordiger zijn. Het statuut van de 

handelsvertegenwoordiger moet immers in zijn geheel worden beoordeeld. Andere aspecten van dat statuut zijn 

nadeliger. Zo heeft hij geen bescherming inzake de maximale arbeidsduur, de nachtarbeid, het naleven van de 

uurroosters, de rusttijden en de pauzes. De werkgever kan een zogenaamd delcrederebeding opnemen in de 

arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger, waardoor die aansprakelijk wordt gesteld voor het 

onvermogen van de klant. Ten slotte kan de werkgever gemakkelijker een niet-concurrentiebeding opnemen in 

de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over artikel 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met de artikelen 4 en 88 van die wet. Die 

bepalingen luiden : 

 

 « Art. 4.  De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst 

waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen loon cliëntele op te 

sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, 

verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer 

opdrachtgevers. 

 

 Niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het stilzwijgen 

ervan wordt de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke ook de 

benaming zij, beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, 

tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

 

 Zijn naar luid van deze wet geen handelsvertegenwoordiger : de commissionair, de 

makelaar, de concessiehouder voor alleenverkoop, de tussenpersoon die zijn orders vrij kan 

doorgeven aan wie hij wil, en in het algemeen, de handelsagent die met zijn opdrachtgever 

verbonden is door een aannemingsovereenkomst in de zin van de wet betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst, een lastgeving tegen loon of elke andere overeenkomst 

krachtens welke de handelsagent niet onder het gezag van zijn opdrachtgever optreedt ». 

 

 « Art. 88.  Op de bepalingen van deze titel kan zich alleen beroepen de 

handelsvertegenwoordiger die in dienst wordt genomen om op bestendige wijze zijn beroep 

uit te oefenen, zelfs indien hij door zijn werkgever wordt belast met bijkomstig werk dat van 

andere aard is dan de handelsvertegenwoordiging. Dat voordeel wordt, met uitzondering van 

het bij artikel 90 toegekende recht, niet verleend aan de bediende die er af en toe mede wordt 

belast, samen met zijn arbeid binnen de onderneming, stappen te doen bij de cliëntele ». 

 

 « Art. 101.  Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd door de werkgever zonder 

dringende reden of door de handelsvertegenwoordiger om een dringende reden, is een 
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vergoeding wegens uitwinning verschuldigd aan de handelsvertegenwoordiger die een 

cliënteel heeft aangebracht tenzij de werkgever bewijst dat uit de beëindiging van de 

overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger. 

 

 Die vergoeding is pas verschuldigd na een tewerkstelling van één jaar. 

 

 Zij is gelijk aan het loon van drie maanden voor de handelsvertegenwoordiger die bij 

dezelfde werkgever was tewerkgesteld gedurende een periode van één tot vijf jaar. Zij wordt 

met het loon van één maand verhoogd bij het ingaan van elke bijkomende vijfjaarlijkse 

dienstperiode bij dezelfde werkgever. 

 

 Wanneer het loon van de handelsvertegenwoordiger geheel of gedeeltelijk uit 

commissieloon bestaat, wordt dit laatste berekend op grond van het maandelijks gemiddelde 

van het commissieloon, verdiend gedurende de twaalf maanden die aan de beëindiging van de 

overeenkomst voorafgaan. 
 

 
De uitwinningsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon maar ook de voordelen 

verworven krachtens de overeenkomst ». 

 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 101 van de wet van 3 juli 1978, in 

samenhang gelezen met de artikelen 4 en 88 van die wet, bestaanbaar is met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in zoverre de uitwinningsvergoeding enkel verschuldigd is aan de 

handelsvertegenwoordiger die op bestendige wijze zijn beroep uitoefent en niet aan « de 

werknemer die op niet-bestendige wijze de functie van handelsvertegenwoordiger uitoefent en 

aan de werknemer die op al dan niet bestendige wijze een sedentaire commerciële functie 

uitoefent in dewelke hij op zoek gaat naar cliënteel ». 

 

 B.3.1.  Het voormelde artikel 4 van de wet van 3 juli 1978 vereist dat degene die 

handelsvertegenwoordigingsactiviteiten uitoefent personen of instellingen opspoort of 

bezoekt die klanten zijn of kunnen worden van de opdrachtgever en met hen zaken sluit of 

daarover onderhandelt (Cass., 8 januari 1970, Arr. Cass., 1970, p. 415; Cass. 9 juni 1986, Arr. 

Cass., 1985-1986, nr. 627; Cass., 9 mei 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 310). Dit veronderstelt dat 

de handelsvertegenwoordiger zich op actieve wijze naar de (mogelijke) klanten begeeft. 

 

 B.3.2.  Uit artikel 88 van de voormelde wet vloeit voort dat het voordeel van de 

bepalingen van die titel IV van de wet van 3 juli 1978 niet van toepassing is op de 

werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst de handelsvertegenwoordiging niet als 

voornaamste voorwerp hebben (Cass., 18 april 1988, Arr. Cass., 1987-1988, nr. 496; Cass., 

28 juni 1999, Arr. Cass., 1999, nr. 403). 
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 B.4.  De artikelen 4, 88 en 101 van de wet van 3 juli 1978 nemen de artikelen 2 en 15 van 

de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers over 

(Parl. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 381/1, pp. 2, 54, 56 en 57). 

 

 B.5.1.  De wet van 30 juli 1963 beoogt een antwoord te bieden aan « het in het oog 

vallende streven om de agenten van de handelsvertegenwoordiging aan de beschermende 

arbeidswetten en aan de maatschappelijke zekerheid te doen ontkomen » (Parl. St., Senaat, 

1962-1963, nr. 185, p. 1). 

 

 B.5.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 juli 1963 werd uitgebreid 

aandacht besteed aan de omschrijving van het begrip « handelsvertegenwoordiger » en aan het 

onderscheid tussen dat beroep en andere beroepen. Daarbij werd het volgende overwogen : 

 

 « Het komt er dus op aan, op niet beperkende wijze een aantal criteria te kiezen voor 

daden die in groten getale en in vaste regelmaat worden verricht, zodat de veelvuldige en 

geregelde herhaling er in beginsel een zelfde, doorlopende en voortdurende werkzaamheden 

van maakt; met andere woorden, iets wat men een beroep pleegt te noemen. 

 

 Hieruit kan worden afgeleid dat het goed is na te gaan welke criteria het meest 

voorkomen in de contracten die met hun werkgevers worden afgesloten door degenen, die het 

beroep van handelsvertegenwoordiger uitoefenen » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, 

pp. 30-31). 

 

 B.5.3.1.  Het wetsontwerp dat aan de oorsprong lag van de voormelde wet van 30 juli 

1963, bepaalde dat de handelsvertegenwoordiger « zich gewoonlijk buiten de lokalen van de 

onderneming, voor rekening van een of meer opdrachtgevers doorlopend bezighoudt met het 

onderhandelen over of het afsluiten van zaken en bezoldigd wordt bij wijze van 

commissieloon of vaste wedde » (Parl. St., Senaat, 1958-1959, nr. 313, p. 11). Onder die 

woorden dient te worden verstaan « dat de vertegenwoordigers, die tijdelijk in de lokalen van 

de onderneming zouden werken, bijvoorbeeld tijdens een jaarbeurs of een tentoonstelling, als 

zodanig niet mogen verstoken blijven van het voordeel van de voorgestelde bepalingen » 

(ibid., p. 4). 

 

 B.5.3.2.  In de tekst voorgedragen door de Senaatscommissie voor de Tewerkstelling, de 

Arbeid en de Sociale Voorzorg, die artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 is geworden, was 

erin voorzien dat voor de toepassing van die wet onder « handelsvertegenwoordiging » diende  

  



 7 

te worden verstaan « de activiteit die erin bestaat een cliënteel te bezoeken met het oog op het 

onderhandelen over of het afsluiten van zaken » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, p. 91). 

De bepaling dat de handelsvertegenwoordiger gewoonlijk buiten de lokalen van de 

onderneming werkzaam is, werd dus vervangen door de bepaling dat de 

handelsvertegenwoordiger zijn cliënteel bezoekt. 

 

 B.5.3.3.  In die Senaatscommissie werd dienaangaande gepreciseerd : 

 

 « Het gaat hier natuurlijk niet om de verkoper van een firma die een verkoopkantoor in 

haar lokalen heeft, want de verkoper is dan natuurlijk verbonden door een 

arbeidsovereenkomst voor bedienden, wat niet kan worden betwist. Maar dat een 

vertegenwoordiger bij uitzondering werkzaam is in een van de lokalen van de onderneming 

mag niet tot gevolg hebben dat hij niet valt onder de bijzondere bepalingen tot bescherming 

van zijn beroep. 

 

 Daarom en mede omdat nauwkeurigheid van groot nut is, wordt bepaald dat de 

handelsvertegenwoordiger, niettegenstaande die uitzonderlijke werkzaamheden, een 

vertegenwoordiger blijft wanneer hij gewoonlijk buiten de lokalen werkzaam is. 

 

 Maar tevens wordt het nuttig geacht aan artikel 2 toe te voegen dat de rechten die uit deze 

wet voortvloeien niet worden verleend ‘ aan de bediende die er af en toe mede belast wordt, 

samen met zijn arbeid binnen de onderneming, demarches te doen bij cliënteel ’ » (ibid., 

p. 44). 

 

 B.5.3.4.  In de Kamer voegde de minister van Tewerkstelling en Arbeid daar nog het 

volgende aan toe : 

 

 « Tijdens de bespreking in de Senaat is die definitie aangevuld met de specificatie, dat 

handelsvertegenwoordiging de activiteit is die bestaat in het opsporen en bezoeken van een 

cliënteel. 

 

 Volgens van Dale betekent opsporen ‘ door zoeken ontdekken ’. Met opsporen wordt dus 

bedoeld dat men nieuwe klanten zoekt te vinden, terwijl bij het woord ‘ bezoeken ’ dat tijdens 

de bespreking is toegevoegd meer wordt gedacht aan de noodzaak om de betrekkingen met de 

bestaande cliënteel te onderhouden » (Parl. St., Kamer, 1962-1963, nr. 583/2, p. 4). 

 

 B.5.4.1.  Het wetsontwerp dat aan de oorsprong lag van de wet van 30 juli 1963, had « tot 

doel uit het statuut te sluiten de personen wier activiteit in de handelsvertegenwoordiging 

enkel van toevallige aard is » (Parl. St., Senaat, 1958-1959, nr. 313, p. 4). In de tekst 

voorgedragen door de Senaatscommissie voor de Tewerkstelling, de Arbeid en de Sociale 

Voorzorg, die artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 is geworden, was bepaald : 
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 « Het genot van rechten die voortkomen uit deze wet wordt alleen toegekend aan de 

handelsvertegenwoordiger die in dienst wordt genomen om op voortdurende wijze zijn beroep 

uit te oefenen, zelfs indien hij door zijn werkgever belast is met bijkomstige taken die van een 

andere aard zijn dan de handelsvertegenwoordiging. Dat genot wordt niet verleend aan de 

bediende die er af en toe mede belast wordt, samen met zijn arbeid binnen de onderneming, 

demarches te doen bij de cliënteel » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, p. 91). 

 

 B.5.4.2.  In die Senaatscommissie werd hieraan uitgebreid aandacht besteed : 

 

 « Na een grondig onderzoek naar de werkingssfeer van de nieuwe wet schijnt een 

tweevoudige conclusie voor de hand te liggen : 

 

 a)  om als handelsvertegenwoordiger beschouwd te worden en zijn persoonlijke rechten 

beschermd te zien, wij bedoelen hiermede het opzeggingsrecht (in tegenstelling met het recht 

op commissieloon dat verbonden is aan de verrichting en niet aan de persoon), moet men het 

beroep voortdurend of gewoonlijk uitoefenen; 

 

 b)  verrichtingen die van gelijke aard zijn maar slechts toevallig of in de uitoefening van 

een niet gewoon beroep plaats hebben, kunnen echter in aanmerking komen voor juridische 

bescherming die aan dit soort verrichtingen wordt verleend, zoals bijvoorbeeld het recht op 

commissieloon wanneer de order is aanvaard om te voorkomen dat de prijzen bedorven 

worden door tussenpersonen die minder gunstige voorwaarden zouden aannemen. Hier stuit 

men op een werkelijke moeilijkheid omdat degene die één zaak of enkele zaken doet, 

vanzelfsprekend een makelaar of een commissionair zou kunnen zijn en men dan te doen 

heeft met handelsverrichtingen die onder het handelsrecht vallen. Deze moeilijkheid kan 

slechts in elk geval afzonderlijk worden opgelost met inachtneming van de verschillende 

elementen van de betrokken verrichting of verrichtingen, de gewone betrekkingen tussen 

verkoper en tussenpersoon, de normale soort van werkzaamheid. 

 

 Het internationaal voorgestelde formule-ontwerp schijnt praktisch tot een vrij goed 

vergelijkbare oplossing te leiden, omdat de ontwerpers ervan voor dezelfde problemen 

stonden, o.m. het gevaar van prijsbederf : amateurs of gelegenheidsverkopers blijven buiten 

de wet, maar degenen die de vertegenwoordiging als bijberoep uitoefenen, moeten er wel 

onder vallen. 

 

 En zo krijgen wij drie woorden : doorlopend, gewoonlijk en vast. Daar er, taalkundig 

gesproken, geen echte synoniemen zijn, is de keuze een kwestie van schakeringen, maar er 

kan in ieder geval geen sprake van zijn iemand uit de werkingssfeer uit te sluiten alleen maar 

omdat het uitgeoefende beroep onderhevig is aan seizoeninvloeden. 

 

 De conclusies in verband met het min of meer permanente karakter van het beroep mogen 

niet tot gevolg hebben dat het ongeoorloofde geoorloofd wordt, bijvoorbeeld de 

handelsvertegenwoordiger als vast bijberoep door iemand die dat volgens zijn statuut niet 

mag doen, wat met name het geval zal zijn voor sommige ambtenaren. […] 

 

 […] In die zin legt de Commissie de tekst uit die ze aan het Parlement aanbiedt en indien 

het Parlement het verslag en het ontwerp goedkeurt, zal het zich bij die opvatting aansluiten » 

(Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, pp. 37-38). 
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 B.5.5.1.  De bepaling die aan de oorsprong lag van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 

werd als volgt verantwoord : 

 

 « Deze bepaling handelt over de vergoeding wegens uitwinning van de cliëntele. 

 

 […] 

 

 De billijkheid en de practische werkelijkheid eisen hoe langer hoe meer dat de 

vertegenwoordigers gevrijwaard worden tegen het verlies van de vrucht van de cliëntele die 

door hun arbeid opgenomen werd in het patrimonium van hun werkgever. 

 

 De vertegenwoordiger die door zijn werkgever werd ontslagen, wordt geacht een 

bijzonder nadeel te ondervinden, dat hierin bestaat dat voortaan aan zijn werkterrein de 

cliëntele wordt onttrokken waarop hij persoonlijk invloed had verworven en waarop hij 

bijgevolg rechtmatig kon rekenen voor zijn verdere activiteit » (Parl. St., Senaat, 1958-1959, 

nr. 313, p. 7). 

 

 B.5.5.2.  In die Senaatscommissie werd daar nog aan toegevoegd : 

 

 « Het succes van een artikel of een produkt bij de cliënteel, is te danken aan zijn kwaliteit 

en aan de reclame, doch ook, in zeer ruime mate, aan het optreden van de 

handelsvertegenwoordiger. 

 

 Onbetwistbaar is de rol van de tussenpersoon die de waar aanbiedt, zeer belangrijk, want 

hij is het die de menselijke contacten legt met de klant, hem overtuigt en allerlei kleine 

problemen oplost om ertoe te komen een zaak af te sluiten. Eigenlijk is de klant vaak veel 

meer aan hem gehecht dan aan het produkt, wegens het vertrouwen dat ontstaan is en waarop 

een persoonlijke getrouwheid is gebouwd. De werkgever haalt hieruit voordeel, evengoed als 

uit de prospecties van zijn vertegenwoordiger. In vele gevallen kan worden gezegd dat de 

cliënteel ‘ aan de vertegenwoordiger toebehoort ’. Maar wanneer de vertegenwoordiger naar 

een andere bedrijfs- of handelssector moet overschakelen, verliest hij alles, terwijl de 

werkgever verder de vruchten van de arbeid van zijn vroegere medewerker blijft plukken. 

[…] 

 

 […] 

 

 Het recht op vergoeding wegens uitwinning kan slechts in aanmerking komen indien de 

vertegenwoordiger de gelegenheid had om werkelijk cliënteel te verwerven of de cliënteel 

sterk uit te breiden » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, pp. 75-76). 

 

 B.6.  Uit de combinatie van de voormelde artikelen 4 en 88 vloeit voort dat de werknemer 

die zich op het bestaan van een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger beroept 

om een uitwinningsvergoeding te vorderen, moet bewijzen dat de 

handelsvertegenwoordiging, dit is het opsporen en bezoeken van cliënteel met het oog op het 

onderhandelen over en het sluiten van zaken, het voornaamste voorwerp van zijn 
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overeenkomst uitmaakt. Bijgevolg is een werknemer die personen of instellingen die cliënten 

zijn of kunnen worden, niet bezoekt, of die niet op bestendige wijze het beroep uitoefent, geen 

handelsvertegenwoordiger in de zin van de wet van 3 juli 1978. Hij kan derhalve geen 

aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding, ook al heeft hij cliënteel aangebracht die hij 

na zijn ontslag niet langer zal kunnen valoriseren. 

 

 Het verwijzende rechtscollege vraagt of het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.7.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk het feit of de werknemer die het beroep van handelsvertegenwoordiger uitoefent zijn 

klanten al dan niet bezoekt, en het feit of dat hij dat beroep al dan niet op bestendige wijze 

uitoefent. 

 

 B.8.  In zoverre de wetgever de handelsvertegenwoordigers wil beschermen tegen een 

tendens die beoogt hen aan de arbeidswetgeving te onttrekken, streeft hij een wettig doel na. 

Het in het geding zijnde verschil in behandeling is pertinent ten opzichte van dat doel, vermits 

die tendens zich enkel voordeed ten aanzien van de handelsvertegenwoordigers, en niet ten 

aanzien van andere beroepen, en vermits die andere beroepen reeds de bescherming van 

andere wetgeving genoten. 

 

 B.9.  Het Hof dient evenwel nog na te gaan of het in het geding zijnde verschil in 

behandeling geen gevolgen heeft die onevenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde doel. 

 

 B.10.1.  Uit de in B.5.3.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het 

geding zijnde bepalingen enkel vereisen dat de handelsvertegenwoordiger gewoonlijk zijn 

klanten bezoekt. Het feit dat een werknemer die het beroep van handelsvertegenwoordiger 

uitoefent bij uitzondering werkzaam is in een van de lokalen van de onderneming of op een 

handelsbeurs leidt er niet toe dat hij niet langer als een handelsvertegenwoordiger kan worden 

beschouwd. In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard : 

 

 « Verscheidene voorstellen en het ontwerp zelf bepalen dat gelegenheidswerk in de 

bedrijfsgebouwen geen aanleiding mag zijn om een vertegenwoordiger het genot van de 

beschermingsmaatregelen te ontzeggen. Een van de voorstellen geeft de volgende verklaring : 

‘ de indieners geven te kennen dat het statuut ook toepasselijk is op de vertegenwoordigers 
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die tegelijk in de lokalen van de onderneming werkzaam zijn, zoals met name het geval is 

voor de vertegenwoordiger die over zaken onderhandelt tijdens een jaarbeurs of een 

tentoonstelling ’. 

 

 […] 

 

 […] Maar dat een vertegenwoordiger bij uitzondering werkzaam is in een van de lokalen 

van de onderneming mag niet tot gevolg hebben dat hij niet valt onder de bijzondere 

bepalingen tot bescherming van zijn beroep. 

 

 Daarom en mede omdat nauwkeurigheid van groot nut is, wordt bepaald dat de 

handelsvertegenwoordiger, niettegenstaande die uitzonderlijke werkzaamheden, een 

vertegenwoordiger blijft wanneer hij gewoonlijk buiten de lokalen werkzaam is » (Parl. St., 

Senaat, 1962-1963, nr. 185, p. 44). 

 

 B.10.2.  De werknemer van een onderneming die een verkoopkantoor in zijn lokalen 

heeft en die daar zijn beroep uitoefent, wordt uitgesloten van de handelsvertegenwoordiging, 

zelfs wanneer hij « er af en toe mede belast wordt, samen met zijn arbeid binnen de 

onderneming, demarches te doen bij de cliënteel » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 185, 

p. 44). Hij dient immers niet actief klanten op te sporen, vermits die klanten zelf naar dat 

kantoor komen. Een handelsvertegenwoordiger, daarentegen, gaat wegens de aard van zijn 

beroep « de klanten rechtstreeks daar […] zoeken waar ze [wonen] » (ibid., p. 19). 

 

 B.11.1.  De in het geding zijnde bepalingen verhinderen niet dat de 

handelsvertegenwoordiger zijn beroep deeltijds of in bijberoep uitoefent. Zij vereisen enkel 

dat hij zijn beroep op bestendige wijze uitoefent. Tijdens de bespreking van wat de wet van 

30 juli 1963 is geworden, werd een voorstel om de overeenkomst van 

handelsvertegenwoordiger te beperken tot werknemers die dat beroep in hoofdberoep 

uitoefenen, verworpen. In de bevoegde Senaatscommissie werd overwogen : 

 

 « Nu is de sociale werkelijkheid zo, dat een beperking tot het hoofdberoep geen rekening 

zou houden met het feit dat tal van handelsvertegenwoordigers dit beroep niet uitsluitend 

uitoefenen. Het begrip ‘ hoofdberoep ’ sluit trouwens in zich dat men tenminste twee 

beroepen heeft. Zal als hoofdberoep gelden het beroep dat het meeste uren of dagen in beslag 

neemt ? Hoe dit te bewijzen ? En wat gaat dit de werkgever aan, die door deze tussenpersonen 

een order ontvangt ? Hoe kan dit een verandering brengen in de betrekking tussen de baas en 

de reiziger ? Of zal het hoofdberoep bepaald worden aan de hand van de winst die de twee 

beroepen opleveren ? Dan gelden weer dezelfde bezwaren, zonder nog te gewagen van de 

grote praktische moeilijkheden waartoe dit onderscheid aanleiding zou kunnen geven. 

 

 […] 
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 Om al deze redenen heeft de Commissie, na een langdurig onderzoek van de zaak, 

gemeend het begrip ‘ hoofdberoep ’ niet te kunnen aanvaarden » (Parl. St., Senaat, 1962-

1963, nr. 185, p. 36). 

 

 B.11.2.  Uit artikel 88 van de wet van 3 juli 1978 vloeit bovendien voort dat de 

werknemer die niet op bestendige wijze het beroep van handelsvertegenwoordiger uitoefent, 

maar die er af en toe mee wordt belast om, samen met zijn arbeid binnen de onderneming, 

stappen te doen bij het cliënteel van de onderneming, in voorkomend geval aanspraak kan 

maken op het in artikel 90 van die wet bedoelde commissieloon. 

 

 B.12.  Ofschoon de werknemer die personen of instellingen die cliënten zijn of kunnen 

worden, niet bezoekt, of die niet bestendig als handelsvertegenwoordiger optreedt, geen 

aanspraak kan maken op de uitwinningsvergoeding waarin artikel 101 van de wet van 3 juli 

1978 voorziet wanneer diens arbeidsovereenkomst na een tewerkstelling van minstens één 

jaar wordt beëindigd door de werkgever zonder dringende reden of door hemzelf om een 

dringende reden, kan hij aanspraak maken op de opzeggingstermijnen of -vergoedingen 

waarin wordt voorzien in hoofdstuk IV van de wet van 3 juli 1978. Hij blijft derhalve niet van 

elke vergoeding verstoken. 

 

 B.13.  Gelet op het voorgaande, is het in geding zijnde verschil in behandeling niet 

zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in 

samenhang gelezen met de artikelen 4 en 88 van dezelfde wet, schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5649 

 

 

Arrest nr. 102/2014 

van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 109 van het decreet van het Waalse Gewest van 

30 april 2009 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw 

en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet 

van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid », 

gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 223.625 van 29 mei 2013 in zake de bvba « Fernandez-Grandjean » tegen de 

stad Luik en het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

6 juni 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Is de interpretatie van artikel 109 van het decreet van 30 april 2009 volgens welke de 

inwerkingtreding van een bevoegdheidsregel, namelijk artikel 114 van het WWROSPE, voor 

onbepaalde tijd zou worden uitgesteld, met als enige beperking de datum waarop een 

vergunningsaanvraag is ingediend, bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre een aanvraag tot afwijking die in 2012 is ingediend en behandeld, door het college zal 

worden behandeld, terwijl een aanvraag die jaren geleden is ingediend maar het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een nietigverklaring door de Raad van State of van een intrekking van de 

handeling, datzelfde jaar zal worden behandeld door de gemachtigde ambtenaar, terwijl niets 

nog dat verschil in behandeling onder bestuurden die met een op hetzelfde ogenblik te 

beslechten vergunningsaanvraag worden geconfronteerd, verantwoordt ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de bvba « Fernandez-Grandjean », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. C. Brüls en 

Mr. L. Dehin, advocaten bij de balie te Luik; 

 

 -  de stad Luik, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Henry en Mr. N. Van Damme, advocaten bij de balie te Luik; 

 

 -  het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van de 

minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, bijgestaan en vertegenwoordigd 

door Mr. B. Hendrickx, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de stad Luik; 

 

 -  het Waalse Gewest. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Dehin, tevens loco Mr. C. Brüls, voor de bvba « Fernandez-Grandjean »; 

 

 .  Mr. K. Lejeune, advocaat bij de balie te Luik, loco Mr. P. Henry en Mr. N. Van Damme, 

voor de stad Luik; 

 

 .  Mr. F. Krenc, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Hendrickx, voor het Waalse 

Gewest; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en R. Leysen verslag uitgebracht; 

 

  



 3 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 8 juli 2008 wordt door J. Borras bij het gemeentebestuur van Luik een aanvraag ingediend voor een 

stedenbouwkundige vergunning die een afwijking van het gemeentelijk plan van aanleg bevat. In de loop van het 

openbaar onderzoek dient de bvba « Fernandez-Grandjean », verzoekende partij voor de verwijzende rechter, bij de 

gemachtigde ambtenaar die belast is met het onderzoek van de aanvraag tot afwijking, een bezwaarschrift in dat 

laattijdig wordt verklaard. 

 

 De gemachtigde ambtenaar verleent een gunstig advies op verslag van het gemeentecollege, dat de vergunning 

uitreikt. 

 

 Op verzoekschrift van de bvba verklaart de Raad van State die beide beslissingen nietig. Ingevolge die 

nietigverklaring hervat het gemeentecollege de behandeling van het dossier en bezorgt het een nieuw verslag aan de 

gemachtigde ambtenaar, die de gevraagde afwijking toekent. Het college reikt een nieuwe vergunning uit. 

 

 De verzoekende partij voor de verwijzende rechter vordert opnieuw de nietigverklaring van die beide akten. 

 

 In dat kader is het dat de hierboven weergegeven prejudiciële vraag is gesteld. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  In haar memorie stelt de verzoekende partij voor de verwijzende rechter vast dat de beslissing om af 

te wijken van het gemeentelijk plan van aanleg door de gemachtigde ambtenaar is genomen op verslag van het 

gemeentecollege. 

 

 Het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 

milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische 

bedrijvigheid » (hierna : het decreet van 30 april 2009) wijzigt echter, bij artikel 71 ervan, artikel 114 van het 

Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (hierna : WWROSPE) en 

behoudt aan het gemeentecollege het recht voor om « bij wijze van uitzondering » de afwijkingen toe te kennen 

die betrekking hebben op de gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, de gemeentelijke plannen van aanleg 

en de verkavelingsvergunningen. 

 

 A.1.2.  Volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter zijn de bepalingen die de materiële regels 

betreffen, inclusief die met betrekking tot de bevoegdheid van de steller van de akte, onmiddellijk van toepassing. 

 

 Aangezien de bevoegdheidskwestie van openbare orde is, zou de in artikel 109 van het decreet van 30 april 

2009 bedoelde term « behandeling » in zijn strikte interpretatie moeten worden genomen en zou hij slechts de 

maatregelen voorafgaand aan het nemen van een beslissing en bijgevolg alleen de procedureregels, met uitsluiting 

van de materiële regels, kunnen betreffen. 

 

 Elke andere interpretatie van artikel 109 zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, in zoverre zij tot 

gevolg zou hebben een aanvraag tot afwijking te onderwerpen aan een instantie die in beginsel sinds jaren niet 
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langer bevoegd is, terwijl een identieke aanvraag die later is ingediend en op hetzelfde ogenblik wordt onderzocht, 

door een tweede instantie zou worden onderzocht. 

 

 A.1.3.  Volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter zou een bepaling die oorspronkelijk ten 

doel heeft de rechtszekerheid tussen twee opeenvolgende wettelijke regelingen in te stellen, uiteindelijk de 

rechtsonzekerheid vergroten veeleer dan haar te verminderen. 

 

 A.2.1.  Het Waalse Gewest stelt in zijn memorie vast dat het objectief redelijk lijkt ervan uit te gaan dat een 

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvan het bericht van ontvangst dateert van vóór de 

inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen verder moet kunnen worden behandeld op grond van de regeling die 

van toepassing was vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, omdat anders aan het decreet een draagwijdte 

wordt toegekend die het niet heeft. 

 

 Het ontbreken van een overgangsbepaling zou impliceren dat vergunningsaanvragen die op een precieze 

datum zijn ingediend, naar gelang van het ogenblik van hun behandeling, zouden zijn onderworpen aan 

verschillende bepalingen die op het ogenblik van de indiening van de aanvragen niet bestonden en door de 

bestuurden niet gekend zouden zijn, hetgeen met het rechtszekerheidsbeginsel onverenigbaar zou zijn. 

 

 A.2.2.  Het Waalse Gewest voegt eraan toe dat het door de verzoekende partij voor de verwijzende rechter 

aangeklaagde verschil in behandeling gebaseerd is op een objectief criterium, namelijk de datum waarop het 

bericht van ontvangst van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt. Dat bericht van 

ontvangst biedt de bestuurden immers de mogelijkheid de procedure en de bepalingen die op hun aanvraag van 

toepassing zullen zijn, met zekerheid te kennen. 

 

 A.2.3.  Het Waalse Gewest preciseert ten slotte dat indien de nieuwe bepalingen voor de bestuurden 

gunstiger zouden blijken te zijn, zij een nieuwe vergunningsaanvraag zouden kunnen indienen, die aan de nieuwe 

bepalingen zou zijn onderworpen. 

 

 A.3.  Zich baserend op de rechtspraak van het Hof, betoogt de stad Luik in haar memorie dat het door de 

verzoekende partij voor de verwijzende rechter aangeklaagde verschil in behandeling door relevante redenen 

verantwoord is, aangezien de doelstelling van de overgangsbepalingen erin bestaat de overgang van de ene 

regelgeving naar de andere te vergemakkelijken door de bepalingen die van toepassing zijn op een project in 

behandeling niet te wijzigen. 

 

 De onmiddellijke toepassing van de nieuwe bepalingen zou, enerzijds, voor de bestuurden impliceren dat de 

behandeling van hun aanvragen wordt vertraagd en zou, anderzijds, bij de overheden aanzienlijke kosten 

impliceren wegens de talrijke behandelingen die voor de in behandeling zijnde aanvragen moeten worden 

overgedaan. Een dergelijke onmiddellijke toepassing van nieuwe bepalingen zou eveneens een bron van 

rechtsonzekerheid zijn. 

 

 A.4.  In zijn memorie van antwoord herhaalt het Waalse Gewest de argumentatie die in zijn memorie is 

uiteengezet en, verwijzend naar de rechtspraak van de Raad van State, onderstreept het dat het criterium van 

onderscheid objectief en relevant is, en dat de toepassing van de overgangsregeling onvermijdelijk is door de 

noodzaak de rechtszekerheid van de bestuurden te waarborgen. 

 

 A.5.1.  In zijn memorie van antwoord betoogt de stad Luik dat het argument van de verzoekende partij voor 

de verwijzende rechter volgens hetwelk het gebruik van de term « behandeling » slechts naar de procedureregels 

zou kunnen verwijzen, niet kan worden gevolgd. 

 

 In de bepaling wordt immers gepreciseerd dat de behandeling moet worden voortgezet op grond van de 

bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van het decreet, zonder een onderscheid te maken 

tussen de formele en de materiële regels. De stad Luik is van mening dat de interpretatie van de verzoekende partij 

voor de verwijzende rechter volgen, erop zou neerkomen een onderscheid in te voeren waarin de wetgever niet 

voorziet. 

 

 Volgens haar blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State alsook uit de parlementaire voorbereiding van 

verscheidene Waalse decreten dat de bedoeling van de wetgever om zowel de procedurele als de materiële regels 

te beogen, duidelijk is. 
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 A.5.2.  Ten slotte zou het argument volgens hetwelk een rechtsonzekerheid zou ontstaan uit het feit een 

aanvraag tot afwijking voor te leggen aan een instantie die voortaan niet bevoegd is, niet relevant zijn aangezien, 

zelfs na de hervorming van het WWROSPE door het decreet van 30 april 2009, de gemachtigde ambtenaar een 

centrale speler in de procedures inzake ruimtelijke ordening blijft. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 109 van het decreet van het Waalse 

Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning 

en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische 

bedrijvigheid » (hierna : het decreet van 30 april 2009), dat op het ogenblik van het aan de 

verwijzende rechter voorgelegde geschil bepaalde : 

 

 « Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige, een verkavelingsvergunning of een 

wijziging van de verkavelingsvergunning waarvan het bericht van ontvangst dateert van voor 

de inwerkingtreding van dit decreet, wordt verder behandeld op grond van de bepalingen die 

van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit decreet en iedere toegekende 

stedenbouwkundige, verkavelingsvergunning of wijziging van de verkavelingsvergunning 

vervalt in voorkomend geval op grond van de bepalingen die van toepassing waren voor de 

inwerkingtreding van dit decreet ». 

 

 B.2.1.  Het decreet van 30 april 2009 heeft verscheidene bepalingen van het Waals 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (hierna : 

WWROSPE) gewijzigd, waarbij met name de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de 

afwijkingen van de gemeentelijke plannen van aanleg van de gemachtigde ambtenaar werd 

overgedragen naar het gemeentecollege. 

 

 Het vroegere artikel 114 van het WWROSPE bepaalde immers : 

 

 « Voor elke vergunningsaanvraag die de toepassing van de bepalingen van deze afdeling 

inhoudt, kan de Regering of de gemachtigde ambtenaar uitzonderlijkerwijs afwijkingen 

toestaan, op voorwaarde dat ze vooraf wordt onderworpen aan de door de Regering bepaalde 

bijzondere maatregelen van openbaarmaking, alsmede aan de terinzagelegging bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, 3° ». 
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 Het is als volgt vervangen bij artikel 71 van het decreet van 30 april 2009 : 

 

 « Voor elke vergunningsaanvraag die de toepassing van de bepaling van deze afdeling 

inhoudt, kunnen bij wijze van uitzondering één of meerdere afwijkingen worden toegekend 

voor zover de aanvraag vooraf onderworpen werd aan de bijzondere 

bekendmakingsmaatregelen bepaald door de Regering, evenals aan de inzage bedoeld in 

artikel 4, lid 1, 3°. 

 

 Na voorafgaandelijk advies van de gemachtigd ambtenaar verleent het gemeentecollege 

elke afwijking die uitsluitend betrekking heeft op de voorschriften van een gemeentelijk 

stedenbouwkundig reglement, een gemeentelijk plan van aanleg of een 

verkavelingsvergunning, evenals op de voorschriften van een bebouwingsvergunning bedoeld 

in artikel 88, § 3, 3°, behalve indien de aanvraag betrekking heeft op handelingen en werken 

zoals bedoeld in artikel 127, § 1. 

 

 In de andere gevallen wordt elke afwijking door de Regering of de gemachtigd ambtenaar 

toegekend ». 

 

 B.2.2.  De memorie van toelichting bij het decreet vermeldt : 

 

 « Een andere wijziging ten gronde strekt ertoe aan de gemeentecolleges meer 

bevoegdheden te delegeren inzake stedenbouwkundige vergunning en afwijking van de 

plannen, bebouwingsvergunningen en reglementen op gemeentelijk niveau. In dat geval is de 

terreinkennis bepalend om de stedenbouwkundige integratie van het project te beoordelen. Die 

bepaling heeft geen weerslag op de administratieve praktijken van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige diensten in zoverre de procedure voor de behandeling van de 

vergunningen niet wordt gewijzigd » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 972/1, p. 4). 

 

 B.2.3.  De aldus beschreven doelstelling nastrevend, heeft de decreetgever de gevallen 

waarin het gemeentecollege ervan was vrijgesteld de gemachtigde ambtenaar voorafgaandelijk 

te raadplegen, willen uitbreiden tot andere gevallen dan die van handelingen en werken van 

geringe omvang of wanneer de gemeente zich van instrumenten inzake ruimtelijke ordening 

heeft voorzien, waarbij hij de handelingen en werken die lokale impact hebben en waarvoor 

terreinkennis waardevol is, beoogt (ibid., p. 27). 

 

 Die maatregel is als volgt verantwoord : 

 

 « Allereerst gaat het erom de in het decreet van 18 juli 2002 tot stand gebrachte logica 

voort te zetten, die erin bestaat de gemeenten meer te responsabiliseren door het voorafgaande 

eensluidende advies van de gemachtigde ambtenaar te schrappen. De ervaring leert dat de 

beslissingen van de gemeentecolleges beter gemotiveerd zijn dan in het verleden. Zoals reeds 

in herinnering gebracht, is sinds de inwerkingtreding van de wet van 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bevoegde overheid, in het kader van 
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de beslissingen met betrekking tot de vergunningsaanvragen, ertoe gehouden uitspraak te doen 

met inachtneming van de goede ruimtelijke ordening, de resultaten van de milieu-evaluatie van 

het project en Europese richtlijnen zoals het Europees Landschapsverdrag van Firenze van 

20 oktober 2000, door het Waalse Gewest goedgekeurd op 20 december 2001. 

 

 Vervolgens past die hervorming in het kader van het in evenwicht brengen van de 

bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenten en het Gewest. De hervormingen van artikel 127 

van de laatste maanden gaan in de richting van een versterking van de bevoegdheid van de 

gemachtigde ambtenaar. Omgekeerd is het, ook gelet op niet alleen de steeds meer effectieve 

ondersteuning van het gemeentelijk optreden met diverse stedenbouwkundige documenten 

(plannen, schema’s, stedenbouwkundige en leefmilieuverslagen, gewestelijke en gemeentelijke 

reglementen, …), maar ook door een versterking van de competenties via met name de 

Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en adviseurs inzake 

ruimtelijke ordening en stedenbouw (art. 12), mogelijk om aan de gemeenten ruimere 

bevoegdheden te geven. 

 

 Rekening houdend met de recente hervormingen waarbij het benadrukken van de 

gemeentelijke documenten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, het installeren in elke 

gemeente van een participatieve instantie, hetgeen de Gemeentelijke Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit is, en de ontwikkeling van deskundigheid bij het 

gemeentepersoneel door de subsidiëring van het in dienst nemen van een adviseur inzake 

ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt voorgestaan, is het nuttig gebleken het 

gemeentecollege, dat ertoe gebracht is uitspraak te doen over de aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunning waarvan het voorwerp geen beoordeling door de gewestelijke 

overheid vereist, autonoom te maken. 

 

 Voor het overige dient ook de nadruk te worden gelegd op het feit dat het niet is omdat een 

vergunningsaanvraag is vrijgesteld van het voorafgaand advies - dat, dient eraan te worden 

herinnerd, geen eensluidend advies is - van de gemachtigde ambtenaar, dat de regels van de 

goede ruimtelijke ordening door het gemeentecollege bij zijn besluitvorming niet zullen 

worden toegepast. Met andere woorden, niets zegt dat, niettegenstaande de inachtneming van 

die regel van de verdubbeling, de vergunning voor een project door het gemeentecollege niet 

zal worden geweigerd om redenen van goede ruimtelijke ordening » (ibid., pp. 28 en 29). 

 

 B.2.4.  Wat de afwijkingen betreft, heeft de decreetgever echter het voorafgaand advies 

van de gemachtigde ambtenaar willen handhaven, terwijl hij tegelijkertijd aan het 

gemeentecollege de beslissingsbevoegdheid toekent. Zo wordt in de parlementaire 

voorbereiding van het decreet over het ontwerp van wijziging van artikel 114 van het 

WWROSPE vermeld : 

 

 « De ontworpen artikelen reorganiseren het principe van de afwijking, waarbij rekening 

wordt gehouden met de volgende punten. 

 

 Allereerst voegen zij het geval van de bebouwingsvergunning in. Het ontworpen artikel 62 

impliceert dat geen enkele afwijking ten opzichte van de stedenbouwkundige basisoptie van 

een bebouwingsvergunning kan worden toegestaan en dat alleen kan worden afgeweken van de 

globale architectonische optie en van de voorschriften van esthetische aard. 
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 Elk stedenbouwkundig project dat afwijkt van de stedenbouwkundige basisoptie van de 

bebouwingsvergunning zou pas kunnen worden overwogen na de wijziging van de 

stedenbouwkundige optie van de bebouwingsvergunning. 

 

 Met uitzondering van de stedenbouwkundige optie, kan de afwijking slechts worden 

overwogen voor de voorschriften met reglementaire waarde van de verkavelingsvergunning of 

van de bebouwingsvergunning. Aangezien door de werking van het ontworpen artikel 92, 

tweede lid, van het Wetboek en van artikel 101, derde of vierde lid, van dit decreet, de 

voorschriften van de verkavelingsvergunning of van de bebouwingsvergunning de waarde van 

een stedenbouwkundig en leefmilieuverslag verkrijgen, kan de stedenbouwkundige vergunning 

bijgevolg worden toegekend, waarbij van die voorschriften wordt afgeweken, mits een 

behoorlijke motivering wordt gegeven. 

 

 Over het algemeen voegen zij in de behandeling van de afwijkingen de criteria in die 

afkomstig zijn uit het Europees Landschapsverdrag van Firenze van 20 oktober 2000, door het 

Waalse Gewest goedgekeurd op 20 december 2001. 

 

 Ten slotte kent het ontworpen artikel 63 de beslissing inzake afwijking van een 

gemeentelijk document voortaan toe aan het gemeentecollege en niet langer aan de 

gemachtigde ambtenaar, wiens voorafgaand advies echter vereist blijft. Die nieuwe toekenning 

aan het gemeentecollege strekt zich echter niet uit tot de globale architectonische optie van de 

bebouwingsvergunning, waarbij aan de gemachtigde ambtenaar de zorg wordt overgelaten om 

de samenhang van de vestiging en de afmetingen voor alle opeenvolgende aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunning binnen de perimeter van eenzelfde bebouwingsvergunning op 

zich te nemen. 

 

 Het voorafgaand akkoord van de gemachtigde ambtenaar wordt gehandhaafd voor de 

aanvragen voor vergunningen die afwijken van een gewestelijk document » (ibid., p. 30). 

 

 B.3.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, van artikel 109 van het decreet van 30 april 2009 in zoverre dat tot gevolg 

heeft de toepassing van de vroegere bepalingen te handhaven voor de aanvragen tot afwijking 

die vóór de inwerkingtreding van het decreet het voorwerp hebben uitgemaakt van een bericht 

van ontvangst. Volgens de verwijzende rechter zou het voormelde artikel 109 een 

discriminerend verschil in behandeling onder bestuurden die met een op hetzelfde ogenblik te 

beslechten vergunningsaanvraag worden geconfronteerd, in het leven roepen in zoverre de 

beslissingsbevoegde overheid de ene keer het gemeentecollege, de andere keer de gemachtigde 

ambtenaar is, naar gelang van de datum waarop zij een vergunningsaanvraag hebben 

ingediend. 

 

 B.4.1.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter betoogt dat de interpretatie die 

deze aan het in het geding zijnde artikel 109 geeft, verkeerd zou zijn. Met de termen « wordt 

verder behandeld » zou de in het geding zijnde bepaling immers alleen de maatregelen die 
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voorafgaan aan de besluitvorming kunnen beogen en niet de overheid die bevoegd is om 

uitspraak te doen. Artikel 114 van het WWROSPE zou bijgevolg zelfs op de 

vergunningsaanvragen waarvan het bericht van ontvangst dateert van vóór de inwerkingtreding 

van het decreet van 30 april 2009 toepassing moeten vinden. 

 

 B.4.2.  Het staat in de regel aan het verwijzende rechtscollege om de bepalingen die het 

van toepassing acht, te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van 

de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.4.3.  De verwijzende rechter vermeldt in verband met de interpretatie van de in het 

geding zijnde bepaling : 

 

 « Overwegende dat wordt aanvaard dat de door de Waalse decreetgever bij de wijzigingen 

van het WWROSPE herhaaldelijk gebruikte formule ‘ wordt verder behandeld ’ zijn wil 

uitdrukt om voor de beoogde aanvragen alle bepalingen van het WWROSPE te handhaven, 

zonder dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen procedureregels en materiële 

regels, met inbegrip van de regels inzake bevoegdheid om af te wijken of om te beslissen ». 

 

 B.4.4.  Noch de tekst van het decreet zelf, noch de parlementaire voorbereiding ervan doen 

blijken dat de interpretatie die de verwijzende rechter aan artikel 109 van het decreet van 

30 april 2009 geeft, kennelijk verkeerd zou zijn. 

 

 B.5.  Bij gebrek aan bijzondere bepaling die een andere datum vaststelt, is artikel 114 van 

het WWROSPE, zoals gewijzigd bij artikel 71 van het decreet van 30 april 2009, in werking 

getreden op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, dat wil zeggen 

op 12 juni 2009. 

 

 B.6.  Het staat in beginsel aan de decreetgever te beoordelen of een decretale wijziging 

moet samengaan met overgangsmaatregelen teneinde rekening te houden met de rechtmatige 

verwachtingen van de betrokken personen en het komt hem toe te bepalen onder welke 

voorwaarden en binnen welke termijnen in het voordeel van die personen van de nieuwe 

bepalingen zal kunnen worden afgeweken. 

 

 Inherent aan een overgangsregeling is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen personen 

die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van die regeling vallen 

en personen die betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van een 



 10 

nieuwe regeling vallen. Een dergelijk onderscheid houdt op zich geen schending in van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet : elke overgangsbepaling zou onmogelijk zijn, indien zou 

worden aangenomen dat zulke bepalingen de voormelde grondwetsbepalingen zouden 

schenden om de enkele reden dat zij afwijken van de toepassingsvoorwaarden van de nieuwe 

wetgeving. 

 

 Overgangsmaatregelen moeten echter algemeen zijn en gebaseerd zijn op objectieve en 

pertinente criteria die verantwoorden waarom sommige personen tijdelijk maatregelen genieten 

die afwijken van de regeling die door de nieuwe norm is vastgesteld. 

 

 B.7.  Te dezen berust het in de prejudiciële vraag bedoelde verschil in behandeling op een 

objectief criterium, namelijk de datum van het bericht van ontvangst met betrekking tot de 

aanvraag tot afwijking. 

 

 B.8.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de decreetgever om te beslissen dat 

de procedure die van toepassing is op de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen 

moet worden gewijzigd door de bevoegdheid om over die aanvragen uitspraak te doen, te 

onttrekken aan de gemachtigde ambtenaar en haar toe te kennen aan de gemeentecolleges, die, 

volgens hem, over een betere terreinkennis beschikken. 

 

 Omwille van de rechtszekerheid kon de decreetgever redelijkerwijs aannemen dat de 

personen die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen een aanvraag tot afwijking 

hadden ingediend, ervan zouden uitgaan dat de procedure die op hen zou worden toegepast op 

het ogenblik van de indiening van hun aanvraag van toepassing zou blijven gedurende heel de 

behandeling ervan en dit tot aan de eindbeslissing daaromtrent. 

 

 Bovendien kunnen de betrokkenen die willen dat de nieuwe regels, die zij gunstiger 

zouden achten, op hen worden toegepast, hun aanvraag intrekken en een nieuwe 

vergunningsaanvraag indienen. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 109 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van 

het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 

11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende 

de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid » schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5669 en 5670 

 

 

Arrest nr. 103/2014 

van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

 

(versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 december 

2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 

overheidssector, ingesteld door de vzw « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale 

Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones » en anderen en door de vzw « Syndicaat 

van de Belgische Politie ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 juni 2013 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 juni 2013, zijn beroepen tot gehele 

of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, derde editie), respectievelijk door de 

vzw « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende 

Politiezones », Bruno Baats, Luc Backaert, Mark Bastiaenssens, Eric Bortsel, Irene Buedts, 

Joseph Byloos, Koen Claus, Willy Coen, Kathleen Corluy, Erik De Baeck, Karel De Belder, 

Sonia De Bruyne, Willy De Clerck, Marc De Jonghe, Luc De Kock, Kris De Meulemeester, 

Marc De Vil, Jan De Wachter, Bart De Wandeleer, André De Wispelaere, Luc De Witte, 

André Deceuninck, Frank Devalck, Jean Luc Devemie, Jos Devoght, Walter Dillen, Eric 

Driessens, Guido Dupont, Roger Eerdekens, Werner Fabre, Tanja Faes, Bruno Floren, Luc 

Geens, Marc Gilbert, Bart Gysbrechts, Karl Heeren, Marleen Hellemans, Jan Hopstaken, 

Patrick Janssen, Marc Jaspers, Luc Joris, Noël Kennes, Jean Lantin, Philippe Lefebvre, Johan 

Luyckx, Leo Mares, Carl Maris, Jozef Massonet, Ludo Meeus, Jos Michiels, Roger Mol, 

Victor Neeus, Carlo Neut, Eddy Nuyts, Johan Nuyts, Johnny Olthof, Wim Ooms, Alex 

Possemiers, Vinciane Pötgens, Xavier Proot, Willy Provinciael, Jozef Rayen, Paul 

Roggemans, Paul Roothooft, Freddy Rottiers, Eddy Schampaert, Marc Simons, Peter Somers, 

Ronald Speltens, Ben Staes, Johan Stoufs, Paul T’Kindt, Samuel Van Den Bossche, Marc 

Van Den Branden, Louis Van Den Buijs, Marnix Van Der Aersschot, Fernand 

Van der Borght, Virginia Van Goethem, Willy Van Hoof, Patrick Van Hoof, Frank 

Van Konnegem, Pascal Van Mullem, Dirk Van Peer, Dirk Van Puyvelde, Jean-Pierre 

Van Thienen, Gerrit Van Vlierberghe, Dominique Vandenhoudt, Robert Vanderhoydonk, 

Walter Vanderplanken, Yannick Vanherck, Rudy Verbeeck, Sven Verberckt, Marc 

Vercammen, Kris Verlinden, Ronald Vermeulen, Pierre Vermeulen, Dominiek Vermont, Bart 

Verschaeren, Karel Verstraelen, Gert Verstraete, Wim Versyck, Koen Versyck, David 

Wauters, Thomas Wauters, Roger Wouters, Benedictus Vanderheiden, Jean-Pierre Beelen, 

Walter Huybrechts, Joannes Geysen en Dirk Lemmens, en door de vzw « Syndicaat van de 

Belgische Politie », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Van der Straten, 

advocaat bij de balie te Antwerpen. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5669 en 5670 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. D’Hooghe, Mr. A. Carton 

en Mr. J. Vranckx, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft 

ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Van der Straten, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. J. Vranckx, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. A. Carton, voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Wat de omvang van de beroepen betreft 

 

 A.1.  Volgens de Ministerraad blijkt uit het beschikkend gedeelte van de verzoekschriften dat de 

verzoekende partijen beroep tot vernietiging instellen tegen de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector « en in het bijzonder » tegen de 

artikelen 2 en 3 van die wet. Vermits geen enkele andere bepaling wordt bestreden, zijn de beroepen tot die 

artikelen beperkt.  

 

 

 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft 

 

 A.2.1.  Het maatschappelijk doel van de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5669 bestaat erin de morele 

en materiële belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge solidariteit te bevorderen. Krachtens 

artikel 22 van haar statuten is de raad van bestuur bevoegd om de vereniging bij elke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handeling te vertegenwoordigen.  

 

 De overige verzoekende partijen zetten uiteen dat zij leden van de geïntegreerde politie zijn, zodat de 

bestreden bepalingen op hen van toepassing zijn. Zij worden door de bestreden bepalingen ongunstig geraakt 

doordat die bepalingen de pensioenleeftijd verhogen voor de verzoekende partijen, maar niet voor leden van de 

gewezen rijkswacht. 

 

 A.2.2.  Het maatschappelijk doel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5670 bestaat erin de 

professionele, statutaire, economische en sociale belangen van haar leden te verdedigen en te promoten. 

Krachtens artikel 7 van haar statuten is de raad van bestuur bevoegd om de vereniging bij elke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handeling te vertegenwoordigen. 

 

 A.3.  Volgens de Ministerraad tonen de verzoekende partijen niet op voldoende wijze aan dat zij 

rechtstreeks en ongunstig door de bestreden bepalingen kunnen worden geraakt. 

 

 Wat de verzoekende verenigingen betreft, is de Ministerraad van oordeel dat de vernietiging van de 

bestreden bepalingen waarin op algemene wijze de leeftijdsgrens voor vervroegde pensionering van ambtenaren 

wordt vastgelegd, in onvoldoende mate verband houdt met de verdediging van het maatschappelijk doel van de 

verzoekende verenigingen. 

 

 Wat de 110 verzoekende partijen in de zaak nr. 5669 betreft, die natuurlijke personen zijn, blijkt 

onvoldoende op welke manier zij concreet door de bestreden bepalingen worden geraakt. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de middelen betreft 

 

 A.4.  Volgens de Ministerraad zijn de middelen onontvankelijk, aangezien het Hof in zijn arrest 

nr. 177/2002 van 5 december 2002 reeds heeft geoordeeld dat het verschil in pensioenleeftijd van de leden van 
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de onderscheiden vroegere politiekorpsen verantwoord is. Dit toont aan dat de middelen niet zijn gericht tegen 

de bestreden bepalingen, maar tegen de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van 

de politiediensten en hun rechthebbenden.  

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 A.5.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 2 en 3 van de wet van 13 december 

2012, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 177 en 184 

ervan en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens.  

 

 De bestreden bepalingen voeren inzake de verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd (van 60 naar 

62 jaar) en de verlenging van de loopbaanvoorwaarde (van 5 naar 40 jaar) een discriminerend verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personeelsleden bij de geïntegreerde politie in, namelijk tussen, 

enerzijds, de personeelsleden van het operationeel kader behorende tot het officierskader en de leden van het 

administratief en logistiek personeel die op 30 april 1999 geen deel uitmaakten van de rijkwacht 

(leeftijdsvoorwaarde van 62 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) en, anderzijds, de personeelsleden van het 

operationeel kader behorende tot het officierskader die op 30 april 1999 deel uitmaakten van de rijkswacht en de 

leden van het administratief en logistiek personeel die als militair waren aangewezen om te dienen in het 

administratief en logistiek korps van de rijkswacht (leeftijdsvoorwaarde van 54, 56 of 58 jaar en 

loopbaanvoorwaarde van 20 jaar). 

 

 Het behoud van de loopbaanvoorwaarden en van de preferentiële vervroegde pensioenleeftijd voor de 

laatstvermelde categorie van personeelsleden bij de geïntegreerde politie is niet langer verantwoord, vermits de 

politieofficieren en het administratief en logistiek personeel hetzelfde statuut hebben, dezelfde taken uitvoeren, 

hetzelfde loon ontvangen en dezelfde risico’s lopen als hun collega’s die gewezen rijkswachters waren. 

 

 A.5.2.  Volgens de verzoekende partijen is de situatie waarover het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002 van 

5 december 2002 uitspraak heeft gedaan volledig verschillend van de huidige situatie. De argumenten die 

destijds het verschil in behandeling verantwoordden, kunnen thans niet meer worden aangevoerd om een 

bijkomend verschil in behandeling te rechtvaardigen. Door de pensioenleeftijd van de politieofficieren die op 

30 april 1999 niet tot de rijkswacht behoorden tot 62 jaar te verhogen, heeft de wetgever het verschil tussen de 

twee categorieën van politieofficieren niet verkleind, wat 11 jaar na de politie-integratie had mogen worden 

verwacht, maar substantieel vergroot. Een politieofficier die op 30 april 1999 niet tot de rijkswacht behoorde, 

dient minimum 4 jaar - in geval van een zeer lange loopbaan 2 jaar – tot maximum 11 jaar langer te werken dan 

een politieofficier die wel tot de rijkswacht behoorde. Voor dat verschil in behandeling bestaat geen redelijke 

verantwoording. Beide categorieën zijn met een veiligheidsfunctie belast. De doelstelling die ten grondslag lag 

aan de ongelijke behandeling in de wet van 30 maart 2001, te weten het rekening houden met de rechtmatige 

verwachtingen van de rijkswachters met betrekking tot wat zij als een aspect van hun statuut mochten 

beschouwen, biedt thans geen verantwoording meer voor de nieuwe discriminatie die is ingevoerd tussen de 

officieren en het administratief en logistiek personeel van de geïntegreerde politie destijds behorende tot de 

rijkswacht en de andere politieofficieren en administratief en logistiek personeel. Sinds 2001 hebben alle 

personeelsleden van de politie dezelfde rechtmatige pensioenverwachtingen. Elf jaar na de politie-integratie 

kunnen de rechtmatige verwachtingen van voormalige rijkswachters niet worden aangevoerd ter verantwoording 

van een nieuw onderscheid, a fortiori nu dat onderscheid niet kan worden ingepast in het geheel van de 

pensioenhervorming, waarin eenieder moet worden aangemoedigd om langer te werken teneinde de pensioenen 

op lange termijn betaalbaar te houden.  

 

 Statutaire personeelsleden hebben in beginsel geen recht op het behoud van de door hun statuut toegekende 

voordelen. Een administratief en geldelijk statuut kan voor de toekomst steeds worden gewijzigd, zelfs in een 

voor de betrokken personeelsleden ongunstige zin. 

 

 A.6.1.  De Ministerraad betoogt dat het bestreden artikel 2 van de wet van 13 december 2012 geen verschil 

in behandeling tussen verschillende categorieën van personen in het leven roept, maar louter ertoe strekt de 

minimale leeftijdsgrens en de minimale loopbaanvoorwaarde voor vervroegde oppensioenstelling van 

ambtenaren te verhogen. Er kan dan ook geen sprake zijn van enige schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat artikel 2 van de wet van 13 december 2012 pertinent is 

in het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling en evenredig is met die doelstelling. Aangezien de 

pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, kunnen worden 

gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën zulks vereist.  

 

 De Ministerraad wijst erop dat de leeftijd om vervroegd met pensioen te gaan, sinds de wet van 15 mei 

1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen op 60 jaar ligt na een loopbaan van 

5 jaar, maar dat artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 wordt vervangen teneinde de vervroegde pensioenleeftijd 

geleidelijk naar 62 jaar te verhogen. Er bestaat een objectieve noodzaak voor het verlengen van de 

loopbaanvoorwaarde en de verhoging van de leeftijdsgrens voor vervroegde oppensioenstelling, aangezien 

demografische ontwikkelingen, zoals het jaarlijks stijgende aantal gepensioneerden, de uitgaven van de sociale 

zekerheid onder druk zetten. De bekritiseerde hervorming is noodzakelijk om de overheidspensioenen betaalbaar 

te houden. De verlenging van de loopbaanvoorwaarde en de verhoging van de pensioenleeftijd, waarin het 

bestreden artikel 2 van de wet van 13 december 2012 voorziet, zijn hiertoe nuttige maatregelen,  aangezien zij tot 

gevolg hebben dat ambtenaren later op pensioen gaan en aldus langer arbeidsprestaties voor de overheid kunnen 

leveren. 

 

 De bestreden maatregel die een verhoging van de leeftijd voor vervroegde oppensioenstelling naar 62 jaar 

en de verlenging van de loopbaanvoorwaarde naar 40 jaar inhoudt, is ook evenredig, aangezien de mogelijkheid 

tot vervroegde oppensioenstelling onverkort behouden blijft, zij het met een verhoging van de leeftijd waarop dit 

mogelijk wordt. Bovendien heeft de wetgever de verlenging van de loopbaanvoorwaarde en de verhoging van de 

pensioenleeftijd verzacht met overgangsmaatregelen : vanaf 2013 wordt de leeftijd waarop men op vervroegd 

pensioen kan gaan, jaarlijks met zes maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar uit te komen. Bovendien heeft de 

wetgever in een begeleidende maatregel voorzien : de verhoging van de leeftijdsgrens voor vervroegde 

oppensioenstelling zal geen toepassing vinden op personen die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake 

leeftijd en duur van de diensten vervullen om vóór de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te verkrijgen (artikel 5 

van de wet van 13 december 2012). Tot slot kent de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en 

andere bepalingen een pensioensupplement toe aan ambtenaren die hun loopbaan na de leeftijd van 60 jaar 

voortzetten. Voor ambtenaren die tot de leeftijd van 65 jaar blijven werken, loopt de verhoging van het pensioen 

op tot 9 pct. Voorts dient ook rekening te worden gehouden met de nieuwe paragraaf van artikel 46 van de wet 

van 15 mei 1984, zoals gewijzigd bij artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012, waarbij wordt voorzien in 

bijzondere regels inzake vervroegd pensioen voor de categorieën van personen waaraan de wet, voor de 

pensioenberekening, een gunstiger tantième dan 1/60 verbindt. Aangezien de officieren een wettelijk 

preferentieel tantième van 1/50 genieten, vallen zij onder het toepassingsgebied van de meer voordelige regels 

die door het voormelde artikel 2, 4°, zijn ingevoerd.  

 

 A.6.2.  De Ministerraad betoogt dat ook artikel 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3 van de wet van 13 december 2012, de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet schendt. Die bepaling zet immers een stelsel voort dat door het Hof in zijn arrest 

nr. 177/2002 grondwettig werd bevonden.  

 

 Artikel 88, eerste lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3 van de 

wet van 13 december 2012, bepaalt welke categorieën van personen onder het toepassingsgebied van de 

verlenging van de loopbaanvoorwaarde van 5 naar 40 jaar en de verhoging van de leeftijd voor vervroegd 

pensioen naar 62 jaar vallen. Het gaat om alle rust- of overlevingspensioenen ten laste van de Openbare 

Schatkist, alle rust- of overlevingspensioenen en andere als pensioen geldende voordelen toegekend aan de 

personeelsleden of aan de leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen van bepaalde instellingen, alsook 

alle rust- en overlevingspensioenen en de als zodanig geldende voorwaarden van personeelsleden en leden van 

de beheers-, bestuurs-, en directieorganen van de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de 

gemeenschappen en de gewesten. 

 

 Daarentegen voorziet artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij het 

bestreden artikel 3 van de wet van 13 december 2012, tevens in een aantal uitzonderingen op dat ruime 

toepassingsgebied, namelijk het rijdend personeel van de NMBS Holding, de militairen en de personeelsleden 

van de geïntegreerde politie. 

 

 Voor het personeel van de politiediensten heeft artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, 

zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3 van de wet van 13 december 2012, twee gevolgen.  
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 Het eerste gevolg is dat voor de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het basiskader, 

het middenkader of het kader van hulpagenten van politie de preferentiële leeftijdsgrens van 58 jaar met een 

loopbaanvoorwaarde van 20 jaar, die op hen van toepassing is krachtens artikel 5 van de wet van 30 maart 2001, 

behouden blijft. Dat gevolg zal bij de bespreking van het tweede middel aan bod komen. 

 

 Het tweede gevolg is dat de personeelsleden die op 30 april 1999 onderworpen waren aan het statuut van 

het operationeel korps van de rijkswacht of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen in het 

administratief en logistiek korps van de rijkswacht, de preferentiële leeftijdsgrenzen blijven genieten voor 

vervroegde oppensioenstelling van 54, 56 of 58 jaar, wanneer zij een loopbaan van 20 jaar hebben (artikel 10 

van de wet van 30 maart 2001). 

 

 A.6.3.  Artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3 

van de wet van 13 december 2012, wordt volgens de Ministerraad verantwoord door de motieven die hebben 

geleid tot de overgangsmaatregel van artikel 10 van de wet van 30 maart 2001. Naar aanleiding van de creatie 

van een eenvormig statuut voor de personeelsleden van de nieuwe geïntegreerde politiedienst dienden de 

uiteenlopende pensioenregelingen van de gerechtelijke politie, de gemeentelijke politiekorpsen en de 

gerechtelijke politie te worden geïntegreerd, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatige pensioenverwachtingen 

van de gewezen leden van de afgeschafte politiekorpsen, die na hun overgang naar de geïntegreerde 

politiediensten immers konden kiezen voor het behoud van hun oorspronkelijk statuut en de daaraan verbonden 

pensioenregeling.  

 

 De Ministerraad geeft toe dat die beleidskeuze de gewezen rijkswachters bevoordeelt, aangezien zij 

krachtens de bij het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire 

pensioenen preferentiële pensioenleeftijden genoten (54, 56 en 58 jaar na een loopbaan van 20 jaar), terwijl voor 

de personeelsleden van de gemeentelijke politie en van de gerechtelijke politie de algemene regeling voor de 

ambtenaren gold. Krachtens artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen lag hun pensioenleeftijd op 65 jaar, maar krachtens artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen hadden zij de mogelijkheid om op de leeftijd van 60 jaar 

vervroegd met pensioen te gaan na een loopbaan van 5 jaar. 

 

 Aangezien de personeelsleden van de gemeentelijke politie en van de gerechtelijke politie aldus geen 

rechtmatige verwachtingen betreffende een lagere pensioenleeftijd vermochten te hebben, was het voor die 

categorieën van personen niet noodzakelijk om in een overgangsmaatregel inzake de pensioenleeftijd te 

voorzien. De wet van 30 maart 2001 voorziet voor die categorieën dan ook niet in bijzondere bepalingen. 

 

 A.6.4.  De Ministerraad is van oordeel dat het behoud van de preferentiële leeftijdsgrenzen voor de 

personeelsleden van de geïntegreerde politie die voorheen deel uitmaakten van de rijkswacht op een objectief 

criterium berust en redelijk is verantwoord, gelet op de doelstelling van de wetgever om de voormalige 

rijkswachters een voordeel te blijven waarborgen dat zij konden beschouwen als een aspect van hun statuut.  

 

 Volgens de Ministerraad beschikt de wetgever ter zake over een ruime beleidsvrijheid. Bij zijn arrest 

nr. 177/2002 heeft het Hof geoordeeld dat de bestendigde uitzondering de grondwettigheidstoets doorstaat. De 

officieren die op 30 april 1999 deel uitmaakten van de rijkswacht en de officieren die op 30 april 1999 geen deel 

uitmaakten van de rijkswacht, bevinden zich overigens niet in een identieke situatie, aangezien de officieren die 

geen deel uitmaakten van de rijkswacht, niet dezelfde rechtmatige verwachtingen betreffende hun 

pensioenleeftijd mochten hebben. De omstandigheid dat het uitdovende statuut ten voordele van de gewezen 

rijkswachters in totaal 35 jaar lang zou kunnen bestaan, vloeit voort uit het doel van de overgangsbepaling zelf, 

aangezien een pensioen pas kan worden verleend op het einde van een loopbaan die een aanzienlijk aantal jaren 

beslaat. Het gegeven dat personen die destijds deel hebben uitgemaakt van de rijkswacht thans soortgelijke taken 

uitvoeren als personen die destijds geen deel hebben uitgemaakt van de rijkswacht, doet volgens de Ministerraad 

geen afbreuk aan de pertinentie van de doelstelling om de gewezen rijkswachters binnen de geïntegreerde politie 

een voordeel te blijven waarborgen waarop zij in het verleden recht hadden als onderdeel van hun statuut.  

 

 De preferentiële leeftijdsgrenzen voor de gewezen rijkswachters kunnen overigens niet opnieuw in vraag 

worden gesteld, gelet op de omstandigheid dat artikel 14 van de wet van 30 maart 2001 de gewezen 

rijkswachters voor de keuze stelde om in het geïntegreerde statuut te stappen of te opteren voor het behoud van 

hun oorspronkelijk statuut als rijkswachter. Die maatregel maakte deel uit van het sociaal akkoord over de 

politiehervorming dat in 2000 met de representatieve vakorganisaties werd gesloten. Voorts zou een plotse 

afschaffing van alle verschillen niet verantwoord zijn, omdat zulks een te grote ontwrichting voor de rechtsorde 

zou betekenen.  
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 A.6.5.  Volgens de Ministerraad blijft het behoud van de loopbaanvoorwaarden en van de preferentiële 

leeftijdsgrenzen voor personeelsleden van de geïntegreerde politie die voorheen deel uitmaakten van de 

rijkswacht, ook evenredig in het licht van de algemene verhoging van de leeftijdsgrens van de vervroegde 

oppensioenstelling voor ambtenaren naar 62 jaar en van de verlenging van de loopbaanvoorwaarde van 5 naar 

40 jaar. Artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3 van 

de wet van 13 december 2012, strekt ertoe de overgangsmaatregel van artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 

te behouden, terwijl voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie die voorheen geen deel uitmaakten van 

de rijkswacht nooit bijzondere bepalingen golden. 

 

 Overigens is het niet juist te beweren dat het verschil tussen de leeftijdsgrenzen van personeelsleden van 

het officierskader van de politie die wel of geen deel hebben uitgemaakt van de rijkswacht door de wet van 

28 december 2011 op substantiële wijze zou zijn vergroot. De Ministerraad wijst erop dat voorheen voor het 

officierskader en voor het administratief en logistiek kader inzake vervroegde oppensioenstelling reeds 

verschillen tot zes jaar mogelijk waren (54 versus 60 jaar), dat die verschillen thans tussen de vier en de acht jaar 

zullen oplopen (54, 56, 58 jaar versus de algemene leeftijd voor vervroegde oppensioenstelling van 62 jaar vanaf 

2016) en dat op termijn voor een aantal uitzonderingsgevallen met een te beperkt aantal dienstjaren die 

verschillen tot 11 jaar zouden kunnen oplopen (54, 56, 58 versus de algemene pensioenleeftijd van 65 jaar).  

 

 A.6.6.  De Ministerraad betoogt dat de bestreden bepalingen niet in strijd zijn met de artikelen 177 en 184 

van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. In de eerste plaats wijst hij erop dat het Hof niet bevoegd is om aan die bepalingen te toetsen. 

Daarnaast zetten de verzoekende partijen niet uiteen op welke wijze die artikelen zouden zijn geschonden, zodat 

het middel in de mate waarin het uit een schending ervan is afgeleid, onontvankelijk is. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 A.7.  Het tweede middel is eveneens afgeleid uit de schending, door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

13 december 2012, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 177 en 184 ervan en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens.  

 

 De bestreden bepalingen voeren inzake de verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd (van 60 naar 

62 jaar) en de verlenging van de loopbaanvoorwaarde (van 5 naar 40 jaar) een discriminerend verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personeelsleden bij de geïntegreerde politie in, namelijk tussen, 

enerzijds, de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader (leeftijdsvoorwaarde 

van 62 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) en, anderzijds, de personeelsleden van het operationeel kader 

die behoren tot het basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten (leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar 

en loopbaanvoorwaarde van 20 jaar). 

 

 Het behoud van de preferentiële loopbaanvoorwaarden en van de leeftijdsgrenzen voor vervroegde 

oppensioenstelling voor personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het basiskader, het 

middenkader of het kader van hulpagenten is niet langer redelijk verantwoord. Het onderscheid inzake nacht- en 

weekendprestaties en inzake zwaardere fysieke inspanningen waaraan het basiskader was onderworpen, kan 

thans niet meer als verantwoording worden aangevoerd om het verschil in behandeling te vergroten. Door de 

vervroegde pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde te verhogen, kan het verschil tot 7 jaar oplopen (58 

versus 65 jaar). Verwijzingen naar redelijke pensioenverwachtingen of historische verschillen volstaan niet om 

het vergroten van het verschil in behandeling te verantwoorden. 

 

 Volgens de verzoekende partijen zijn de taken en de functies die door de officieren en de leden van het 

basis- en het middenkader worden uitgeoefend sinds 2001 geëvolueerd waardoor het verschil in takenpakket niet 

alleen is verkleind, maar vaak ook niet meer bestaat. De elementen die de wetgever in 2001 hanteerde om het 

verschil in pensioenleeftijd tussen de officieren, enerzijds, en de leden van het basis- en middenkader, anderzijds, 

te verantwoorden kunnen thans niet meer worden aangevoerd om een substantiële vergroting van dat verschil te 

rechtvaardigen. 
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 A.8.1.  De Ministerraad betoogt dat het bestreden artikel 2 van de wet van 13 december 2012 geen verschil 

in behandeling tussen verschillende categorieën van personen in het leven roept, maar er louter toe strekt de 

minimale leeftijdsgrens en de minimale loopbaanvoorwaarde voor vervroegde oppensioenstelling van 

ambtenaren te verhogen. Er kan dan ook geen sprake zijn van enige schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad, met verwijzing naar hetgeen hij bij de bespreking van het 

eerste middel heeft uiteengezet, dat artikel 2 van de wet van 13 december 2012 pertinent is in het licht van de 

door de wetgever nagestreefde doelstelling en evenredig met die doelstelling is. 

 

 A.8.2.  Volgens de Ministerraad schendt artikel 88 van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij 

het bestreden artikel 3 van de wet van 13 december 2012, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.  

 

 Het behoud van de loopbaanvoorwaarden en de preferentiële leeftijdsgrenzen voor personeelsleden van het 

operationeel kader die behoren tot het basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten is redelijk 

verantwoord, gelet op het feit dat zij in grotere mate geconfronteerd worden met hogere beroepsrisico’s en 

sociale ongemakken en aan bijzondere fysieke vereisten moeten voldoen, zoals het Hof reeds in zijn arrest 

nr. 177/2002 omtrent artikel 5 van de wet van 30 maart 2001 heeft geoordeeld.  

 

 De keuze van de wetgever om in beginsel voor ambtenaren de leeftijd voor vervroegde oppensioenstelling 

geleidelijk tot 62 jaar te verhogen en de loopbaanvoorwaarde tot 40 jaar te verlengen is evenredig met zijn 

doelstelling om de betaalbaarheid van de pensioenen te waarborgen. De optie om de overgangsmaatregel van 

artikel 5 van de wet van 30 maart 2001 te behouden voor de personeelsleden van het operationeel kader die 

behoren tot het basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten, is gelet op de motieven hiervoor, 

proportioneel. Minstens is de keuze van de wetgever op grond van zijn algemene beleidsvrijheid en in het licht 

van de verschillende doelstellingen niet kennelijk onredelijk. 

 

 A.8.3.  Wat de aangevoerde schending van de artikelen 177 en 184 van de Grondwet en van artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betreft, herhaalt de 

Ministerraad hetgeen hij daaromtrent bij de bespreking van het eerste middel heeft uiteengezet. 

 

 

- B - 

 

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.1.1.  Vóór de politiehervorming vielen de personeelsleden van de gemeentelijke 

politiekorpsen en van de gerechtelijke politie onder het gemeenrechtelijke pensioenstatuut van 

de ambtenaren. Bijgevolg werden zij krachtens artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen op pensioen gesteld op de leeftijd van 

65 jaar, behoudens hun mogelijkheid om op grond van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen op de leeftijd van 60 jaar 

op vervroegd pensioen te gaan. 

 

 Voor de personeelsleden van de rijkswacht golden daarentegen, krachtens het koninklijk 

besluit van 11 augustus 1923 « den tekst der samengeordende wetten op de militaire 

pensioenen goedkeurende », een aantal preferentiële leeftijdsgrenzen voor oppensioenstelling. 
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Afhankelijk van het kader waartoe zij behoorden, werden de rijkswachters ambtshalve op 

pensioen gesteld op de leeftijd van 54, 56 of 58 jaar. 

 

 B.1.2.  Ter uitvoering van het zogenaamde « Octopusakkoord » werden de voormalige 

rijkswacht, gemeentelijke politie en gerechtelijke politie door de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, geïntegreerd 

in een eengemaakte politiedienst, gestructureerd op een lokaal en een federaal niveau.  

 

 De wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten en hun rechthebbenden beoogde vervolgens een eengemaakt pensioenstatuut 

te creëren voor de geïntegreerde politie. Die regeling is gebaseerd op het sociaal akkoord over 

de politiehervorming dat in 2000 met de representatieve vakorganisaties werd gesloten.  

 

 B.1.3.  Naast de creatie van een eenvormig pensioenstelsel voor de leden van de 

geïntegreerde politiediensten, streefde de wetgever met die wet tevens ernaar geen afbreuk te 

doen aan de rechtmatige pensioenverwachtingen van de gewezen leden van de afgeschafte 

politiekorpsen (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1112/001, pp. 3-4). Daartoe bepaalt 

artikel 14 van de wet van 30 maart 2001 : 

 

 « De personen die hun ambt bij de politiediensten neerleggen en die, overeenkomstig het 

bepaalde in de artikelen 236, tweede lid, 242, tweede lid, of 243, derde lid, van de wet van 

7 december 1998, of overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 27 december 2000 

houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten, beslist hebben onderworpen te blijven aan de wetten en reglementen die van 

toepassing zijn op de personeelscategorie waartoe zij vóór hun overgang naar de 

politiediensten behoorden, evenals de personen die hun ambt bij de politiediensten hebben 

neergelegd vóór 1 april 2001, blijven onderworpen aan de pensioenregelgeving die op hen 

van toepassing was vóór die overgang, rekening houdend met de wijzigingen die deze 

bepalingen zouden hebben ondergaan of zouden ondergaan. 

 

 […] ». 

 

 B.1.4.  Het pensioenstatuut bepaald door de wet van 30 maart 2001 voorziet voor het 

vervroegde pensioen van bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie in bijzondere 

leeftijdsgrenzen die afwijken van de wet van 15 mei 1984. Krachtens artikel 5 van de wet van 

30 maart 2001 « kan aan de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het 

basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten van politie, op hun verzoek, een 

pensioen verleend worden op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de volle 
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leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum 

van de stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten 

minste twintig pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de 

bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de 

vaststelling van de wedde meetellen ». 

 

 Voor de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader, 

alsook voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader bleef, bij gebrek aan 

bijzondere bepalingen die afwijken van de wet van 15 mei 1984, de leeftijd waarop vervroegd 

pensioen mogelijk is, op 60 jaar liggen. Dat onderscheid, dat door de wetgever werd 

verantwoord door het feit dat « de personeelsleden die op de leeftijd van 58 jaar op pensioen 

kunnen gaan, in grotere mate geconfronteerd worden met hogere beroepsrisico’s en sociale 

ongemakken en aan bijzondere fysieke vereisten moeten voldoen » (Parl. St., Kamer, 

2000-2001, DOC 50-1112/001, p. 9), werd door het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002 van 

5 december 2002 bestaanbaar geacht met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.1.5.  Artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 bepaalt evenwel een preferentiële 

pensioenleeftijd voor de personeelsleden die op 30 april 1999 waren onderworpen aan het 

statuut van het operationeel korps van de rijkswacht of die op die datum als militair waren 

aangewezen om te dienen in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. Teneinde 

te vermijden dat voor die categorieën van personen afbreuk zou worden gedaan aan de 

pensioenleeftijd die het koninklijk besluit van 11 augustus 1923 hun toekende, kunnen die 

categorieën van personen de vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar blijven 

genieten, afhankelijk van het kader waartoe zij behoren. Artikel 10 van de wet van 30 maart 

2001 bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de personeelsleden die op 

30 april 1999 onderworpen waren aan het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht 

of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen in het administratief en logistiek 

korps van de rijkswacht, op hun verzoek, een pensioen verleend worden op de eerste dag van 

het trimester dat volgt op dit waarin zij de in het tweede of derde lid bepaalde leeftijd 

bereiken, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun 

functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste twintig 

pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens 

studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de 

wedde meetellen. 
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 De in het eerste lid bedoelde leeftijd wordt vastgesteld op : 

 

 1°  54 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 

 

 a)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O1, O2, 

O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die met ingang van 1 april 2001 in een van 

deze weddeschalen werden ingeschaald; 

 

 b)  niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal AA2, 

AA3 of A2A;  

 

 2°  56 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 

 

 a)  het basis- of middenkader van het operationeel kader; 

 

 b)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O1, O2, 

O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die niet met ingang van 1 april 2001 in een van 

deze weddeschalen werden ingeschaald; 

 

 c)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O5, O6, 

O5ir of O6ir; 

 

 d)  de niveaus B, C, of D van het administratief en logistiek kader; 

 

 e)   niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal AA4, 

AA5, A3A of A4A;  

 

 3°  58 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 

 

 a)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O7; 

 

 b)  niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal A5A. 

 

 In afwijking van het tweede lid, 1°, a), wordt de in het eerste lid bedoelde 

pensioenleeftijd op 56 jaar vastgesteld voor de personeelsleden met een graad van het 

officierskader van het operationeel kader, bezoldigd volgens de weddeschaal O2, die met 

ingang van 1 april 2001 in die weddeschaal werden ingeschaald en die, voor ze naar de 

politiediensten overstapten, de graad hadden van adjudant of van adjudant-chef bij de 

rijkswacht en de uitkering ontvingen als bedoeld in artikel 29, § 1, tweede lid, van het 

koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende het geldelijk statuut van het 

rijkswachtpersoneel. 

 

 Voor de toepassing van het tweede en het derde lid wordt de bij het koninklijk besluit van 

30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

vastgestelde weddeschaal in aanmerking genomen die, rekening houdend met zijn 

anciënniteit, overeenstemt met de graad waarin het personeelslid vast is benoemd, ongeacht 

de bezoldiging die het personeelslid werkelijk geniet. 
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 Voor de personeelsleden die, met toepassing van de wet van 17 november 1998 houdende 

integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, 

als gewezen lid van een dezer bijzondere politiekorpsen zijn overgegaan naar het operationeel 

korps van de rijkswacht, wordt de datum van 30 april 1999 in het eerste lid vervangen door 

1 december 2000. 

 

 Dit artikel is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op 

aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 

 

 Voor de personeelsleden die, met toepassing van dit artikel, vragen om vóór de leeftijd 

van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede lid, van voormelde wet 

van 14 april 1965 bedoelde minimumleeftijd vastgesteld op 58 jaar.  

 

 In afwijking van het vorige lid wordt de minimumleeftijd van 58 jaar vervangen door 

54 jaar of 56 jaar voor de personeelsleden respectievelijk bedoeld in het tweede lid, 1° of 2°, 

voor wat betreft de inaanmerkingneming van diensten en perioden waarvoor het aandeel in de 

last van het enig rustpensioen wordt gedragen door de Staatskas, door N.M.B.S. Holding of 

door de Brussels International Airport Company ». 

 

 Die preferentiële leeftijden voor de vervroegde pensionering van de officieren die op 

30 april 1999 waren onderworpen aan het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht 

werden in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « De gewezen rijkswachters en militairen die overgaan naar de geïntegreerde 

politiediensten vielen vóór hun overgang onder de pensioenregeling ingesteld door de 

samengeordende wetten op de militaire pensioenen. Deze pensioenregeling kunnen zij, zoals 

bepaald in artikel 14, behouden indien zij na hun overgang naar de geïntegreerde 

politiediensten, binnen de daartoe gestelde termijnen, opteren voor het behoud van hun 

oorspronkelijk statuut van rijkswachter of militair. Indien zij bij het neerleggen van hun ambt 

evenwel volledig onderworpen zijn aan de bepalingen die het statuut of de rechtspositie 

vastleggen van de leden van het operationeel kader of van het administratief en logistiek 

kader van de politiediensten, worden zij in principe onderworpen aan de pensioenregeling 

vervat in Hoofdstuk II, dat een vervroegde pensionering op eigen verzoek, naargelang het 

kader waartoe zij behoren, slechts toelaat vanaf de leeftijd van 60 jaar of 58 jaar. In hun 

oorspronkelijke pensioenregeling zou het merendeel van deze personeelsleden daarentegen 

vóór de leeftijd van 60 jaar of 58 jaar gepensioneerd geworden zijn, met name zodra zij de 

leeftijdsgrens zouden bereikt hebben. 

 

 Rekening houdende met hun rechtmatige pensioenverwachtingen, heeft de Regering 

geoordeeld dat deze personeelsleden bezwaarlijk verplicht kunnen worden om te kiezen voor 

het behoud van hun oorspronkelijk statuut – met alle nadelen inzake verloning en 

bevorderingsmogelijkheden – indien zij op de in hun oorspronkelijk statuut bepaalde 

leeftijdsgrens op pensioen wensen te gaan, te meer daar dit bovendien zou indruisen tegen de 

doelstellingen van het ‘ Octopusakkoord ’. 

 

 Bij wijze van overgangsmaatregel laat artikel 10 de personeelsleden die op 30 april 1999 

in dienst waren dan ook toe om, op eigen verzoek, gepensioneerd te worden vanaf de datum 

waarop zij in hun oorspronkelijke pensioenregeling ambtshalve op rust zouden gesteld zijn 
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wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, op voorwaarde dat zij ten minste 

20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen zoals bedoeld in artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984. De personeelsleden die op 30 april 1999 op hun verzoek als militair 

tewerkgesteld waren in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht worden voor de 

toepassing van deze overgangsmaatregel behandeld als leden van het operationeel korps van 

de rijkswacht met dezelfde graad. Deze personeelsleden kunnen derhalve pas vanaf de in 

artikel 10, tweede lid, bepaalde minimumleeftijd op pensioen gaan, ook al zouden zij 

overeenkomstig hun oorspronkelijke pensioenregeling op een nog lagere leeftijd ambtshalve 

gepensioneerd geworden zijn wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. 

 

 […] 

 

 Het voordeel van deze overgangsmaatregel wordt niet toegekend aan de rijkswachters die 

na 30 april 1999 in dienst zijn getreden, noch aan de aangewezen of overgeplaatste militairen 

die na die datum overgegaan zijn naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. 

Deze personeelsleden worden geacht op 1 mei 1999 kennis te hebben gehad van de overgang 

van de rijkswacht naar de geïntegreerde politiediensten zoals bepaald in de wet van 

7 december 1998 en de eventuele wijzigingen van hun statuut en hun pensioenstelsel die 

hiermee gepaard konden gaan. De datum van 30 april 1999 stemt overeen met de datum 

waarop de eerste ronde van de onderhandelingen met de vakverenigingen over het 

eenheidsstatuut van de leden van de geïntegreerde politiediensten werd afgesloten » (Parl. St., 

Kamer, 2000-2001, DOC 50–1112/001, pp. 14-15). 

 

 B.1.6.  Het onderscheid op het vlak van de vervroegde pensioenleeftijd dat de artikelen 5 

en 10 van de wet van 30 maart 2001 in het leven riepen tussen, enerzijds, de officieren die op 

30 april 1999 waren onderworpen aan het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht 

en, anderzijds, de officieren die pas na die datum tot de rijkswacht zijn toegetreden en de 

officieren die tot de vroegere gemeentepolitie of de vroegere gerechtelijke politie behoorden, 

werd door het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002 van 5 december 2002 bestaanbaar geacht met 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.2.1.   Artikel 85 van de wet van 28 december 2011 vervangt artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen door de 

volgende bepaling : 

 

 « § 1.  Het pensioen kan worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 

die van hun 62ste verjaardag of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de 

stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, aan de personen die : 

 

 1°  minstens 40 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen in het stelsel van de 

staatsambtenaren; 
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 2°  en hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en in aanmerking komende 

diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden op voorwaarde dat zij ten minste 

vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties 

wegens studies en van de periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de 

wedde meetellen. 

 

 Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, worden eveneens in aanmerking genomen, de 

kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend op een vervroegd pensioen 

in de regeling van de werknemers of in een ander wettelijk Belgisch pensioenstelsel. 

 

 In afwijking van het eerste lid, wordt de leeftijd van 62 jaar vervangen door : 

 

 -  60 jaar voor de personen die minstens 42 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 

eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

 

 -  61 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 

eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

 § 2.  In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld : 

 

 1°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 : 

 

 -  op 60 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 38 dienstjaren vastgesteld 

overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

 

 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 

paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

 2°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 : 

 

 -  op 61 jaar voor de personen die minstens 39 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 

paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

 

 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 

paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

 3°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 : 

 

 -  op 61 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld 

overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

 

 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 

paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

 § 3.  De in § 1, eerste lid, 1°, bepaalde voorwaarde dient niet vervuld te worden door de 

persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
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 § 4.  De paragrafen 1 tot 3 zijn evenwel niet van toepassing : 

 

 1°  op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste in 

hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben of indien geen tuchtregeling 

erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende reden waardoor ze hun 

betrekking zonder opzeggingstermijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover dit 

ontslag, indien het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde 

rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toegekend; 

 

 2°  op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de 

artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. 

 

 Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het eerste lid bedoelde omstandigheden 

beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende diensten verricht, kunnen 

enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte diensten in aanmerking komen voor de 

toekenning van het rustpensioen. 

 

 § 5.  Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt geen rekening gehouden 

met de diensten reeds in aanmerking genomen voor een pensioen in de werknemersregeling 

door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 

de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector ». 

 

 Bij artikel 2 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende de pensioenen van de overheidssector worden in artikel 46 van de wet van 15 mei 

1984 wijzigingen aangebracht die op 21 december 2012 in het Belgisch Staatsblad zijn 

bekendgemaakt en op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (artikel 23, tweede lid, 3°, van 

de wet van 13 december 2012). 

 

 B.2.2.  Vóór de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende 

diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, bepaalde 

artikel 88 van de wet van 28 december 2011 : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 

voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 

artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 

betreffende de pensioenen van de openbare sector. 

 

 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdgrenzen van de 

oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS Holding; 
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 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen. 

 

 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op 28 november 2011 in een 

voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden of in 

een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 

60ste verjaardag. 

 

 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die een aanvraag hebben 

ingediend vóór 28 november 2011 om in een situatie te worden geplaatst als beoogd door 

ditzelfde lid. 

 

 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 

de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 

 

 B.2.3.  Tegen de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 werd een beroep 

tot vernietiging ingesteld. Bij zijn arrest nr. 81/2013 van 6 juni 2013 heeft het Hof beslist dat 

dat beroep van de rol zal worden geschrapt indien geen beroep tot vernietiging van de 

artikelen 2 en 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector wordt ingesteld vóór 

22 juni 2013 of indien een dergelijk beroep, wanneer het wordt ingesteld, door het Hof zou 

worden verworpen. 

 

 B.3.1.  Bij de thans bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 13 december 2012 werden 

artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 respectievelijk artikel 88 van de wet van 28 december 

2011 gewijzigd.  

 

 B.3.2.  De bestreden bepalingen maken deel uit van hoofdstuk 2 (« Verhoging van de 

leeftijd van het onmiddellijk of uitgesteld pensioen ») van de wet van 13 december 2012 

houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

 

 Een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar werd reeds ingevoerd bij de wet 

van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 85 tot 92). De thans bestreden 

bepalingen beogen de uitwerking daarvan te verduidelijken en te verfijnen. 

 

 B.3.3.  Vóór de voormelde wet van 28 december 2011 konden de statutaire ambtenaren op 

pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar en « op voorwaarde dat zij ten minste vijf 

pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen » (artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 
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houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen). Het betrof in wezen een 

vervroegd pensioen, dat afweek van de wettelijke pensioenleeftijd die voor de statutaire 

ambtenaren, zoals voor de werknemers en de zelfstandigen, in beginsel op 65 jaar was 

vastgesteld (artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen). 

 

 De wet van 28 december 2011 heeft dat vervroegd pensioen voor de statutaire ambtenaren 

veralgemeend (artikel 88), maar heeft tegelijkertijd voorzien, niet alleen in een verhoging van de 

leeftijd waarop dat pensioen kan ingaan, maar ook in een verhoging van het aantal dienstjaren 

dat moet zijn bereikt en dat in beginsel 40 jaar bedraagt (artikel 85). 

 

 B.3.4.  Het pensioen van de statutaire ambtenaren wordt berekend overeenkomstig de 

volgende formule : tantième x referentiewedde x aantal aanneembare dienstjaren. De 

referentiewedde is in beginsel de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren. Het 

tantième vormt de noemer van de zogenaamde loopbaanbreuk, met als teller het aantal 

dienstjaren. Hoe kleiner die noemer is, hoe gunstiger de loopbaanbreuk en hoe hoger het 

pensioenbedrag (of hoe sneller het maximumpensioen wordt bereikt). 

 

 Het rustpensioen wordt in beginsel berekend « op de grondslag van, voor elk jaar dienst, 

1/60 van de referentiewedde » (artikel 8, § 1, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de 

burgerlijke en kerkelijke pensioenen). Een aantal categorieën van ambtenaren geniet evenwel, bij 

wijze van uitzondering, een tantième van 1/50 (artikel 8, § 3, 3°, van dezelfde wet). 

 

 Artikel 2, 4°, van de wet van 13 december 2012 voorziet in bijzondere voorwaarden 

inzake het vereiste aantal dienstjaren voor de ambtenaren die een gunstiger tantième dan 1/60 

genieten. Het voegt meer bepaald in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen de volgende twee paragrafen in : 

 

 « § 3/1.  Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende 

dienstjaren bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, en derde lid, § 2 en § 3, tweede tot vierde lid, wordt 

bereikt, wordt de duur van de in het tweede lid bedoelde diensten verstrekt in een ambt waaraan 

de wet, voor de pensioenberekening, een gunstiger tantième dan 1/60e verbindt, 



 18 

vermenigvuldigd met de in het vijfde lid vastgestelde coëfficiënt die overeenstemt met het aan 

die diensten verbonden tantième, de ingangsdatum van het pensioen en het minimumaantal 

vereiste dienstjaren. 

 

 De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de werkelijk gepresteerde 

pensioenaanspraakverlenende diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en de situaties 

vermeld in de lijst bedoeld bij artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende 

diverse bepalingen, die aanneembaar zijn voor de opening van het recht op pensioen, evenals de 

in § 1, tweede lid, 2 °, bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman. Ook indien, voor 

de berekening van het pensioen, het voordeliger tantième niet behouden blijft tijdens de situaties 

opgesomd in de hierboven bedoelde lijst, moet de in het vijfde lid bedoelde coëfficiënt toegepast 

worden op deze periode op basis van het tantième dat aan deze periode zou verbonden geweest 

zijn indien de betrokkene werkelijke diensten was blijven presteren in de functie die hij vóór die 

situatie uitoefende. 

 

 Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in het tweede lid bedoelde diensten 

gepresteerd bij de NMBS-Holding. 

 

 Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen waarvan het 

pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 

 De coëfficiënt of coëfficiënten bedoeld in het eerste lid worden als volgt vastgesteld : 

 
Jaar waarin 

het pensioen 

ingaat 

 

Tantième 1/55 

 

Tantième 1/50 en andere gunstigere tantièmes 

 Minimumaantal vereiste dienstjaren Minimumaantal vereiste dienstjaren 

 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 

2013 1,0910 - 1,0908 - - 1,1999 - 1,2001 - - 

2014 1,0910 1,0909 1,0908 - - 1,1999 1,2000 1,2001 - - 

2015 - 1,0909 1,0908 1,0910 - - 1,2000 1,2001 1,1999 - 

2016 - - 1,0908 1,0910 1,0909 - - 1,2001 1,1999 1,2000 

2017 - - 1,0644 1,0649 1,0654 - - 1,1706 1,1714 1,1722 

2018 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1429 1,1443 1,1454 

2019 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1164 1,1181 1,1200 

2020 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0908 1,0933 1,0957 

2021 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0667 1,0697 1,0722 

Vanaf 2022  - 1,0390 1,0401 1,0500  - 1,0436 1,0467 1,0500 

 

 Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende periode, desgevallend onderverdeeld in 

afzonderlijke perioden naargelang het aan de diensten verbonden tantième, wordt geteld van de 

begin- tot en met de einddatum. De dagen die deel uitmaken van een onvolledige kalendermaand 

worden in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in 

verhouding tot het aantal dagen dat werkelijk begrepen is in die volledige kalendermaand. Het 

resultaat van deze telling wordt, voor elke afzonderlijke periode, uitgedrukt in maanden met vier 

decimalen waarbij naar boven wordt afgerond indien de vijfde decimaal gelijk of groter is dan 

vijf. Dezelfde afronding wordt toegepast op het product dat wordt verkregen nadat de som van 

deze, per tantième samengetelde, afzonderlijke perioden werd vermenigvuldigd met de 

coëfficiënt bedoeld in het vijfde lid. De som van deze producten wordt uitgedrukt in maanden 

met vier decimalen. 
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 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen om de 

coëfficiënt 1,1200 vastgesteld in de laatste kolom van de tabel in het vijfde lid, voor de in die 

kolom bedoelde gevallen, te behouden voor de jaren na 2019. 

 

 § 3/2.  De toepassing van § 1, tweede lid, 1°, kan niet meebrengen dat voor een bepaald 

kalenderjaar meer dan 12 maanden in aanmerking genomen worden voor de opening van het 

recht op het pensioen ». 

 

 B.3.5.  De verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar doet geen afbreuk aan de 

preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald voor het rijdend personeel van 

de NMBS Holding, voor de geïntegreerde politie en voor de militairen (artikel 88, tweede lid, 

van de wet van 28 december 2011). 

 

 Artikel 3 van de wet van 13 december 2012 beoogt de voormelde vrijwaring van 

pensioenrechten nader te preciseren. 

 

 Zoals het is gewijzigd bij het bestreden artikel 3, bepaalt artikel 88 van de wet van 

28 december 2011 voortaan : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 

voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 

van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 

artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 

betreffende de pensioenen van de openbare sector. 

 

 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en aan 

de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald : 

 

 -  voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 

 

 -  voor de geïntegreerde politie; 

 

 -  voor de militairen; 

 

 -  voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 

betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, in 

artikel 5bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 

veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de 

politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, in artikel 10 van de 

wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 

werkgever en in artikel 194 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut 

van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. 
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 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op eigen aanvraag op 

1 januari 2012 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de 

oppensioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste 

dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van die disponibiliteit of van de 

ermee gelijkgestelde situatie. Deze datum kan evenwel niet gelegen zijn voor de eerste dag 

van de maand die volgt op de 60
e
 verjaardag. 

 

 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die bij hun werkgever een 

aanvraag om vóór 5 maart 2013 in een in datzelfde lid beoogde situatie te worden geplaatst 

hebben ingediend : 

 

 1°  vóór 1 januari 2012; 

 

 2°  of vanaf 1 januari 2012 op voorwaarde dat deze aanvraag door de werkgever werd 

ingewilligd vóór 5 maart 2012. 

 

 De afwijkingen voorzien in het derde en vierde lid zijn niet meer van toepassing indien 

het personeelslid de disponibiliteit of de vergelijkbare situatie voortijdig beëindigt. 

 

 Het rijdend personeel bedoeld in het tweede lid zijn de personeelsleden die behoren tot 

het rijdend personeel bepaald door het pensioenreglement van de NMBS Holding zoals het 

van kracht was op 28 december 2011. 

 

 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 

de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 

 

 Aangezien die bepaling de preferentiële leeftijdsgrenzen voor de oppensioenstelling van 

de personeelsleden van de geïntegreerde politie onverlet laat, blijft het voor de in B.1.4 en 

B.1.5 vermelde categorieën van personen mogelijk om op de leeftijd van 58 jaar 

respectievelijk op de leeftijd van 54, 56 of 58 jaar vervroegd met pensioen te gaan. Voor de 

andere personeelsleden van de geïntegreerde politie geldt de gemeenrechtelijke leeftijd voor 

vervroegd pensioen vastgesteld op 62 jaar. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid betreft 

 

 B.4.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen, vermits zij niet 

op voldoende wijze zouden aantonen dat zij door de bestreden bepalingen rechtstreeks en 

ongunstig zouden kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.2.  Het maatschappelijk doel van de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5669 

bestaat erin de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge 
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solidariteit te bevorderen. Krachtens artikel 22 van de statuten van die verzoekende partij is de 

raad van bestuur bevoegd om de vereniging bij elke gerechtelijke handeling te 

vertegenwoordigen. De overige verzoekende partijen zetten uiteen dat zij leden van de 

geïntegreerde politie zijn, zodat de bestreden bepalingen op hen van toepassing zouden zijn. 

Zij zouden door de bestreden bepalingen ongunstig worden geraakt doordat die bepalingen de 

pensioenleeftijd voor de verzoekende partijen zouden verhogen, maar niet voor leden van de 

gewezen rijkswacht. 

 

 Het maatschappelijk doel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5670 bestaat erin de 

professionele, statutaire, economische en sociale belangen van haar leden te verdedigen en te 

promoten. Krachtens artikel 7 van haar statuten is de raad van bestuur bevoegd om de 

vereniging bij elke gerechtelijke handeling te vertegenwoordigen. 

 

 B.4.3.  De 110 verzoekende partijen in de zaak nr. 5669 die natuurlijke personen zijn, zijn 

personeelsleden van de geïntegreerde politie die op 30 april 1999 niet waren onderworpen aan 

het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht en die op die datum niet als militair 

waren aangewezen om te dienen in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. 

Derhalve kunnen zij de in B.1.5 vermelde preferentiële leeftijd voor vervroegd pensioen niet 

genieten. Aangezien zij ten gevolge van een eventuele vernietiging van de bestreden bepaling 

een nieuwe kans zouden krijgen om hun situatie gunstiger geregeld te zien, doen zij blijken 

van het rechtens vereiste belang. 

 

 Bijgevolg dient het belang van de eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5669 en van de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5670 niet te worden onderzocht. 

 

 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  Het Hof moet de omvang van het beroep tot vernietiging bepalen op basis van de 

inhoud van het verzoekschrift. 
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 Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat enkel de woorden « voor de geïntegreerde 

politie » in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd bij 

artikel 3 van de wet van 13 december 2012, zijn bestreden. 

 

 B.5.2.  De verzoekende partijen leiden twee middelen af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 177 en 

184 ervan en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens.  

 

 De bestreden bepalingen zouden inzake de verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd 

(van 60 naar 62 jaar) en de verlenging van de loopbaanvoorwaarde (van 5 naar 40 jaar) een 

discriminerend verschil in behandeling invoeren tussen bepaalde categorieën van 

personeelsleden bij de geïntegreerde politie.  

 

 In het eerste middel wordt het verschil in behandeling bekritiseerd tussen, enerzijds, de 

personeelsleden van het operationeel kader behorende tot het officierskader en de leden van 

het administratief en logistiek personeel die op 30 april 1999 geen deel uitmaakten van de 

rijkwacht (leeftijdsvoorwaarde van 62 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) en, 

anderzijds, de personeelsleden van het operationeel kader behorende tot het officierskader die 

op 30 april 1999 deel uitmaakten van de rijkswacht en de leden van het administratief en 

logistiek personeel die als militair waren aangewezen om te dienen in het administratief en 

logistiek korps van de rijkswacht (leeftijdsvoorwaarde van 54, 56 of 58 jaar en 

loopbaanvoorwaarde van 20 jaar). Het behoud van de loopbaanvoorwaarden en van de 

preferentiële vervroegde pensioenleeftijd voor de tweede categorie van personeelsleden bij de 

geïntegreerde politie zou niet langer redelijk verantwoord zijn, vermits de politieofficieren en 

het administratief en logistiek personeel hetzelfde statuut zouden hebben, dezelfde taken 

zouden uitvoeren, hetzelfde loon zouden ontvangen en dezelfde risico’s zouden lopen als hun 

collega’s die gewezen rijkswachters waren. 

 

 In het tweede middel wordt het verschil in behandeling bekritiseerd tussen, enerzijds, de 

personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader 

(leeftijdsvoorwaarde van 62 jaar en loopbaanvoorwaarde van 40 jaar) en, anderzijds, de 

personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het basiskader, het middenkader of 

het kader van hulpagenten (leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar en loopbaanvoorwaarde van 



 23 

20 jaar). Het behoud van de preferentiële loopbaanvoorwaarden en van de leeftijdsgrenzen 

voor vervroegde oppensioenstelling voor personeelsleden van het operationeel kader die 

behoren tot het basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten zou niet langer 

redelijk verantwoord zijn. Het onderscheid inzake nacht- en weekendprestaties en inzake 

zwaardere fysieke inspanningen waaraan het basiskader zou zijn onderworpen, zou thans niet 

meer als verantwoording kunnen worden aangevoerd om het verschil in behandeling te 

vergroten. 

 

 B.5.3.  Het Hof onderzoekt de twee middelen samen. 

 

 B.5.4.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de aangevoerde discriminatie tussen de 

personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader naargelang zij 

op 30 april 1999 al dan niet deel uitmaakten van de rijkswacht.  

 

 In zoverre de middelen van de verzoekschriften betrekking hebben op een verschil in 

behandeling tussen het administratief en logistiek personeel naargelang het op 30 april 1999 

al dan niet deel uitmaakte van de rijkswacht, voldoen zij niet aan de vereisten van artikel 6 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, vermits in die middelen 

niet op afdoende wijze wordt aangegeven in welk opzicht de bestreden bepalingen de 

aangevoerde referentienormen ten aanzien van het administratief en logistiek personeel 

zouden schenden. 

 

 B.6.1.  De bestreden bepalingen maken deel uit van een structurele hervorming van de 

pensioenen van het overheidspersoneel, die erop gericht is om op lange termijn de budgettaire 

kosten van de vergrijzing te beheersen. De hervorming strekt in de eerste plaats ertoe de mensen 

langer te doen werken. 

 

 B.6.2.  Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is maatregelen te 

nemen met het oog op besparingen inzake rust- en overlevingspensioenen. Aangezien die 

pensioenen met overheidsfondsen worden gefinancierd, moet de last die op de Staat weegt, 

kunnen worden gewijzigd wanneer de sanering van de openbare financiën of het tekort in de 

sociale zekerheid zulks vereisen. 
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 Bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt de wetgever derhalve over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de betrokken regeling het 

voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg. 

 

 B.6.3.  Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde categorieën van personen 

beoogt en andere categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt op 

categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient het Hof 

te onderzoeken of de bestreden bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij 

geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie van de ene of de andere van die 

categorieën van personen. Van discriminatie zou derhalve slechts sprake zijn indien het verschil 

in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van de pensioenregels een onevenredige 

beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.7.1.  De leeftijd van 60 jaar waarop een ambtenaar voorheen met vervroegd pensioen  kon 

gaan, wordt vanaf 2013 op geleidelijke wijze verhoogd, meer bepaald jaarlijks met 6 maanden, 

om vanaf 2016 op 62 jaar te blijven. Ook het vereiste aantal dienstjaren wordt slechts geleidelijk 

verhoogd : het bedraagt in beginsel 38 jaar vanaf 2013, 39 jaar vanaf 2014 en 40 jaar vanaf 2015. 

 

 B.7.2.  Artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 3, vrijwaart evenwel voor het rijdend 

personeel van de NMBS-Holding, voor de geïntegreerde politie en voor de (gewezen) militairen 

de voorheen bestaande « voorwaarden inzake de duur van de diensten » en « preferentiële 

leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling ». In de parlementaire voorbereiding van de wet van 

28 december 2011 wordt die uitzondering als volgt toegelicht : 

 

 « De reden waarom de politie en de militairen momenteel zijn uitgesloten uit deze 

hervorming vloeit voort uit het feit dat het gaat om organen die instaan voor de veiligheid én die 

zeer recent grondige hervormingen in respectievelijk 2001 en 2007 hebben ondergaan. Deze 

hervormingen zijn gepaard gegaan met overgangsmaatregelen die nu nog van kracht zijn en 

vandaag moeilijk opnieuw in vraag kunnen worden gesteld.[…] 

 

 De noodzakelijke structurele hervorming van de pensioenwetgeving, die de bedoeling 

heeft om de vervroegde uittredingsleeftijd op te trekken en het financieel evenwicht van het 

pensioensysteem te handhaven vertrekt dus noodzakelijkerwijs vanuit een historisch 

gegroeide situatie die gekenmerkt wordt door verschillen die in een aantal gevallen niet meer 

verantwoordbaar zijn omdat de huidige wetgeving in een aantal gevallen gelijke situaties 

ongelijk behandelt en ongelijke situaties gelijk behandelt. 
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 Dit ontwerp beoogt de inspanningen gelijk te verdelen over de verschillende 

beroepscategorieën, rekening houdend met de reële verschillen die blijven bestaan én met de 

inspanningen die in een recent verleden reeds gevraagd werden van bepaalde 

beroepscategorieën. De wetgever maakt deze en tal van andere afwegingen om tot een 

evenwichtig geheel te komen waarbij via de weg van de geleidelijkheid bestaande 

onevenwichten weggewerkt worden. De plotse afschaffing van alle verschillen is niet 

verantwoord omdat dit een te grote ontwrichting voor de rechtsorde zou betekenen en 

ongewenste sociale en economische gevolgen zou hebben. 

 

 Bovendien blijven er verschillen bestaan tussen bepaalde beroepscategorieën die een 

verschillende pensioenwetgeving objectief verantwoorden. Het uitgangspunt van dit ontwerp 

is dat inzake de algemene principes een maximale eenvormigheid nagestreefd wordt. Dat is 

ook de reden waarom een aantal bijzondere stelsels, met name in het pensioenstelsel van de 

werknemers afgeschaft worden en waarom een aantal bepalingen uit de algemene 

reglementering op een aantal specifieke doelgroepen in de publieke sector toegepast wordt. 

Dit ontwerp voorziet echter ook in tal van overgangsmaatregelen die de Koning toelaten om, 

na overleg met de sociale partners, besluiten op maat van de betrokken beroepscategorieën te 

nemen die beter aansluiten bij de realiteit van vandaag én die rekening houden met de 

hiervoor vermelde overwegingen » (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/016, 

pp. 11-12). 

 

 De parlementaire voorbereiding van het bestreden artikel 3 van de wet van 13 december 

2012 vermeldt : 

 

 « […] [In] dit tweede lid van artikel 88 van de wet van 28 december 2011 [wordt] een 

verduidelijking aangebracht. Naast de vermelding van de ‘ preferentiële leeftijdsgrenzen ’, 

waarop voormelde categorieën een uitzondering uitmaken, wordt de vermelding van de 

‘ loopbaanvoorwaarden ’ toegevoegd. In de huidige tekst van artikel 88 wordt deze laatste 

vermelding niet uitdrukkelijk weergegeven, wat tot verwarring aanleiding kan geven, 

niettegenstaande de memorie van toelichting bij de wet van 28 december 2011 uitdrukkelijk 

spreekt over loopbaanvoorwaarden en preferentiële leeftijdsgrenzen » (Parl. St., Kamer, 

2011-2012, DOC 53-2405/001, p. 16). 

 

 B.7.3.  Vanuit het oogpunt van een coherente regelgeving kan het wenselijk worden geacht 

om alle categorieën van overheidspersoneel aan een verhoging van de pensioenleeftijd te 

onderwerpen; bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat iedere blijvende 

uitzondering op de verhoging van de pensioenleeftijd en van het vereiste aantal dienstjaren niet 

enkel afbreuk doet aan de vooropgezette doelstelling, maar ook aan het noodzakelijke 

maatschappelijke draagvlak van de algehele pensioenhervorming. Het behoort evenwel tot de 

beleidsvrijheid van de wetgever, rekening houdend met het daaromtrent gevoerde sociaal overleg 

en met het feit dat de zwaarte van sommige functies afwijkende maatregelen traditioneel heeft 

verantwoord, te oordelen of in dat verband een grotere gelijkschakeling al dan niet wenselijk is 
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en in voorkomend geval te bepalen op welk tijdstip en op welke wijze via concrete maatregelen 

vorm moet worden gegeven aan een grotere uniformiteit tussen de bestaande regelingen. 

 

 B.7.4.  De wil om rekening te houden met de gerechtvaardigde verwachtingen van de 

gewezen rijkswachtofficieren en de keuze om hun een voordeel te blijven waarborgen dat zij 

konden beschouwen als zijnde een aspect van hun statuut, konden ten tijde van de 

politiehervorming van 2001 rechtvaardigen dat zij een gunstiger pensioenstatuut mochten 

behouden dan de gewezen personeelsleden van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke 

politie. 

 

 De pensioenhervorming van 2011, die beoogt de pensioenen op lange termijn betaalbaar 

te houden, vergt evenwel inspanningen van iedereen, zoals de minister van Pensioenen tijdens 

de parlementaire voorbereiding heeft verklaard (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1409/2, 

pp. 2-3). Met die pensioenhervorming heeft de wetgever – weliswaar op gerechtvaardigde 

wijze – afbreuk gedaan aan de rechtmatige pensioenverwachtingen van alle ambtenaren, met 

inbegrip van de personeelsleden van de vroegere gemeentelijke politiekorpsen en van de 

vroegere gerechtelijke politie, onder meer door de leeftijd waarop zij vervroegd met pensioen 

kunnen gaan, met twee jaren te verhogen.  

 

 De doelstellingen die ten tijde van de politiehervorming speelden, kunnen thans niet 

verantwoorden waarom de wetgever de gewezen rijkswachtofficieren uitzondert van de 

inspanningen die hij van eenieder vraagt, temeer daar die categorie van ambtenaren reeds 

vóór de pensioenhervorming over een gunstiger leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd pensioen 

beschikte.  

 

 Die vaststelling klemt des te meer nu de integratie van de verschillende politiekorpsen 

intussen meer dan elf jaar achter de rug is. De officieren in de geïntegreerde politie oefenen 

sindsdien dezelfde taken uit en staan bloot aan dezelfde risico’s, ongeacht of zij vóór de 

politiehervorming tot de rijkswacht, dan wel tot de gemeentelijke politiekorpsen of de 

gerechtelijke politie behoorden. 
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 B.7.5.  De gewezen rijkswachtofficieren vermochten overigens niet rechtmatig te 

verwachten dat zij blijvend van elke pensioenhervorming zouden zijn vrijgesteld. De 

mogelijkheid dat hun pensioenstatuut in de toekomst verdere wijzigingen zou ondergaan, 

wordt immers expliciet vermeld in artikel 14, eerste lid, van de wet van 30 maart 2001.  

 

 B.7.6.  Bijgevolg bestaat er geen redelijke verantwoording voor de vergroting van het 

reeds bestaande verschil in behandeling inzake de vervroegde pensioenleeftijd binnen de 

geïntegreerde politie. 

 

 De middelen zijn gegrond. Bijgevolg dienen in artikel 88, tweede lid, van de wet van 

28 december 2011 houdende diverse bepalingen, gewijzigd bij het bestreden artikel 3 van de 

wet van 13 december 2012, de woorden « voor de geïntegreerde politie » te worden 

vernietigd. 

 

 B.7.7.  Aangezien de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 177 en 184 ervan en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet tot een ruimere 

vernietiging zou kunnen leiden, dienen de middelen voor het overige niet te worden 

onderzocht. 

 

 B.8.  Een niet in de tijd gemoduleerde vernietiging zou evenwel op haar beurt 

onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van [de leden van de geïntegreerde politie] die op 

het ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds op grond van de bestreden bepaling 

vervroegd met pensioen zijn gegaan. 

 

 Tevens zou een dergelijke vernietiging afbreuk doen aan de verworven rechten van [de 

leden van de geïntegreerde politie] wier aanvraag voor een vervroegd pensioen op grond van 

de vernietigde bepaling op het ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds is goedgekeurd, 

zelfs wanneer hun pensioen ingaat na de datum van de uitspraak van het onderhavige arrest.  

 

 Bijgevolg dienen de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van die 

categorieën van personen te worden gehandhaafd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 

wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, de woorden « voor 

de geïntegreerde politie »; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling zoals is aangegeven in B.8. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

[Gewijzigde tekst ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014] 

 



12.3.2-20140710-Arrest2014-103 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 103/2014 

 
 

Het Grondwettelijk Hof overweegt een verbetering van zijn arrest met betrekking tot de 
handhaving van de gevolgen van zijn uitspraak 

  
 Op grond van artikel 117 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof overweegt het 
Hof een redactionele verbetering van zijn arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 inzake de 
pensioenleeftijd bij de geïntegreerde politie aan te brengen.  
 
 Met dat arrest heeft het Hof gewild dat de vernietiging niet van toepassing is op al 
diegenen die op 10 juli 2014 reeds vervroegd met pensioen waren of wier aanvraag voor een 
vervroegd pensioen reeds was goedgekeurd. Omdat in de desbetreffende overweging B.8 
van het arrest enkel werd gesproken over de gewezen rijkswachtofficieren, terwijl alle leden 
van de geïntegreerde politie werden bedoeld, overweegt het Hof die overweging in die zin te 
verbeteren. 
 
 De partijen bij het geschil dat aanleiding gaf tot het arrest zullen hun eventuele 
opmerkingen kunnen geven bij dit voornemen van het Hof. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5675 

 

 

Arrest nr. 104/2014 

van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging (de artikelen 10 tot 12) van het 

decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene 

ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, ingesteld door de 

vzw « Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven » (FEBEG) en de 

vzw « EDORA - Fédération de l’Energie d’Origine Renouvelable et Alternative ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juni 2013, is beroep tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging (de artikelen 10 tot 12) van het decreet van het Waalse Gewest van 

19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het 

begrotingsjaar 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, derde 

editie) ingesteld door de vzw « Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven » 

(FEBEG) en de vzw « EDORA - Fédération de l’Energie d’Origine Renouvelable et 

Alternative », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Vandenput en Mr. D. Vermer, 

advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 

 De Waalse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Block en 

Mr. J. Autenne, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering 

heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. D. Vermer, tevens loco Mr. T. Vandenput, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. G. Block, Mr. J. Autenne, Mr. K. Sargsyan en Mr. D. Remy, advocaten bij de balie 

te Brussel, voor de Waalse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen, de vzw « FEBEG » en de vzw « EDORA », wijzen erop dat het decreet 

van het Waalse Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2013 (hierna : het decreet van 19 december 2012), hun maatschappelijk doel en 

de belangen van hun leden die elektriciteitsproducenten zijn waaraan door de « Commission wallonne pour 

l’énergie » (hierna : CWaPE) groene certificaten worden toegekend, raakt. 
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 A.1.2.  De Waalse Regering betwist de ontvankelijkheid van het door de verzoekende partijen ingestelde 

beroep niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit de schending van de artikelen 170, § 1, en 

172, tweede lid, van de Grondwet, alsook van het beginsel van de wettigheid van de belasting, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zij doen gelden dat de gezagshalve 

inhouding, aangemerkt als « retributie » en bestemd om alle door de CWaPE gemaakte kosten voor de uitvoering 

van het mechanisme van de groene certificaten te financieren, niet het vergoedende karakter vertoont dat eigen is 

aan retributies en bijgevolg als een belasting in de zin van de artikelen 170 tot 173 van de Grondwet moet 

worden aangemerkt. Zij zetten uiteen dat de bestreden bepalingen niet alle wezenlijke bestanddelen van die 

belasting vastleggen, waaronder het precieze feit dat aanleiding geeft tot de belasting en de aanslagvoet, waarbij 

die laatste aan het oordeel van de CWaPE wordt overgelaten, die een instelling van openbaar nut is. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partijen brengen in herinnering dat er volgens de rechtspraak van het Hof een 

redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de 

heffingsplichtige verschuldigd is opdat de inhouding als retributie kan worden aangemerkt. Zij merken op dat uit 

de parlementaire voorbereiding niet blijkt dat werd gezocht naar een verband tussen het bedrag van de beoogde 

inhoudingen en de kostprijs van de aan de afzonderlijk beschouwde belastingplichtige verstrekte dienst. Zij 

beklemtonen dat het Waalse Gewest de inhouding daarentegen op zodanige wijze heeft geconcipieerd dat zij in 

harmonie wordt gebracht met de geldelijke middelen van de belastingplichtigen en dus met hun draagkracht en 

niet met de verstrekte diensten. 

 

 A.2.3.  De verzoekende partijen doen gelden dat het niet-vergoedende karakter van de inhouding ook 

voortvloeit uit de omstandigheid dat alle door het Waalse Gewest verwachte inkomsten, namelijk 1 800 000 euro 

voor het betrokken belastbare tijdperk, ertoe strekken alle kosten te financieren die door de CWaPE zijn gemaakt 

bij de uitvoering van het mechanisme van de groene certificaten ten voordele van zo’n 95 000 productie-

eenheden van groene elektriciteit die in Wallonië bestaan, terwijl zij volledig zullen worden toegerekend aan 

ongeveer 400 productie-eenheden, zijnde 0,4 pct. van de betrokken eenheden. Zij voegen daaraan toe dat de 

omstandigheid dat die « grote » producenten samen een grotere hoeveelheid energie produceren dan alle 

« kleine » producenten samen onbelangrijk is ten aanzien van de essentie van een retributie die ertoe strekt 

administratieve kosten te dekken en niet ertoe strekt een productie of economische activiteiten fiscaal te treffen. 

Zij beklemtonen dat niet kan worden betwist dat de « kleine » producenten samen veel meer administratieve 

kosten genereren dan de « grote » producenten. 

 

 A.2.4.  De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat de ontstentenis van een verhouding tussen het 

bedrag van de heffing en de verstrekte dienst nog wordt versterkt door de omstandigheid dat zij niet wordt 

vastgesteld per productie-eenheid maar per geproduceerde MWh, terwijl het vaststaat dat de omvang van de door 

de CWaPE verstrekte diensten zich ontwikkelt op grond van het aantal installaties en niet op grond van de 

hoeveelheid geproduceerde energie. Zij doen eveneens gelden dat de wanverhouding wordt versterkt door de 

omstandigheid dat de heffing niet per uitgereikt groen certificaat verschuldigd is, terwijl er geen 

overeenstemming is tussen de geproduceerde MWh en de gegenereerde groene certificaten. Zij beklemtonen ten 

slotte dat het nauwelijks geloofwaardig is dat 30 pct. van de totale begroting van de CWaPE nodig is om de 

groene certificaten ten voordele van de ongeveer 331 installaties van meer dan 10 kW te beheren en dat, hoewel 

de beoordeling van de evenredigheid van de heffing op een enigszins benaderende wijze kan geschieden, te 

dezen moet worden vastgesteld dat de inhouding ertoe strekt uitgaven te dekken die ten voordele van de 

concurrenten van de belastingplichtige zijn gedaan. 

 

 A.2.5.  De verzoekende partijen menen te hebben aangetoond dat de bestreden inhouding als een belasting 

moet worden aangemerkt en leiden daaruit af dat die inhouding het beginsel van de wettigheid van de belasting 

schendt. Zij doen gelden dat het belastingtarief niet wordt vastgelegd in de bestreden bepalingen, aangezien de 

CWaPE ermee is belast het tarief per eenheid te berekenen op grond van de informatie die zij moet verzamelen. 

Zij beklemtonen dat die delegatie des te minder kan worden aanvaard daar zij zonder redelijke verantwoording 

en onduidelijk is, niet wordt gevolgd door een wettelijke bekrachtiging, en wordt toegekend aan een instelling 

van openbaar nut en daar die laatste rechtstreeks belang heeft bij het bedrag van de inkomsten, die worden 

geacht haar werking te financieren. 
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 Volgens de verzoekende partijen verschilt de bestreden wetgeving fundamenteel van die welke in het 

geding was in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 32/2012 van het Hof in zoverre de jaarlijkse 

totale bijdrage aan het oordeel van de CWaPE wordt overgelaten en in zoverre noch het tarief van de taks, noch 

de regels die het mogelijk maken de individuele bijdrage van elke producent vast te stellen, vooraf door de 

decreetgever worden bepaald. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen leiden een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 

172 van de Grondwet. 

 

 A.3.2.  Met het eerste onderdeel van dat middel klagen zij een discriminatie aan tussen de producenten van 

groene elektriciteit naargelang zij een installatie met een nominaal vermogen hoger of lager dan 10 kW 

exploiteren, aangezien enkel de eerstgenoemden ertoe zijn gehouden een prijs te betalen voor de diensten van de 

CWaPE. Zij zijn van mening dat de verantwoording die door sommige parlementsleden is gegeven, volgens 

welke de « grote » producenten over een grotere draagkracht beschikken of passen in het kader van een zuiver 

economische logica, geen verband houdt met de door de CWaPE verstrekte dienst en dat het aanvaarden van dat 

criterium neerkomt op het aanmerken van de inhouding als een belasting. Daarenboven doen zij gelden dat het 

tijdens de parlementaire voorbereiding van het decreet van 18 juli 2012 aangevoerde argument dat is afgeleid uit 

de praktische moeilijkheid om de taks bij de « kleine » producenten te innen, onaanvaardbaar is en berust op 

keuzes die de Waalse decreetgever zelf heeft gemaakt. 

 

 A.3.3.  Met het tweede onderdeel van dat middel betwisten de verzoekende partijen dat hetzelfde tarief per 

geproduceerd MWh wordt opgelegd aan alle producenten van groene elektriciteit die een installatie met een 

nominaal vermogen hoger dan 10 kW exploiteren, ongeacht de totale hoeveelheid geproduceerde groene energie. 

Zij doen gelden dat de kostprijs voor het optreden van de CWaPE, die betrekking heeft op de productie-

installatie, evolueert naar gelang van het aantal installaties en niet naar gelang van de hoeveelheid geproduceerde 

groene energie, zodat elk certificaat of elke geproduceerde KWh ten aanzien van de CWaPE geen marginale 

kosten met zich meebrengt. 

 

 A.4.1.  Als antwoord op die twee middelen zet de Waalse Regering een argumentatie uiteen volgens welke 

de bestreden bijdrage, in hoofdorde, de beginselen van wettigheid en gelijkheid in acht neemt en, in 

ondergeschikte orde, terecht als retributie wordt aangemerkt. 

 

 A.4.2.  De Waalse Regering doet allereerst gelden dat de bestreden bijdrage aan de vereisten van het 

wettigheidsbeginsel beantwoordt. Zij wijst erop dat het Hof de grondwettigheid van een dergelijke taks inzake 

nucleaire repartitie reeds heeft aanvaard en verwijst dienaangaande naar het arrest nr. 32/2010. Zij is van mening 

dat de decreetgever de personen die de taks verschuldigd zijn en de belastbare grondslag ervan duidelijk heeft 

vastgesteld, waarbij de repartitieheffing verschuldigd is per geproduceerd MWh. Zij is eveneens van oordeel dat 

het totale bedrag van de inhouding en de berekeningswijze ervan duidelijk in het bestreden decreet worden 

vastgelegd, aangezien aan die berekeningswijze vorm wordt gegeven door een wiskundige formule, waarbij de 

CWaPE zich ertoe beperkt het bedrag van de heffing te berekenen, en niet te bepalen.  

 

 Wat het delegeren van de vaststelling van het tarief van de taks aan de CWaPE betreft, beklemtoont de 

Waalse Regering dat een bepaling waarbij aan een overheid de taak wordt gedelegeerd om bepaalde aspecten 

van een belasting te regelen, niet in strijd is met het beginsel van de wettigheid van de belasting, voor zover de 

delegatie op voldoende precieze wijze is vastgelegd en betrekking heeft op de uitvoering van maatregelen 

waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld. 

 

 A.4.3.  De Waalse Regering brengt ook in herinnering dat zowel het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens als het Grondwettelijk Hof de fiscale wetgever een ruime beoordelingsmarge toekennen. Zij is van mening 

dat het gelijkheidsbeginsel te dezen in acht wordt genomen om reden dat het, rekening houdend met de omvang 

van de door de CWaPE verstrekte diensten, met de door Wallonië nagestreefde energiedoelstellingen en met zijn 

internationale verplichtingen ter zake, met het sociale beleid dat de Waalse decreetgever wenst te voeren en met 

de kosten van de administratieve lasten die aan de inning van de belasting zijn verbonden, verantwoord is de 

heffing ten laste van de grote producenten te leggen. De Waalse Regering beklemtoont eveneens dat de 

bestreden heffing geen discriminatie teweegbrengt tussen de grote producenten aangezien zij wordt berekend op 

grond van een tarief per eenheid dat wordt vermenigvuldigd met ieders aandeel in de jaarlijkse productie. 

 

 A.4.4.  In ondergeschikte orde zet de Waalse Regering uitvoerig de belangrijke diensten uiteen die de 

CWaPE volgens haar verstrekt voor producenten wier vermogen van de productie-installatie meer dan 10 kW 

bedraagt. 
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 A.4.5.  De Waalse Regering doet aldus gelden dat het bedrag van de heffing in een redelijk en evenredig 

verband met het belang of de kostprijs van de verstrekte dienst staat. Zij betwist de bewering van de verzoekende 

partijen volgens welke de « kleine » producenten meer administratieve kosten zouden veroorzaken dan de 

« grote ». Zij voegt daaraan toe dat de evenredigheid tussen de bijdrage en de omvang van de verstrekte dienst 

niet moet worden beoordeeld met een absolute wiskundige nauwkeurigheid. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partijen antwoorden in de eerste plaats dat de Waalse Regering haar bewering niet 

staaft volgens welke de prestaties van de CWaPE ten voordele van de installaties met een vermogen lager dan 

10 kW dermate onbetekenend zouden zijn dat het relevant zou zijn om het geheel van haar budget ter zake door 

de « grote » installaties te laten dragen. Zij zijn vervolgens van mening dat de Waalse Regering het bestreden 

verschil in behandeling niet kan verantwoorden door enkel te verwijzen naar de Europese normen, waaronder de 

richtlijn 2009/28/EG, aangezien de volgens de richtlijn te nemen maatregelen administratief van aard zijn en 

aangezien zij geenszins verantwoorden dat de kosten voor het beheer van het zelfs vereenvoudigde systeem 

integraal ten laste worden gelegd van enkele andere installaties die eveneens groene energie produceren zonder 

het vereenvoudigde stelsel te genieten. 

 

 A.5.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de wettelijke opdrachten van de CWaPE ten aanzien 

van de « kleine » installaties talrijk en belangrijk zijn en merken op dat de Waalse Regering niet aantoont dat de 

kosten met betrekking tot de aan de grote producenten verstrekte diensten 1 800 000 euro zouden bedragen. 

 

 Zij zijn bovendien van mening dat noch de totale bijdrage voor het jaar 2013, noch de regels die het 

mogelijk maken het bedrag van elke individuele bijdrage te bepalen, in het bestreden decreet worden vastgelegd. 

 

 A.6.  Als repliek doet de Waalse Regering gelden dat de door de Waalse decreetgever gehanteerde 

rekenkundige formule gebaseerd is op objectieve en historische gegevens, dat het bedrag van de te ontvangen 

som onveranderlijk is en dat de schatting van het aantal geproduceerde MWh objectief is in zoverre zij op de 

productie van de installatie tijdens het jaar ervoor berust. Zij beklemtoont bovendien dat het de complexiteit van 

de productie-installaties en niet de wet van het getal is die de werklast aantoont waaraan de CWaPE het hoofd 

dient te bieden. De Waalse Regering beklemtoont eveneens dat de grote producenten zich niet in een situatie van 

mededinging met de kleine producenten bevinden. 

 

 A.7.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 12, 

tweede lid, van het bestreden decreet, door te verbieden dat de heffing op de consument wordt verhaald, een 

bepaling bevat die tot de tarifering op het gebied van het energiebeleid behoort, terwijl die aangelegenheid 

federaal is gebleven. De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat uit de parlementaire voorbereiding geen 

enkele verantwoording voor een eventuele aanwending van impliciete bevoegdheden blijkt. 

 

 Diezelfde partijen zijn van mening dat de schending van de federale bevoegdheden nog flagranter zou zijn 

ten aanzien van de leveranciers, indien artikel 12, tweede lid, in die zin zou moeten worden geïnterpreteerd dat 

het hun verbiedt de door de producenten betaalde heffingen te verhalen op de consumenten, aangezien die 

aangelegenheid het voorwerp uitmaakt van een precieze en volledige regelgeving bij de artikelen 20 en volgende 

van de wet van 29 april 1999. 

 

 A.8.  De Waalse Regering brengt in herinnering dat de gewesten bevoegd zijn voor de gewestelijke 

aspecten van de energie en dat de maatregelen ter ondersteuning van hernieuwbare energie tot hun bevoegdheid 

behoren, zoals in het arrest nr. 98/2013 van het Hof wordt bevestigd. Aldus is zij van mening dat de bij het 

decreet van 19 december 2012 ingevoerde heffing onder de gewestelijke bevoegdheid valt om een steunregeling 

voor hernieuwbare energie in te voeren. Zij is van mening dat die heffing geen inmenging doet ontstaan in de 

federale bevoegdheid inzake tarieven, die enkel betrekking heeft op de transmissie- en distributietarieven en niet 

op de belastingen. Zij voegt daaraan toe dat het niet is omdat uit de parlementaire voorbereiding geen enkele 

verantwoording voor de aanwending van impliciete bevoegdheden blijkt dat de bestreden bepaling zou moeten 

worden geacht de bevoegdheidverdelende regels te schenden. Zij preciseert eveneens dat artikel 20quater van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij de wet van 

25 augustus 2012, nog niet in werking is getreden. Bovendien heeft de bestreden heffing geenszins betrekking op 

die bepaling, met name omdat die niet slaat op de belastingen, heffingen of bijdragen die van toepassing zijn op 

de groene certificaten en omdat zij niet de elektriciteitsproducenten maar de elektriciteitsleveranciers betreft. 
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 Bovendien beklemtoont de Waalse Regering dat de tarieven een vergoeding vormen voor een dienst die 

door de netbeheerders aan de consumenten is verstrekt, terwijl de inning van de heffing een financiële bijdrage 

van de producenten is voor de diensten die hun worden verstrekt door de CWaPE, waarvan het 

toepassingsgebied beperkt is en zich niet tot de consumenten uitstrekt, en de gevorderde bedragen maar een 

financiële last vormen die de toekenning van een buitensporig hoog geacht voordeel beperkt. 

 

 A.9.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels en van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 28 tot 30 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met het verbod van heffingen van gelijke werking, met 

het beginsel van het vrije verkeer van goederen, met artikel 6, § 1, VI, derde en vierde lid, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met de regels van de economische en monetaire unie. 

 

 In een eerste onderdeel van hun middel klagen de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepalingen de 

artikelen 28 tot 30 van het VWEU, het verbod van heffingen van gelijke werking en het beginsel van het vrije 

verkeer van goederen hebben geschonden door te voorzien in een gezagshalve inhouding op de groene 

certificaten naar gelang van de Waalse oorsprong ervan, hetgeen tot gevolg heeft dat Waalse groene energie 

wordt benadeeld ten opzichte van groene energie en groene certificaten die op de Europese markt aanwezig zijn 

en waarvan de oorsprong niet Waals is, met schending van het verbod van douanerechten en van heffingen van 

gelijke werking, alsook met schending van het aannemen van een gemeenschappelijk douanetarief en van het 

verbod van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen. Volgens de verzoekende partijen zou Waalse 

groene energie aldus het voorwerp van een omgekeerde discriminatie uitmaken, terwijl de door de CWaPE 

toegekende groene certificaten bestemd zijn om buiten het grondgebied van het Waalse Gewest te circuleren en 

om met buitenlandse groene certificaten in concurrentie te treden. 

 

 De verzoekende partijen doen eveneens gelden dat het vrije verkeer van goederen zelfs ten aanzien van 

inhoudingen die inherent zijn aan het steunmechanisme voor groene energie, van toepassing is en dat de 

desbetreffende inhouding hoe dan ook daadwerkelijk geen last vormt die wordt opgelegd aan alle producenten 

die dat mechanisme genieten. 

 

 In een tweede onderdeel van hun middel verwijten de verzoekende partijen de decreetgever dat hij artikel 6, 

§ 1, VI, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de regels van de economische en 

monetaire unie heeft geschonden. 

 

 Zij doen gelden dat de bestreden bepalingen een gezagshalve inhouding van fiscale aard vormen die op 

bepaalde producenten van groene energie van Waalse oorsprong rust, terwijl de producenten van groene energie 

van een andere oorsprong niet het voorwerp van enige soortgelijke fiscale last uitmaken en daarbij de diensten 

van de CWaPE genieten waarvan de kosten ten laste worden genomen door die producenten van groene 

elektriciteit van Waalse oorsprong. Volgens de verzoekende partijen zou de decreetgever aldus artikel 6, § 1, VI, 

derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 hebben geschonden aangezien die maatregel het 

vrije verkeer van groene elektriciteit zonder enige redelijke verantwoording zou belemmeren. 

 

 A.10.  Ten aanzien van het eerste onderdeel van het vierde middel merkt de Waalse Regering in hoofdorde 

op dat de inhouding intrinsiek verbonden is aan een steunmechanisme voor groene energie, dat door de Europese 

Commissie bestaanbaar met de regels betreffende staatssteun werd geacht. Zij beklemtoont dat dergelijke 

steunmechanismen tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren en dat de door de CWaPE toegekende groene 

certificaten niet ertoe zijn bestemd buiten het grondgebied van het Waalse Gewest te circuleren. Volgens haar 

hebben de verzoekende partijen niet aangetoond dat de groene certificaten circuleerden, maar hoogstens dat de 

disfuncties van het quotasysteem binnen andere gewesten konden worden opgelost door de erkenning van groene 

certificaten die door het Waalse Gewest zijn toegekend. 

 

 In ondergeschikte orde is de Waalse Regering van mening dat de bekritiseerde inhouding, indien zij als een 

retributie wordt opgevat, voldoet aan de voorwaarden waaronder een dergelijke retributie niet als een heffing van 

gelijke werking kan worden aangemerkt aangezien die inhouding de evenredige tegenprestatie vormt van een 

dienst die daadwerkelijk aan de gebruiker is verstrekt, en dat de bekritiseerde inhouding, indien zij als een 

belasting wordt opgevat, artikel 110 van het VWEU evenmin schendt aangezien zij noch discriminerend, noch 

protectionistisch is. 

 

 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het vierde middel brengt de Waalse Regering de rechtspraak 

van het Hof inzake vrijheid van handel en nijverheid in herinnering en beklemtoont zij dat de wetgever artikel 6, 

§ 1, VI, derde en vierde lid, enkel schendt indien de vrijheid van handel onnodig of op onevenredige wijze wordt 
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beperkt. Zij meent echter te hebben aangetoond dat de inhouding de noodzakelijke tegenprestatie van de door de 

CWaPE verstrekte belangrijke diensten is en dat die inhouding evenredig blijft omdat zij overeenstemt met de 

werkelijke kosten van de door de CWaPE aangeboden diensten. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 10 tot 12 van 

het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 « houdende de algemene 

ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 », die bepalen : 

 

 « Art. 10. § 1.  Er wordt een heffing afgenomen voor de financiering van de kosten 

opgelopen door de ‘ CWaPE ’ voor de uitvoering van het mechanisme van groene certificaten 

bedoeld in artikel 37 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt. 

 

 § 2.  De heffing is verschuldigd door de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die bij de ‘ CWaPE ’ een verzoek 

indienen voor de toekenning van groene certificaten voor installaties met een nominaal 

vermogen hoger dan 10 kilowatts (kW). 

 

 § 3.  De heffing is verschuldigd per megawattuur (MWh) waarvan een indexmeting, 

meegedeeld aan de ‘ CWaPE ’ vanaf 1 januari 2013, de productie bevestigt en die in 

aanmerking komt voor de toekenning van de groene certificaten. Het tarief per eenheid van de 

heffing, in euro per megawattuur (euro/MWh), is gelijk aan de waarde van een breuk, 

waarvan de teller gelijk is aan 900.000 euro [lees : 1 800 000 euro] en de noemer het 

geschatte aantal MWh is, die door de verschuldigde producenten tussen 1 januari 2013 en 

31 december 2013 worden gegenereerd. 

 

 Art. 11. § 1.  De ‘ CWaPE ’ schat de elektriciteitsproducties uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling van de verschuldigden, in functie 

van de technische kenmerken van de installaties, van de historische gegevens en van externe 

elementen die de productie beïnvloeden. 

 

 De ‘ CWaPE ’ berekent het tarief per eenheid van de heffing voor 2012 op basis van de 

aldus geraamde totale productie. Dit tarief is van toepassing op alle verschuldigden op een 

éénvormige wijze. 

 

 De ‘ CWaPE ’ maakt het tarief van de heffing bekend. 

 

 Art. 12.  De producent betaalt de heffing binnen de twee maanden na het versturen van de 

facturen. Onder voorbehoud van materiële fouten, maakt het uitstel van de betaling de 

tegoeden op een effectenrekening van deze producent bij de ‘ CWaPE ’ van rechtswege 



8 

onbeschikbaar. De ‘ CWaPE ’ wordt ertoe gemachtigd om de terugvordering van de heffing 

bij wanbetalende schuldenaars verder te zetten. 

 

 Deze heffing is ten laste van de verschuldigde producenten van groene elektriciteit in de 

zin van artikel 3 en mag niet worden verhaald op de consumenten ». 

 

 B.1.2.  De « Commission wallonne pour l’énergie » (Waalse Commissie voor Energie, 

hierna : « CWaPE ») is het autonome orgaan voor de regulering van de Waalse 

elektriciteits- en gasmarkt, opgericht bij artikel 43 van het decreet van 12 april 2001 

betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Naast andere opdrachten is 

de CWaPE belast met de toekenning van de groene certificaten overeenkomstig de in 

artikel 38 van hetzelfde decreet bedoelde regels en procedures. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.2.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 170 en 172, tweede 

lid, van de Grondwet, alsook uit de schending van het beginsel van de wettigheid van de 

belasting, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De 

verzoekende partijen zijn van mening dat de inhouding die wordt beoogd in de bepalingen die 

zij bestrijden, hoewel zij door de decreetgever als een retributie is aangemerkt, in 

werkelijkheid een belasting in de zin van de artikelen 170 tot 173 van de Grondwet is. Zij 

klagen aan dat het bestreden decreet niet de essentiële elementen van die belasting vastlegt, 

waarvan het precieze feit dat aanleiding geeft tot de belasting en vooral de aanslagvoet aan het 

oordeel van de CWaPE, een instelling van openbaar nut, worden overgelaten. 

 

 B.2.2.  Om dat middel te onderzoeken dient het Hof vooraf te bepalen of de bestreden 

inhouding een retributie of een belasting is. 

 

 B.3.  Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie, is niet alleen vereist 

dat het gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de 

heffingsplichtige individueel beschouwd, maar ook dat die heffing een louter vergoedend 

karakter heeft, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de 

waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 
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 B.4.1.  Het systeem is zo geconcipieerd dat de ontvangsten die uit de bestreden inhouding 

voortvloeien, 1 800 000 euro bedragen. Volgens de auteur van het decreet stemt dat bedrag 

overeen met de kosten die het beheer van het systeem van de groene certificaten met zich 

meebrengt voor de CWaPE. 

 

 De producenten die beschikken over een installatie met een nominaal vermogen dat lager 

is dan of gelijk is aan 10 kW, zijn veel talrijker dan de producenten wier installatie een 

nominaal vermogen van meer dan 10 kW heeft, maar samen produceren zij een veel kleinere 

hoeveelheid elektriciteit. Aldus werden, volgens de cijfers die voorkomen in het 

jaarverslag 2012 van de CWaPE, op 31 december 2012 440 productiesites geteld met een 

vermogen van meer dan 10 kW, samen goed voor een vermogen van bijna 1 170 MW, en 

meer dan 98 000 productiesites met een vermogen lager dan 10 kW voor een totaalvermogen 

van bijna 540 MW. 

 

 B.4.2.  De CWaPE beheert het systeem van de groene certificaten ten aanzien van alle 

producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling, ongeacht het vermogen van hun installatie. Het beheer van het 

systeem van de groene certificaten komt ten goede aan alle producenten die er verkrijgen. Een 

deel van de kosten van dat beheer stemt overeen met de diensten die door de CWaPE worden 

verstrekt ten voordele van de producenten wier installatie een nominaal vermogen van meer 

dan 10 kW heeft en een ander deel van die kosten stemt overeen met de diensten die door de 

CWaPE worden verstrekt ten voordele van de producenten wier installatie een nominaal 

vermogen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW. 

 

 B.4.3.  Zonder dat het noodzakelijk is om de kostprijs van de diensten die door de 

CWaPE worden verstrekt ten voordele van, enerzijds, de producenten wier installatie een 

nominaal vermogen van meer dan 10 kW heeft en, anderzijds, de producenten wier installatie 

een nominaal vermogen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW, exact te bepalen, 

volstaat het vast te stellen dat, terwijl de bestreden inhouding wordt berekend om de volledige 

kostprijs van het beheer van de groene certificaten te dekken, enkel een deel van de 

begunstigden van die certificaten daaraan onderworpen is zodat het bedrag van de inhouding 

ten laste van elke heffingsplichtige noodzakelijkerwijs hoger is dan de kostprijs van de dienst 

die hem individueel wordt verstrekt. 
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 Bovendien wordt het bedrag van de inhouding berekend door noch met het aantal aan de 

heffingsplichtige toegekende groene certificaten, noch met het in aanmerking genomen 

procedé voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen rekening te 

houden. Het bedrag wordt evenmin vastgesteld per productie-eenheid, maar enkel op grond 

van het aantal MWh dat per installatie wordt geproduceerd en dat in aanmerking komt voor 

de toekenning van de groene certificaten. 

 

 B.5.  Uit het voorgaande vloeit voort dat het bedrag van de in de bestreden bepalingen 

beoogde inhouding niet in verhouding staat tot de dienst die door de CWaPE wordt verstrekt 

ten voordele van de heffingsplichtigen individueel beschouwd. De betrokken inhouding vormt 

dus geen retributie maar een belasting. 

 

 B.6.  Uit de artikelen 170, § 2, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid 

dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van belasting 

kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 

vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die te 

dezen door de Grondwet aan het decreet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die 

betrekking heeft op het bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in 

beginsel ongrondwettig is. 

 

 De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de decreetgever ertoe 

zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan 

een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

decreetgever zijn vastgesteld. 

 

 Tot de essentiële elementen van de belasting behoren de aanwijzing van de 

belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de 

eventuele belastingvrijstellingen. 

 

 B.7.1.  Bij de bestreden bepalingen wordt een repartitiebelasting ingevoerd. De 

decreetgever heeft de aan die bijdrage onderworpen belastingplichtigen aangewezen in het 

bestreden artikel 10, § 2. Hij heeft eveneens de belastbare materie bepaald, aangezien de 
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inhouding verschuldigd is per geproduceerde MWh elektriciteit die in aanmerking komt voor 

de toekenning van groene certificaten, en de heffingsgrondslag, aangezien de inhouding wordt 

berekend op grond van het aantal MWh dat door elke heffingsplichtige wordt geproduceerd 

en in aanmerking komt voor de toekenning van groene certificaten. 

 

 Wat de aanslagvoet betreft, heeft de decreetgever gepreciseerd dat hij in euro per MWh 

werd uitgedrukt en dat hij werd verkregen door het resultaat van een breuk waarvan de teller 

gelijk is aan 1 800 000 en waarvan de noemer het geschatte totale aantal MWh is dat wordt 

geproduceerd door alle elektriciteitsproducenten die de belasting verschuldigd zijn. Het enige 

element dat de decreetgever niet zelf heeft vastgesteld, is dus de schatting van het totale aantal 

MWh dat door de heffingsplichtige producenten wordt geproduceerd. Die schatting moet 

worden verricht door de CWaPE, « in functie van de technische kenmerken van de 

installaties, van de historische gegevens en van externe elementen die de productie 

beïnvloeden » (bestreden artikel 11, § 1). 

 

 B.7.2.  De CWaPE is het autonome orgaan voor de regulering van de Waalse 

elektriciteits- en gasmarkt. Zij is dus de meest geschikte instantie om de totale 

elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling voor een bepaalde periode in te schatten omdat zij diegene is die de 

gegevens verzamelt en analyseert die het mogelijk maken die schatting uit te voeren. Het is 

dus verantwoord dat de decreetgever die taak heeft gedelegeerd aan de CWaPE, 

gespecialiseerde autonome instelling van openbaar nut die over de daartoe noodzakelijke 

expertise beschikt. 

 

 B.7.3.  Daarenboven staan de artikelen 170, § 2, en 172, tweede lid, van de Grondwet 

evenmin eraan in de weg dat de decreetgever in een welbepaalde technische aangelegenheid 

specifieke uitvoerende bevoegdheden toevertrouwt aan een autonome administratieve 

overheid, die voor het overige onderworpen blijft aan zowel de rechterlijke toetsing als de 

parlementaire controle. 

 

 De decreetgever heeft zelf de wijze van berekening van de aanslagvoet vastgelegd alsook 

de elementen van die berekening die hij kende, namelijk het totaalbedrag van de som die 

onder de belastingplichtigen moet worden verdeeld en de criteria die in aanmerking moeten 

worden genomen bij de schatting van de productie. Het bepalen van de schatting van de totale 
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elektriciteitsproductie door de belastingplichtigen waardoor vervolgens de breuk kan worden 

berekend om de belasting onder hen te verdelen, kan als een technisch gegeven worden 

beschouwd, zodat de bestreden delegatie geen betrekking heeft op een van de essentiële 

elementen van de belasting, die door de decreetgever zijn vastgelegd. 

 

 B.7.4.  Te dezen wordt de aanslagvoet vastgesteld op basis van een schatting a priori van 

het totale aantal MWh dat tijdens de beschouwde periode zal worden geproduceerd, terwijl 

het bedrag van de belasting wordt berekend op het aantal MWh dat daadwerkelijk is 

geproduceerd. Een schatting die aanzienlijk lager zou zijn dan de daadwerkelijk 

geproduceerde hoeveelheid MWh, zou tot gevolg hebben dat de verkregen opbrengst van de 

belasting veel hoger zou zijn dan het te innen bedrag en dat elke belastingplichtige dus een 

belasting zou betalen die te hoog is in vergelijking met het bedrag dat hij kon verwachten te 

moeten betalen. Een dergelijk gevolg zou indruisen tegen het beginsel van de 

voorzienbaarheid van de belasting. 

 

 Daaruit vloeit voort dat in een dergelijk geval een rechtzetting a posteriori van het bedrag 

van de door elke belastingplichtige betaalde belasting moet worden uitgevoerd. 

 

 B.8.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.9.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet. In het eerste onderdeel van dat middel klagen de verzoekende partijen een 

onverantwoord verschil in behandeling aan tussen de producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die een installatie 

met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW exploiteren en de producenten die een 

installatie exploiteren met een nominaal vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW. In 

het tweede onderdeel van dat middel klagen zij een onverantwoorde gelijke behandeling aan 

van alle elektriciteitsproducenten die een installatie met een nominaal vermogen van meer dan 

10 kW exploiteren, aangezien één tarief wordt toegepast per geproduceerd MWh, terwijl de 

diensten die door de CWaPE worden verstrekt ten voordele van een installatie, dezelfde zijn 
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en dezelfde kosten met zich meebrengen, ongeacht de totale hoeveelheid elektriciteit die zij 

produceert. 

 

 B.9.2.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 

 

 B.10.1.  Het verschil in behandeling dat in het eerste onderdeel van het tweede middel 

door de verzoekende partijen wordt bekritiseerd, berust op het criterium van het nominale 

vermogen van de productie-installatie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of 

kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Enkel de producenten wier installatie een nominaal 

vermogen van meer dan 10 kW heeft, zijn de bij de bestreden bepalingen ingevoerde belasting 

verschuldigd. 

 

 B.10.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van het Waalse Gewest van 

18 juli 2012 « houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse 

Gewest voor het begrotingsjaar 2012 », dat bepalingen bevat die soortgelijk zijn aan de 

bestreden bepalingen, blijkt dat de decreetgever heeft gemeend dat het niet verantwoord was 

om de producenten te belasten met een installatie met een vermogen dat lager is dan of gelijk 

is aan 10 kW, « teneinde de inning van geringe bedragen te vermijden […] ten aanzien van de 

administratieve kosten » die die inning zou teweegbrengen. 

 

 Uit het verslag van de Begrotingscommissie blijkt eveneens dat de decreetgever de kleine 

producenten wou vrijstellen en « dat bedrag enkel wou gaan zoeken bij de grote producenten, 

die financieel rendabel zijn » (Parl. St., Waals Parlement, 2011-2012, 5-IVa/3, p. 13). 

 

 B.10.3.  De decreetgever beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid om 

belastingen in te voeren en de belastingplichtigen aan te wijzen. Het Hof vermag de 

beleidskeuzen van de decreetgever, alsook de motieven die daaraan ten grondslag liggen, 

slechts af te keuren indien zij zonder redelijke verantwoording zouden zijn. Te dezen 

vermocht de decreetgever redelijkerwijs te oordelen, om redenen van sociaal beleid en van 

energiebeleid, met name teneinde de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling door particulieren aan te 

moedigen, dat het aangewezen was enkel de elektriciteitsproducenten te belasten die die 
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activiteit in een logica van financiële rentabiliteit uitoefenen. In dat verband wordt niet 

aangevoerd dat het criterium van het nominaal vermogen van meer of minder dan 10 kW niet 

relevant zou zijn ten aanzien van dat doel. 

 

 Daarenboven is het evenmin onredelijk dat de decreetgever vermijdt om een belasting in 

het leven te roepen waarvan de opbrengst te gering zou zijn om de administratieve kosten te 

verantwoorden die de invordering ervan met zich meebrengt. 

 

 B.11.1.  In het tweede onderdeel van dat middel verwijten de verzoekende partijen de 

decreetgever dat hij voor alle producenten die een installatie met een nominaal vermogen van 

meer dan 10 kW exploiteren, in dezelfde aanslagvoet, uitgedrukt in euro per geproduceerd 

MWh, heeft voorzien. De toepassing van die aanslagvoet leidt ertoe dat het bedrag van de 

inhouding toeneemt met de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. De verzoekende partijen 

zijn van mening dat de decreetgever, aangezien hij het doel nastreefde dat erin bestaat de 

vergoeding te verzekeren van de diensten die door de CWaPE ten voordele van de 

begunstigden van groene certificaten worden verstrekt, voor elke heffingsplichtige die 

eigenaar is van een installatie, in een identieke inhouding had moeten voorzien, zonder 

rekening te houden met de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 

 

 B.11.2.  Zoals in B.5 wordt vermeld, is de bij de bestreden bepalingen gecreëerde 

inhouding een belasting en geen retributie. Het gaat niet om de vergoeding van de dienst die 

door de CWaPE bij de aflevering van groene certificaten wordt verstrekt. De decreetgever kan 

dus erin voorzien, zonder het gelijkheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden te schenden, dat 

het bedrag van de belasting in verhouding staat tot de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 

Een dergelijke keuze lijkt des te minder onredelijk daar daaruit een evenredige samenhang 

voortvloeit tussen de omvang van de door de producent ontvangen financiële voordelen, die 

toenemen met de geproduceerde hoeveelheid, en het bedrag van de inhouding dat hij zal 

moeten betalen. 

 

 B.12.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

  



15 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.13.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, 

d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en heeft 

betrekking op artikel 12, tweede lid, van het bestreden decreet, in zoverre die bepaling 

verbiedt om de heffing op de consumenten te verhalen. De verzoekende partijen klagen aan 

dat de decreetgever, door in dat verbod te voorzien, de federale bevoegdheid inzake tarifering 

op het vlak van het energiebeleid heeft geschonden. 

 

 B.13.2.  Krachtens artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zoals van toepassing op het ogenblik dat het bestreden decreet 

werd genomen, zijn de gewesten bevoegd voor : 

 

 « Wat het energiebeleid betreft : 

 

 De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 

 

 […] 

 

 f)  De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden met de 

kernenergie; 

 

 […] 

 

 De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun 

technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak 

behoeven, te weten : 

 

 […] 

 

 d)  De tarieven ». 

 

 B.13.3.  Aldus heeft de bijzondere wetgever het energiebeleid opgevat als een gedeelde 

exclusieve bevoegdheid, waarbinnen het bepalen van de tarieven tot de bevoegdheid van de 

federale wetgever is blijven behoren. 

 

 B.14.1.  Door de producenten die de bij artikel 10 van het bestreden decreet in het leven 

geroepen belasting verschuldigd zijn, te verbieden de last ervan op de consumenten te 

verhalen, heeft de decreetgever geen maatregel genomen die de tarieven inzake energie regelt. 
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 De bestreden bepaling beperkt zich immers ertoe de werkelijke belastingplichtigen aan te 

wijzen en te verhinderen dat andere personen in plaats van die belastingplichtigen ertoe zijn 

gehouden de kosten ervan te dragen. De aanwijzing van de belastingplichtigen maakt deel uit 

van de bevoegdheid van de decreetgever wanneer hij op grond van artikel 170, § 2, van de 

Grondwet een belasting invoert. 

 

 Bovendien heeft het bestreden artikel 12, tweede lid, geen betrekking op de kosten die 

zijn gemaakt voor het verkrijgen van de groene certificaten door de leveranciers en op het 

doorrekenen ervan in de jegens de eindafnemer gehanteerde tarieven, zodat het geen inbreuk 

maakt op de bevoegdheid die door de federale wetgever is uitgeoefend bij artikel 20quater 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het heeft 

evenmin betrekking op de tarieven die door de netbeheerders worden gehanteerd ten laste van 

de producenten (injectietarieven), beïnvloedt niet de prijs die aan de eindverbruiker kan 

worden gefactureerd en is dus niet medebepalend voor de tariefstructuur. 

 

 Uit het voorgaande volgt dat de decreetgever geen afbreuk heeft gedaan aan de federale 

bevoegdheid en dat hij de uitoefening van die laatste niet onmogelijk of overdreven moeilijk 

maakt. 

 

 B.14.2.  Het derde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het vierde middel 

 

 B.15.1.  In een eerste onderdeel van hun vierde middel voeren de verzoekende partijen 

aan dat de bestreden bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 28 tot 30 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), met het verbod van heffingen van gelijke werking en met het beginsel van het 

vrije verkeer van goederen, hebben geschonden door een belasting op te leggen die Waalse 

groene energie benadeelt ten opzichte van elders geproduceerde groene energie. 

 

 B.15.2.  Volgens het Hof van Justitie « vormt een eenzijdig opgelegde - zij het 

geringe - geldelijke last, wat de benaming en techniek ervan ook mogen zijn, die bij een 

grensoverschrijding op nationale of buitenlandse goederen wordt gelegd en geen douanerecht 
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in eigenlijke zin is, een heffing van gelijke werking in de zin van [artikel 28 van het 

VWEU] » (HvJ, 9 september 2004, C-72/03, Carbonati Apuani, punt 20). 

 

 In zoverre de in het geding zijnde belasting geen verband houdt met een 

grensoverschrijding, valt zij buiten de werkingssfeer van artikel 28 van het VWEU. 

 

 Bovendien geven de verzoekende partijen niet voldoende nauwkeurig aan in welk opzicht 

de opgelegde belasting het « beginsel van het vrije verkeer van goederen » en de artikelen 29 

en 30 van het VWEU zou schenden. 

 

 B.15.3.  Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, afzonderlijk gelezen, kan de decreetgever niet worden verweten dat hij de in het 

geding zijnde belasting enkel door de op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigde 

producenten van groene elektriciteit laat dragen. 

 

 Zonder dat zelfs moet worden bepaald of een ander criterium van identificatie van de 

belastingplichtigen in overeenstemming zou zijn geweest met onder meer de 

bevoegdheidverdelende regels, volstaat het immers vast te stellen dat de verzoekende partijen 

geen enkel element hebben aangebracht dat het mogelijk maakt te betwisten dat de door de 

CWaPE verstrekte diensten in essentie ten voordele van de op het grondgebied van het 

Waalse Gewest gevestigde elektriciteitsproducenten worden verstrekt. 

 

 Hoewel de bestreden bepalingen geen retributie hebben ingevoerd, is het dus niet zonder 

redelijke verantwoording de bekritiseerde belasting te laten dragen door de producenten van 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die in 

het Waalse Gewest zijn gevestigd en die de eerste begunstigden van de door de CWaPE 

verstrekte diensten zijn. 

 

 B.16.1.  In een tweede onderdeel van hun middel verwijten de verzoekende partijen de 

decreetgever dat hij artikel 6, § 1, VI, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 en de regels van de economische en monetaire unie heeft geschonden. 
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 B.16.2.  De uitoefening door een gewest van zijn eigen fiscale bevoegdheid mag geen 

afbreuk doen aan de algehele staatsopvatting, zoals die tot uiting komt in de opeenvolgende 

staatshervormingen en in de respectieve bijzondere en gewone wetten tot bepaling van de 

onderscheiden bevoegdheden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. 

Uit het geheel van die bepalingen, inzonderheid uit artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 - ingevoegd bij artikel 4, § 8, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1988 -, en uit artikel 49, § 6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten blijkt dat het Belgische 

staatsbestel berust op een economische en monetaire unie, die wordt gekenmerkt door een 

geïntegreerde markt en door de eenheid van de munt. 

 

 Hoewel artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 past in 

het kader van de toewijzing van bevoegdheden aan de gewesten wat de economie betreft, 

geldt die bepaling als de uiting van de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige 

basisregeling van de organisatie van de economie in een geïntegreerde markt te handhaven. 

 

 B.16.3.  Het Hof heeft evenwel in B.15.2 geoordeeld dat de bestreden belasting niet als 

een douanerecht of heffing van gelijke werking kon worden beschouwd. Zij kan evenmin 

worden beschouwd als een protectionistische belasting ten nadele van de productie die uit de 

andere componenten van de Staat afkomstig is. 

 

 De verzoekende partijen tonen dan ook niet aan in welk opzicht de bestreden bepalingen 

het beginsel van de economische unie en van de monetaire eenheid zouden schenden. 

 

 B.17.  Het vierde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5693 

 

 

Arrest nr. 105/2014 

Van 10 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 

houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 

ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 

werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Dinant. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 1 juli 2013 in zake de vzw « Institut Albatros » tegen Grégory Cols en het 

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 4 juli 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Dinant de volgende prejudiciële 

vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling 

voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens : 

 

 -  in zoverre het, voor de personeelsafgevaardigden, de termijn van drie werkdagen om de 

zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van het 

kort geding, laat lopen vanaf de dag volgend op die waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank 

de bij artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft genomen, terwijl het aanvangspunt van 

beroepstermijnen wordt berekend vanaf de kennisgeving (opgevat als de dag van het 

overhandigen van de gerechtsbrief of van de ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs) of 

de betekening van een beslissing, 

 

 -  in zoverre het bijgevolg het recht op toegang tot de rechtbank afhankelijk maakt van de 

inachtneming van een termijn waarvan het aanvangspunt overeenkomt met een datum die geen 

vaste datum is, noch noodzakelijkerwijs ter kennis wordt gebracht van de geadresseerde ervan, in 

tegenstelling tot de andere beroepstermijnen waarvan het aanvangspunt verbonden is aan de 

kennisneming van het feit dat aanleiding geeft tot het beroep ? 

 

 2.  Schendt artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling 

voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden, in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens in zoverre het, voor de personeelsafgevaardigden, de 

termijn van drie werkdagen om de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te 

maken volgens de vormen van het kort geding, laat lopen vanaf de dag volgend op die waarop de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank de bij artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft genomen, zijnde 

een datum die geen vaste datum is, noch ter kennis wordt gebracht van de geadresseerde ervan, 

terwijl, voor de niet-verkozen kandidaat, dezelfde termijn om een vordering in te stellen loopt 

vanaf de dag volgend op het verstrijken van de onderhandelingsperiode bedoeld in artikel 5, § 1, 

zijnde een vaststaande datum ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « Institut Albatros », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. O. Debray en 

Mr. F.-X. Horion, advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  Grégory Cols en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. S. Palate, advocaat bij de balie te Namen; 
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 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Georges, advocaat bij de 

balie te Luik. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « Institut Albatros »; 

 

 -  Grégory Cols en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). 

 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers P. Nihoul en 

T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst 

van de kennisgeving van deze beschikking, een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, 

en dat, behoudens zulk verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij aangetekende brief van 15 februari 2013 heeft de vzw « Institut Albatros », eisende partij voor de 

verwijzende rechter, kennis gegeven van haar voornemen om Grégory Cols, gewoon personeelsafgevaardigde in 

de ondernemingsraad en plaatsvervangend personeelsafgevaardigde in het comité voor preventie en bescherming 

op het werk, verwerende partij voor de verwijzende rechter, om dringende reden te ontslaan. 

 

 Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 

van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, heeft de vzw bij de Arbeidsrechtbank 

te Dinant een verzoekschrift ingediend. 

 

 De terechtzittingen die op 25 februari en 4 maart 2013 overeenkomstig artikel 5, §§ 2 en 3, van de wet van 

19 maart 1991 zijn gehouden, hebben het niet mogelijk gemaakt de standpunten van de partijen met elkaar te 

verzoenen. 

 

 Bij beschikking van 4 maart 2013 heeft de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Dinant het gebrek aan 

verzoening vastgesteld en de schorsing van de arbeidsovereenkomst van Grégory Cols tijdens de procedure 

toegestaan. Van die beschikking werd op 5 maart 2013 kennis gegeven aan de vzw. 

 

 De vzw is bij haar voornemen om te ontslaan gebleven en heeft een dagvaarding ingeleid, die op 8 maart 

2013 aan Grégory Cols en aan het ABVV is betekend. 

 

 Tijdens de terechtzitting van 21 mei 2013 heeft de Arbeidsrechtbank te Dinant de partijen ondervraagd over 

de naleving van de in artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 bedoelde dagvaardingstermijn. Grégory Cols en het 

ABVV hebben dan de niet-ontvankelijkheid van de procedure opgeworpen omdat er zogenaamd te laat is 

gedagvaard. 

 

 Het is in die context dat de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen worden gesteld. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  In haar memorie heeft de vzw « Institut Albatros », eisende partij voor de verwijzende rechter, doen 

gelden dat de artikelen 5, § 3, en 6 van de wet van 19 maart 1991 een verschil in behandeling tussen de aan de in 

het geding zijnde wetgeving onderworpen werkgevers en de andere rechtzoekenden met zich meebrengen. De 

eerstgenoemden zijn ertoe gehouden in rechte te treden binnen een termijn die een aanvang neemt op de datum 

van de uitspraak van de beschikking, terwijl voor de laatstgenoemden de termijn voor een beroep een aanvang 

neemt bij de kennisgeving van de beslissing of bij de betekening ervan. 

 

 Zij voert aan dat dat verschil niet verantwoord is. Het door de wetgever aangevoerde doel van snelheid zou 

een onevenredige beperking van het recht op toegang tot een rechter niet kunnen rechtvaardigen. 

 

 Het in het geding zijnde artikel 6 zou een wezenlijke aantasting van dat recht vormen in zoverre het 

aanvangspunt van de dagvaardingstermijn daarin wordt vastgelegd op de dag van de uitspraak van de beschikking 

waarbij de niet-verzoening wordt vastgesteld, zonder evenwel in een sanctie te voorzien wanneer die beschikking 

niet wordt uitgesproken op de dag van de terechtzitting. Het zou dus niet toelaten de werkgever met zekerheid te 

waarborgen dat hij daadwerkelijk de mogelijkheid heeft van de beschikking kennis te nemen vooraleer hij zijn 

verzoekschrift moet indienen, met als gevolg dat de termijn zou kunnen beginnen te lopen terwijl de werkgever 

niet op de hoogte is gebracht van het bestaan van de beschikking. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter voert vervolgens aan dat er geen redelijk verband van 

evenredigheid bestaat tussen het nagestreefde doel en de middelen die zijn aangewend om het te bereiken. Zij 

steunt op de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de rechten van de verdediging om daaruit een 

tweevoudige lering te trekken : enerzijds, het feit dat het gedrag van de partijen niet in aanmerking kan worden 

genomen bij het vaststellen van de datum waarop een termijn een aanvang neemt en, anderzijds, het feit dat de 

opgelegde termijn geen aanvang kan nemen vóór de datum waarop vaststaat dat de partij daadwerkelijk kennis 

heeft kunnen nemen van het feit dat aan de oorsprong van de termijn ligt. 

 

 Zij beweert dat die lering zou kunnen worden overgenomen ten aanzien van het recht op toegang tot een 

rechtbank, zelfs indien de in het geding zijnde termijn te dezen een dagvaardingstermijn is, terwijl de rechtspraak 

van het Hof betrekking heeft op termijnen om een beroep in te stellen tegen gerechtelijke of administratieve 

beslissingen. 

 

 Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter doet artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 zich voor 

na afloop van gerechtelijke fasen van inlichting en van verzoening en vormt het bijgevolg een termijn van 

rechtspleging die op één lijn kan worden gesteld met de in artikel 860, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde beroepstermijn. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter beklemtoont eveneens dat de rechtspraak van het Hof 

betrekking heeft op de toegang van de rechtzoekende tot een tweede aanleg. Te dezen gaat het evenwel om een 

toegang tot een eerste aanleg. In beide gevallen dienen de rechten van de verdediging evenwel in acht te worden 

genomen. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter haalt ten slotte rechtspraak van de vonnisgerechten aan waarin 

zou worden bevestigd dat de in artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 bedoelde termijn van drie dagen, 

overeenkomstig de lering uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, pas een aanvang zou kunnen nemen 

vanaf de dag waarop de gerechtsbrief met de beslissing van de voorzitter van de arbeidsrechtbank aan de 

geadresseerde ervan is overhandigd. 

 

 A.1.2.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag stelt de eisende partij voor de verwijzende rechter het 

bestaan vast van een onverantwoord verschil in behandeling dat uit het voormelde artikel 6 zou voortvloeien. De 

werkgever die overweegt om een personeelsafgevaardigde om dringende reden te ontslaan, zou worden 

gediscrimineerd in zoverre de termijn van drie dagen waaraan hij wordt onderworpen, een aanvang zou nemen op 

een datum die geen vaste datum is, terwijl de werkgever die een niet-verkozen kandidaat om dringende reden 

wenst te ontslaan, de datum waarop die termijn een aanvang neemt, vanaf het begin van de voorafgaande 

gerechtelijke procedure zou kennen. Dat verschil in behandeling zou a priori echter op geen enkele geldige 

verantwoording berusten. 
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 De eisende partij voor de verwijzende rechter voegt eraan toe dat de punten die in het kader van de eerste 

prejudiciële vraag zijn aangesneden, zouden kunnen worden overgenomen met betrekking tot de tweede vraag. 

 

 A.2.1.  In hun memorie beklemtonen de verwerende partijen voor de verwijzende rechter de door de 

wetgever naar voren gebrachte noodzaak van snelheid van de procedure en vergelijken zij die met die welke is 

vereist bij artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat de werkgever de 

verplichting oplegt zijn beslissing om een werknemer om dringende reden te ontslaan te nemen binnen een termijn 

van drie werkdagen vanaf de dag waarop hij kennis heeft van het feit dat de dringende reden verantwoordt. 

 

 Verwijzend naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, merken zij op dat het 

recht op toegang tot de rechter aan ontvankelijkheidsvoorwaarden kan worden onderworpen zolang die 

voorzienbaar zijn en geen afbreuk doen aan het wezen zelf van het recht op toegang tot een rechter. 

 

 Volgens hen dient de beschikking waarbij de niet-verzoening wordt vastgesteld, overeenkomstig artikel 5, 

§ 3, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991, op de dag van de terechtzitting te worden uitgesproken. De inhoud 

en de datum ervan zijn aldus noodzakelijkerwijs bekend bij de partijen en bijgevolg bij de werkgever. Er zou dus 

geen enkele onzekerheid over het aanvangspunt van de termijn bestaan. 

 

 Ten slotte doen zij gelden dat de voor de verwijzende rechter aangevoerde rechtspraak van het Hof te dezen 

niet kan worden overgenomen aangezien het te dezen niet om een beroepstermijn zou gaan. 

 

 A.2.2.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, zijn de verwerende partijen voor de verwijzende rechter van 

mening dat er geen verschil in behandeling tussen de beoogde categorieën bestaat aangezien de datum van het 

aanvangspunt van de termijn bekend is. 

 

 A.3.1.  In zijn memorie voert de Ministerraad in de eerste plaats aan dat beide categorieën van 

rechtzoekenden niet objectief vergelijkbaar zijn gezien de respectieve doelstellingen van beide soorten van 

procedures, gezien de aard ervan - waarbij de ene een vooraf bepaalde termijn is, terwijl de andere in de vraag 

bedoelde termijnen termijnen van rechtspleging zijn -, alsook gezien het gebrek aan relevantie van de vergelijking 

van de respectieve aanvangspunten van de termijnen. De werkgever kan zijn verzoekschrift immers enkel op 

grond van de datum van de beschikking indienen, terwijl de rechtzoekende die een beroep tegen een gerechtelijke 

beslissing wil instellen, van de inhoud ervan kennis moet nemen. 

 

 Gesteld dat de beoogde categorieën vergelijkbaar zijn, beweert de Ministerraad dat het aangevoerde verschil 

in behandeling op een objectief en relevant criterium berust en dat het redelijk verantwoord is. 

 

 Hij brengt het door de wetgever nagestreefde doel van snelheid in herinnering en is van mening dat het voor 

de wetgever legitiem was om de aanvang van de dagvaardingstermijn los te zien van het ogenblik waarop de 

werkgever kennis neemt van de inhoud van de beschikking. 

 

 Hij doet vervolgens gelden dat het verschil in behandeling wordt verantwoord door het feit dat de inhoud van 

de beschikking niet relevant is om het de werkgever mogelijk te maken zijn dagvaarding in te leiden. Hij voegt 

eraan toe dat het voormelde artikel 5, § 3, zelfs indien zulks het geval was, erin voorziet dat die beschikking moet 

worden uitgesproken op de dag van de verzoeningszitting, in openbare terechtzitting, en dat de werkgever aldus 

gemakkelijk kennis ervan kan nemen. 

 

 Ten slotte voert de Ministerraad aan dat het verschil in behandeling evenredig is in zoverre de in het geding 

zijnde termijn zou passen in het kader van een uitzonderlijke procedure, die afwijkt van het gemeen recht, en die 

ertoe strekt de bescherming van de personeelsafgevaardigden en van de niet-verkozen kandidaten te waarborgen. 

De duur van drie dagen zou coherent zijn ten aanzien van de andere termijnen betreffende die procedure, waarbij 

de werkgever door de rechter op de hoogte wordt gebracht van de termijnen waarover hij zal beschikken. 

 

 In het geval waarin de rechtbank de wettelijke verplichting niet in acht zou nemen die haar ertoe dwingt de 

beschikking op de dag van de tweede terechtzitting uit te spreken, zou de werkgever de mogelijkheid behouden 

om de griffie te raadplegen teneinde kennis te nemen van de exacte datum van de uitspraak. 

 

 Wat het evenredige karakter van de maatregel betreft, wijst de Ministerraad eerst met nadruk op het feit dat 

artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 past in het kader van een procedure van uitzonderlijke aard, die vanuit een 

bekommernis om snelheid, talrijke afwijkingen van het gemeen recht van de burgerlijke procedure met zich  
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meebrengt. De duur van drie dagen van de termijn zou in dat verband volkomen coherent zijn ten aanzien van de 

andere termijnen die tijdens de volledige procedure in aanmerking zijn genomen. Het vaststellen van het 

aanvangspunt van de termijn zou eveneens evenredig zijn. De dag van de uitspraak van de beschikking wordt 

immers vastgesteld bij artikel 5, § 3, derde lid, van de wet en de werkgever is zodoende in staat het aanvangspunt 

van zijn dagvaardingstermijn te bepalen. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad is van mening dat het in de tweede prejudiciële vraag aangevoerde verschil in 

behandeling geen enkele onevenredige beperking ten aanzien van de werkgever met zich meebrengt. Hij brengt 

daartoe zijn argumentatie met betrekking tot de eerste vraag in herinnering. 

 

 A.4.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter antwoordt in haar memorie van antwoord op de 

redenering van de Ministerraad over de vergelijkbaarheid van de situaties. Zij is van mening dat het niet 

onredelijk is de aanvangspunten van de respectieve termijnen met elkaar te vergelijken. Elk van beide termijnen 

maakt het immers mogelijk een zaak bij een rechtscollege aanhangig te maken en het verstrijken ervan brengt het 

verlies van het recht om zulks te doen met zich mee. In beide gevallen staat het recht op een eerlijk proces op het 

spel. Zij relativeert bovendien het onderscheid dat tussen de vooraf bepaalde termijnen en de termijnen van 

rechtspleging is gemaakt door zich op de rechtsleer en op de rechtspraak van het Hof van Cassatie te baseren. 

 

 A.4.2.  Met betrekking tot de verantwoording van het doorgevoerde verschil in behandeling antwoordt de 

eisende partij voor de verwijzende rechter dat het feit dat de partijen vooraf in kennis worden gesteld van de 

datum van de verzoeningszitting, hun niet de mogelijkheid biedt met zekerheid de datum te kennen waarop de 

termijn een aanvang neemt. Het niet verschijnen van de partijen heeft immers geen enkele weerslag op het verloop 

van de procedure. De in artikel 5, § 3, van de wet bedoelde beschikking wordt niet « op de banken » gewezen 

maar veel later, in afwezigheid van de partijen, hetgeen het niet mogelijk maakt voldoende rechtszekerheid te 

waarborgen aangezien geen enkele sanctie wordt verbonden aan de niet-naleving van die bepaling die enkel een 

termijn van orde bevat. 

 

 Zij verzet zich daarenboven tegen het argument van de Ministerraad volgens hetwelk de inhoud van de 

beschikking geen weerslag zou hebben op de beslissing van de werkgever om de procedure voort te zetten. 

 

 In de beschikking wordt immers niet alleen akte genomen van het gebrek aan verzoening tussen de partijen, 

maar zij bevat ook de beslissing van de voorzitter van de rechtbank met betrekking tot de schorsing van de 

overeenkomst voor de duur van de procedure. Die laatste kan weigeren om de schorsing uit te spreken wanneer hij 

van oordeel is dat de aangevoerde redenen verband houden met de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde. 

Een dergelijke beslissing heeft noodzakelijkerwijs een impact op die van de werkgever. In die context biedt enkel 

de officiële kennisgeving van de beschikking bij gerechtsbrief de nodige waarborgen. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter is dus van mening dat de termijn niet zou kunnen beginnen te 

lopen vóór de datum van de gerechtsbrief, zo niet zou het recht op toegang van de werkgever tot de rechtbank 

wezenlijk worden aangetast. 

 

 Zij wijst eveneens met nadruk op het feit dat het opleggen, aan de werkgever, van de naleving van een uiterst 

korte termijn teneinde een geheel van stappen te ondernemen door die termijn te laten lopen vanaf een datum die 

pas met zekerheid bekend is vanaf het ogenblik waarop de gerechtsbrief met de beschikking op de woonplaats van 

de werkgever wordt overhandigd, een buitensporig formalisme zou uitmaken dat een wezenlijke aantasting van 

het recht van de werkgever op toegang tot een rechtbank vormt. 

 

 A.5.1.  In hun memorie van antwoord voeren de verwerende partijen voor de verwijzende rechter aan dat de 

vergelijking tussen de werkgevers en de andere rechtzoekenden niet gegrond is in zoverre die zich in 

fundamenteel verschillende situaties bevinden. De werkgever kent per definitie de beslissing van niet-verzoening 

die het aanvangspunt van de termijn zal bepalen, terwijl de rechtzoekende nog niet de inhoud kent van de 

gerechtelijke beslissing waartegen hij in voorkomend geval een beroep zal instellen. 

 

 A.5.2.  Ten slotte, gesteld dat de categorieën vergelijkbaar zijn, stellen de verwerende partijen voor de 

verwijzende rechter vast dat het verschil in behandeling wordt verantwoord door het door de wetgever 

nagestreefde doel en dat dat verschil geen onevenredige aantasting van het recht op toegang tot een rechtbank met 

zich meebrengt gezien het feit dat de in het geding zijnde wettelijke bepalingen de termijn laten lopen op een 

ogenblik waarop de werkgever volledig op de hoogte is van de beslissing en bijgevolg de nodige stappen kan 

ondernemen. 
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- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, van artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 « houdende bijzondere 

ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 

voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden », in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet. 

 

 B.2.  De in het geding zijnde bepalingen passen in het kader van de procedure die van 

toepassing is wanneer een werkgever beslist om een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-

personeelsafgevaardigde om dringende reden te ontslaan. 

 

 Artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 voorziet erin dat de betrokken werkgever de 

belanghebbende en de organisatie die hem heeft voorgedragen, hierover moet inlichten bij een 

ter post aangetekende brief, die wordt verstuurd binnen drie werkdagen volgend op de dag 

gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen. Hij 

moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank. 

 

 Een onderhandelingsperiode van vijf werkdagen begint de derde werkdag na de dag 

waarop de aangetekende brieven werden verzonden, met toepassing van artikel 5, § 1, van de 

wet. Paragraaf 2 van dezelfde bepaling voorziet erin dat de partijen door de griffier worden 

opgeroepen om afzonderlijk en in persoon te verschijnen voor de voorzitter van de 

arbeidsrechtbank, teneinde ingelicht te worden over de draagwijdte van de te volgen procedure, 

op een rechtsdag die wordt vastgesteld tijdens de in paragraaf 1 bedoelde periode. Een afschrift 

van het verzoekschrift wordt bij de oproeping gevoegd. 

 

 Artikel 5, § 3, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt vervolgens : 

 

 « De voorzitter legt een nieuwe rechtsdag vast die onmiddellijk na de 

onderhandelingsperiode valt en waarop hij de partijen tracht te verzoenen. 
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 Indien een akkoord bereikt wordt, legt de voorzitter de bepalingen hiervan vast in het 

proces-verbaal dat hij opmaakt en de uitgifte wordt bekleed met het formulier van 

tenuitvoerlegging. 

 

 Indien de partijen niet kunnen verzoend worden, maakt de voorzitter hiervan melding in de 

beschikking die hij dezelfde dag neemt en waarbij hij zich uitspreekt over de eventuele 

schorsing van de arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde tijdens de duur van de 

procedure betreffende de erkenning van de dringende reden. 

 

 De beslissing wordt gesteund op de overweging dat de ingeroepen redenen vreemd zijn 

aan de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde en aan vakbondsactiviteiten en heeft gevolg 

vanaf de datum van de aanhangigmaking bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank door de 

werkgever met toepassing van artikel 6. Zij is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. Zij 

wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de 

uitspraak ». 

 

 Het in de prejudiciële vraag in het geding zijnde artikel 6 bepaalt : 

 

 « De werkgever die na verloop van de bij artikel 5, paragraaf 1, vastgestelde 

onderhandelingsperiode bij zijn voornemen blijft om te ontslaan, moet de zaak bij de voorzitter 

van de arbeidsrechtbank volgens de vormen van het kort geding aanhangig maken binnen drie 

werkdagen na verloop van de onderhandelingsperiode zo het om een kandidaat-

personeelsafgevaardigde gaat en binnen drie werkdagen na de dag waarop de voorzitter van de 

arbeidsrechtbank de bij artikel 5, paragraaf 3, bedoelde beslissing heeft genomen zo het om een 

personeelsafgevaardigde gaat ». 

 

 B.3.  Aan het Hof wordt een eerste prejudiciële vraag gesteld over de omstandigheid dat 

het voormelde artikel 6 het aanvangspunt van de termijn van drie werkdagen die erin wordt 

vastgesteld, laat lopen vanaf de dag waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank de in 

artikel 5, § 3, van de wet van 19 maart 1991 bedoelde beslissing heeft genomen, en bijgevolg 

vanaf een datum die noch een vaste datum is, noch noodzakelijkerwijs ter kennis wordt 

gebracht van de geadresseerde ervan, terwijl het aanvangspunt van beroepstermijnen wordt 

berekend vanaf de kennisgeving of de betekening van de beslissing waartegen een beroep 

wordt ingesteld. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert aan dat beide categorieën van rechtzoekenden niet 

vergelijkbaar zijn.  

 

 B.4.2.  Hoewel zij zich in situaties bevinden die door objectief verschillende 

procedureregels worden beheerst, bevinden beide vergeleken categorieën van personen zich 

niet in een dermate verschillende situatie dat zij niet met elkaar zouden kunnen worden 



9 

vergeleken. Het gaat in beide gevallen immers om personen die worden geconfronteerd met het 

aanvangspunt van termijnen waarbinnen een zaak, in eerste aanleg of in hoger beroep, bij een 

rechtscollege aanhangig kan worden gemaakt en van wie het recht op toegang tot de rechter 

zou vervallen ingevolge het overschrijden van die termijn. 

 

 B.5.1.  Volgens het verslag namens de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer 

over het wetsontwerp dat de in het geding zijnde wet van 19 maart 1991 is geworden (Parl. St., 

Kamer, 1990-1991, nr. 1471/3, p. 8), vertoonden de wet van 20 september 1948 houdende 

organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de 

veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, die 

de bescherming regelden van de in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen afgevaardigde werknemers, bepaalde gebreken 

bij ontstentenis van echte sancties en hadden zij aanleiding gegeven tot misbruiken door 

werkgevers, waaraan het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, dat die twee wetten 

wijzigde, een einde wou maken. 

 

 Uit de rechtspraak bleek evenwel dat de bij het voormelde koninklijk besluit ingevoerde 

regeling aanleiding had gegeven tot heel wat moeilijkheden die onder meer te wijten waren aan 

het feit dat de vastgestelde termijnen, aangezien zij niet op straffe van nietigheid waren 

voorgeschreven, in de praktijk maar zelden werden nageleefd, waarbij de ontslagprocedures 

van beschermde werknemers aldus jaren konden aanslepen (ibid.). 

 

 B.5.2.  Door het aannemen van de wet van 19 maart 1991 wou de wetgever de 

gerechtelijke procedure om beschermde werknemers om dringende reden te ontslaan 

verbeteren en versnellen, door meer rekening te houden met de regeling van de 

werkzaamheden binnen de arbeidsrechtbanken (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1105-2, p. 8; 

Parl. St., Kamer, 1990-1991, nr. 1471/3, pp. 4 en 29). 

 

 B.5.3.  Met betrekking tot het in de prejudiciële vraag in het geding zijnde artikel 6 is in de 

memorie van toelichting vermeld : 

 

 « Artikel 6 regelt, in geval van mislukking van de onderhandelingsprocedure, hoe het 

verzoekschrift tot voorafgaandelijke erkenning van de dwingende reden voor het 

arbeidsgerecht moet worden ingediend. 
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 Bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, bevoegd krachtens artikel 627, 9°, van het 

Gerechtelijk Wetboek, maakt de werkgever bij dagvaarding zijn zaak aanhangig binnen drie 

werkdagen na de beslissing over het statuut van de personeelsafgevaardigde tijdens de 

gerechtelijke procedure of binnen drie werkdagen na het verstrijken van de 

onderhandelingsperiode, indien het een kandidaat-personeelsafgevaardigde betreft. 

 

 Teneinde de procedure te bespoedigen, zal de dagvaarding onderworpen worden aan de 

regels vastgesteld in artikel 1035 van het Gerechtelijk Wetboek voor de indiening van een 

vordering in kortgeding. De termijn van dagvaarding wordt dus herleid tot twee dagen. 

 

 Een afschrift van deze dagvaarding wordt door de griffie samen met de oproeping naar de 

partijen verstuurd » (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1105-1, pp. 11-12). 

 

 B.6.  Aan de werkgever en aan de arbeidsrechtbank en, in voorkomend geval, aan het 

arbeidshof zijn zeer korte termijnen toegemeten, respectievelijk om in rechte te treden of tot 

een beslissing te komen. 

 

 Hoewel het bij het ontslag van een beschermde werknemer op zich verantwoord is dat de 

wetgever de periode van onzekerheid daarover tot het strikte minimum probeert te beperken, 

moet een redelijk evenwicht behouden blijven tussen, enerzijds, de beoogde snelheid van de 

procedure en, anderzijds, de rechten van de verdediging van de partijen en het recht op toegang 

tot de rechter die worden gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

 B.7.  Volgens de Ministerraad zou het criterium van de met toepassing van de in het 

geding zijnde bepaling genomen beschikking niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de 

rechten van de werkgever aangezien hij persoonlijk ter terechtzitting moet verschijnen, 

aangezien de werkgever de inhoud van de door de voorzitter van de rechtbank gewezen 

beschikking kent en aangezien de termijn die is vastgesteld voor de uitspraak ervan, bij 

artikel 5, § 3, derde lid, van de wet van 19 maart 1991 wordt opgelegd. Hoe dan ook, indien de 

werkgever niet zou verschijnen of indien de beschikking niet op de dag van de terechtzitting 

zou zijn gewezen, zou, volgens de Ministerraad, niets de werkgever beletten de griffie van de 

rechtbank te raadplegen om de dag van de uitspraak ervan en bijgevolg het aanvangspunt van 

de in het in het geding zijnde artikel 6 vastgestelde termijn van drie dagen te kennen. Niets zou 

hem evenmin beletten een dagvaarding te betekenen vooraleer de voorzitter zijn beschikking 

heeft gewezen. 
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 B.8.1.  De in het in het geding zijnde artikel 6 vastgestelde termijn is voorgeschreven op 

straffe van verval (Cass., 27 februari 1995, Arr. Cass., 1995, nr. 114). De overschrijding ervan 

brengt aldus de niet-ontvankelijkheid met zich mee van de rechtsvordering die is ingesteld door 

de werkgever die bij zijn wens zou blijven om de betrokken werknemer na afloop van de 

verzoeningsprocedure te ontslaan om dringende redenen. 

 

 B.8.2.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, beperkt de inhoud van de 

beschikking zich niet tot de loutere vaststelling van het gebrek aan verzoening tussen de 

partijen. Zij bevat immers ook de beslissing van de voorzitter van de arbeidsrechtbank om de 

arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde al dan niet te schorsen gedurende de tijd 

van de procedure betreffende de erkenning van de dringende reden, beslissing die de 

werkgever die niet persoonlijk is verschenen, mogelijk niet zou kennen. De in artikel 5, § 3, 

van de wet voorgeschreven termijn waarbinnen de voorzitter zijn beschikking moet wijzen, 

namelijk in beginsel de dag van de verzoeningszitting, vormt een termijn van orde waarvan de 

niet-inachtneming aan geen enkele sanctie is verbonden. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de aard van de procedure, met de korte termijn en met de 

gevolgen die aan de niet-naleving ervan zijn verbonden, beperkt het feit dat die termijn ingaat 

op een ogenblik waarop de geadresseerde mogelijk nog geen kennis kan hebben van de inhoud 

van de beslissing, of zelfs kan zijn verstreken vooraleer die geadresseerde de kennisgeving 

ervan ontvangt, op onevenredige wijze de rechtszekerheid en het recht van de werkgever op 

toegang tot een rechter. Die kan immers enkel op het ogenblik waarop die beschikking hem bij 

gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, namelijk uiterlijk de derde werkdag die volgt op de 

uitspraak ervan, zoals artikel 5, § 3, laatste lid, van de wet voorschrijft, met zekerheid 

kennisnemen van de datum waarop de beschikking van de voorzitter van de rechtbank wordt 

gewezen en van de inhoud ervan. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  Aan het Hof wordt een tweede prejudiciële vraag gesteld over de bestaanbaarheid, 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van artikel 6 van de wet van 19 maart 1991, in 

samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet, in zoverre het voor de 

personeelsafgevaardigden de termijn van drie werkdagen om de zaak bij de voorzitter van de 
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arbeidsrechtbank aanhangig te maken volgens de vormen van het kort geding, laat lopen vanaf de 

dag volgend op die waarop de voorzitter van de rechtbank de in artikel 5, § 3, bedoelde beslissing 

heeft genomen, zijnde op een datum die geen vaste datum zou zijn, noch ter kennis zou worden 

gebracht van de geadresseerde ervan, terwijl, voor de niet-verkozen kandidaat, dezelfde termijn 

om een vordering in te stellen ingaat op de dag volgend op het verstrijken van de 

onderhandelingsperiode bedoeld in artikel 5, § 1, zijnde op een vaststaande datum. 

 

 B.12.  Om redenen die identiek zijn aan die welke in B.8 en B.9 zijn uiteengezet, dient de 

tweede prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 « houdende bijzondere ontslagregeling voor de 

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden », in samenhang gelezen met artikel 5, § 3, van dezelfde wet, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het, voor de personeelsafgevaardigden, 

de termijn van drie werkdagen om de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te 

maken volgens de vormen van het kort geding, laat lopen vanaf de dag volgend op die waarop de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank de in artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft genomen en niet 

vanaf de dag volgend op die waarop die beslissing door de griffie ter kennis is gebracht. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5663, 5685 en 5686 

 

 

Arrest nr. 106/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 27 december 2012 

« tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze 

kerncentrales », ingesteld door de nv « Electrabel », de nv « EDF Luminus » en de nv « EDF 

Belgium ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 juni 2013, is beroep tot gedeeltelijke 

vernietiging (in hoofdorde, de artikelen 3, 4, 5, 1° en 2°, en 6 tot 8, en, in ondergeschikte orde, de 

artikelen 3, 2°, 4, 2°, 5, 2° partim, 6, 7 en 8 partim) ingesteld van de wet van 27 december 2012 

« tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze 

kerncentrales » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2012, vierde 

editie) door de nv « Electrabel », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Lefèvre, 

Mr. L. Swartenbroux en Mr. X. Taton, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 b.  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 juni 2013 ter post 

aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 1 juli 2013, zijn beroepen tot 

gedeeltelijke vernietiging (de artikelen 2 tot 8, met uitzondering van artikel 5, 3°) ingesteld van 

voormelde wet van 27 december 2012 respectievelijk door de nv « EDF Luminus » en door de 

nv « EDF Belgium », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martens en 

Mr. M. Bourgys, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5663, 5685 en 5686 van de rol van het Hof, 

werden samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Block en Mr. J. Autenne, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend in de zaak nr. 5663, de 

Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P.-A. Foriers, advocaat bij het Hof 

van Cassatie, en Mr. L. Simont, advocaat bij de balie te Brussel, heeft memories ingediend in 

de zaken nrs. 5685 en 5686, de verzoekende partijen hebben memories van antwoord 

ingediend en de Ministerraad heeft ook memories van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. L. Swartenbroux, Mr. X. Taton, Mr. J. Meyers en Mr. G. Parisis, advocaten bij de 

balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5663; 

 

 .  Mr. B. Martens, Mr. M. Bourgys en Mr. M. Delanote, advocaat bij de balie te Brussel, 

voor de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5685 en 5686; 

 

 .  Mr. G. Block, Mr. J. Autenne en Mr. L. Cozigou, advocaat bij de balie te Brussel, voor 

de Ministerraad in de zaak nr. 5663; 

 

 .  Mr. P.-A. Foriers, en Mr. K. von Kuegelgen, advocaat bij de balie te Brussel, loco 

Mr. L. Simont, voor de Ministerraad in de zaken nrs. 5685 en 5686; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5663, de nv « Electrabel », zet uiteen dat de door haar 

bestreden bepalingen haar juridische en financiële situatie rechtstreeks en ongunstig aantasten, aangezien, 

krachtens die bepalingen, een totaalbedrag van 478,58 miljoen euro van haar wordt gevorderd. 

 

 A.1.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5685 en 5686, respectievelijk de nv « EDF Luminus » en 

de nv « EDF Belgium », zetten uiteen dat zij eveneens worden beoogd door de bestreden wet, in zoverre zij elk 

beschikken over een aandeel in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. Zij 

voeren aan dat de door hen bestreden bepalingen hun juridische en financiële situatie rechtstreeks en ongunstig 

beïnvloeden. 

 

 A.1.3.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de beroepen niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het uit de schending van het gelijkheidsbeginsel afgeleide middel betreft 

 

 A.2.1.  De nv « Electrabel », verzoekende partij in de zaak nr. 5663, leidt een eerste middel af uit de 

schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, door de artikelen 3, 4, 5, 1° en 2°, en 6 tot 8 van de 

wet van 27 december 2012 « tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd 

voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales » 

(hierna : de wet van 27 december 2012). Het middel beoogt in hoofdorde de repartitiebijdrage van 2012 in haar 

geheel genomen en, in ondergeschikte orde, de repartitiebijdrage van 2012 in haar aanvullend bestanddeel, 

afzonderlijk beschouwd. De verzoekende partij verwijt die bepalingen, enerzijds, een bijdrage voor een 

totaalbedrag van 549 miljoen euro voor het jaar 2012 uitsluitend ten laste te leggen van de kernexploitanten, met 

uitsluiting van de andere Belgische professionele belastingplichtigen en de andere spelers van de energiesector in 

België en, anderzijds, de aanvullende bijdrage niet op gelijke wijze toe te passen op alle kernexploitanten. Dat 

eerste middel bevat drie onderdelen. 

 

 A.2.2.  In het eerste onderdeel van haar eerste middel voert de nv « Electrabel » in hoofdorde aan dat de 

bestreden bepalingen een discriminatie invoeren tussen de kernexploitanten en de andere Belgische professionele 

belastingplichtigen. Zij is van mening dat de hoedanigheid van kernexploitant geen onderscheidend criterium is 

dat relevant is ten aanzien van het algemene budgettaire doel van de repartitiebijdrage, dat « overwinsten » in 

alle sectoren van de economie bestaan en niet uitsluitend inzake de productie van kernelektriciteit, en dat elk 

doel inzake energiebeleid per definitie betrekking heeft op de energie, die een gemeenschappelijk goed is voor 

alle ondernemingen en burgers en dus geen belasting kan verantwoorden die uitsluitend ten laste wordt gelegd 

van één bepaalde categorie van elektriciteitsproducenten. Zij voert aan dat geen twijfel erover bestaat dat de 

inning van de repartitiebijdrage van 2012 een doel van algemeen budgettair beleid en geen specifiek doel inzake 

energiebeleid beoogt, en dat, in het licht van dat algemeen budgettair doel, de kernexploitanten en de andere 

professionele belastingplichtigen zich bevinden in een situatie die vergelijkbaar is ten aanzien van de betwiste 

maatregel. De nv « Electrabel » voegt eraan toe dat de afwezigheid van een redelijke verantwoording voor de 
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maatregel eveneens voortvloeit uit het feit dat de wetgever, door een forfaitaire bijdrage in te voeren, geen 

rekening heeft gehouden met de werkelijke bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtigen en met name met de 

vermeende « overwinsten ». Zij besluit hieruit dat het discriminerend is de bestreden bijdrage uitsluitend ten 

laste te leggen van de kernexploitanten, die als enige het voordeel van het beginsel van de globalisatie van de 

belasting en van het beginsel van de belasting van het totale nettoinkomen, bepaald bij de artikelen 5 en 183 van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt ontzegd. 

 

 De nv « Electrabel » voert vervolgens aan dat er geen enkel redelijk verband van evenredigheid bestaat 

tussen de aangewende middelen en de met de bestreden maatregel nagestreefde doelstellingen. Zij zet uiteen dat, 

zelfs indien alleen rekening wordt gehouden met de nucleaire activiteiten van de drie ondernemingen die de 

bekritiseerde heffing verschuldigd zijn, de omvang van de vaste kosten verbonden aan de productie van 

kernelektriciteit voor een jaar van vertraagde productie zoals het jaar 2012 van dien aard is de 

belastingplichtigen elke « overwinst » of zelfs elke nettowinst te ontnemen. 

 

 A.2.3.  In ondergeschikte orde voert de nv « Electrabel » aan dat, zelfs indien zou moeten worden aanvaard 

dat de repartitiebijdrage van 2012, ten aanzien van het basisbestanddeel ervan, in overeenstemming is met het 

gelijkheidsbeginsel, dan nog zou moeten worden vastgesteld dat die bijdrage discriminerend is ten aanzien van 

het aanvullend bestanddeel ervan. Zij merkt op dat de bijdrage, wat het aanvullend bestanddeel ervan betreft, per 

definitie integraal bestemd is om andere noden dan die van het energiebeleid in te vullen. 

 

 A.2.4.  In het tweede onderdeel van het eerste middel voert de nv « Electrabel » aan dat de door haar 

bestreden repartitiebijdrage een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de kernexploitanten en de 

andere spelers van de energiesector in België. In hoofdorde is zij van mening dat de repartitiebijdrage in haar 

geheel discriminerend is ten aanzien van de kernexploitanten. Zij voert aan dat, zelfs in de hypothese dat de door 

haar bestreden maatregel daadwerkelijk de door de wetgever aangekondigde doelstellingen inzake energiebeleid 

zou nastreven, dan nog zou moeten worden vastgesteld dat die doelstellingen slechts op zeer bijkomstige wijze 

betrekking hebben op het domein van de productie van kernelektriciteit en dat de drie kernexploitanten geen 

nauwere banden met die doelstellingen hebben dan de andere ondernemingen van de elektriciteitsmarkt, of zelfs 

alle spelers van de Belgische energiesector. Zij voegt eraan toe dat geen enkele redelijke verantwoording bestaat 

die toelaat het verschil in behandeling waarvan zij het voorwerp uitmaakt, op redelijke wijze te gronden op haar 

hoedanigheid van kernexploitant. Zij doet gelden dat de aangevoerde voordelen van de kernexploitatie ten 

opzichte van de andere technologieën voor elektriciteitsproductie ofwel onbestaande zijn, ofwel duidelijk 

overtrokken worden door de Belgische Staat. Vervolgens merkt zij op dat de gunstige bruto-exploitatiemarge 

van de kerncentrales intrinsiek geen enkele hogere werkelijke bijdragecapaciteit van de kernexploitanten 

aantoont, aangezien de nucleaire « overwinsten » opgaan in het geheel van de activiteiten van die exploitanten, 

die allen een gemengd productiepark hebben. Ten slotte voert zij aan dat de vermeende versnelde afschrijving 

van de kerncentrales het bekritiseerde onderscheid evenmin kan verantwoorden. 

 

 De nv « Electrabel » zet overigens uiteen dat de vermeende disfuncties van de sector niet toe te schrijven 

zijn aan de kernexploitanten. Zij is van mening dat de Staat haar op geen enkele manier kan verwijten niet 

voldoende te hebben geïnvesteerd in de capaciteit om elektriciteit te produceren. Zij merkt op dat het 

energiebeleid van België ertoe leidt dat alleen de productie-eenheden op basis van hernieuwbare energiebronnen 

een gunstig klimaat genieten om te investeren. Zij voegt eraan toe dat de kernexploitanten evenmin 

verantwoordelijk zijn voor de vermeende gebrekkige concurrentie, de stijging van de energieprijzen of de andere 

disfuncties van de elektriciteitsmarkt waarnaar de Regering verwijst. 

 

 A.2.5.  De nv « Electrabel » is van mening dat de repartitiebijdrage geen relevante maatregel vormt om de 

zogenaamd nagestreefde doelstellingen inzake energiebeleid te bereiken. Zij merkt op dat die doelstellingen in 

hoofdzaak identiek zijn aan die van de bijdragen die aan dezelfde bijdrageplichtigen zijn opgelegd in de jaren 

2008, 2009, 2010 en 2011, en dat de wetgever heeft gesteld dat de disfuncties nog erger waren geworden. Zij is 

van mening dat dat oordeel niet overeenstemt met de werkelijkheid, aangezien de disfuncties niet erger zijn 

geworden en de sector is geëvolueerd naar een meer competitieve marktsituatie. Zij merkt evenwel op dat, 

volgens de verklaringen van de Regering, de van 2008 tot 2011 gestorte repartitiebijdragen geenszins ertoe 

hebben bijgedragen de zogenaamd nagestreefde doelstellingen te bereiken en besluit hieruit dat de 

repartitiebijdrage van 2012 niet doeltreffender zal zijn om diezelfde doelen te bereiken. 
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 A.2.6.  In ondergeschikte orde voert de nv « Electrabel » aan dat, indien zou moeten worden aanvaard dat 

het door de repartitiebijdrage van 2012 ingevoerde verschil in behandeling in zijn geheel geen afbreuk doet aan 

het gelijkheidsbeginsel, dan toch zou moeten worden vastgesteld dat zulks op zijn minst het geval is voor het 

aanvullend bestanddeel van de bijdrage, afzonderlijk beschouwd. 

 

 A.2.7.  In het derde onderdeel van haar eerste middel klaagt de nv « Electrabel » een verschil in 

behandeling aan tussen haarzelf en de twee andere kernexploitanten die actief zijn in België. Zij voert aan dat de 

aanvullende repartitiebijdrage het voorwerp uitmaakt van een degressieve vermindering die de lineaire 

verhouding tussen het deel van de bijdrage dat elke kernexploitant verschuldigd is en diens aandeel in de 

kernproductie verbreekt. Zij wijst erop dat zij als enige door die maatregel wordt benadeeld, in zoverre zij over 

het grootste aandeel in de kernproductie beschikt. Zij acht het vreemd dat de progressiviteit van een belasting, 

zoals in de parlementaire voorbereiding wordt aangegeven, wordt gekoppeld aan de schaalvoordelen die de 

bijdrageplichtige realiseert en aan de diversificatie van diens exploitatierisico. Zij is vervolgens van mening dat 

het, zelfs in de veronderstelling dat die twee criteria relevant zouden zijn, niet verantwoord is dat de bestreden 

wet alleen rekening houdt met de installaties in België om te bepalen in welke mate een kernexploitant 

schaalvoordelen kan realiseren en zijn risico kan diversifiëren, terwijl de geografische referentiezone ter zake 

niet meer beperkt is tot België maar westelijk Centraal-Europa dekt. Zij voegt ook eraan toe dat het criterium van 

het aandeel van de producenten in de kernenergie die gedurende het voorgaande jaar is geproduceerd, geenszins 

een objectieve en relevante indicator is inzake schaalvoordelen of het diversifiëren van het risico. 

 

 A.3.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 soortgelijk 

is aan de repartitiebijdrage voor het jaar 2008, zodat het middel ongegrond moet worden verklaard om dezelfde 

motieven als die welke zijn vermeld in het arrest nr. 32/2010 van het Hof. Hij merkt in dat opzicht op dat het 

middel dat de verzoekende partij afleidt uit de schending van het gelijkheidsbeginsel, vergelijkbaar is met 

sommige middelen die dezelfde partij had aangevoerd tegen de repartitiebijdrage voor het jaar 2008 en dat de 

beginselen die het juridisch kader van de bestreden repartitiebijdrage bepalen en de met die bijdrage nagestreefde 

doelstellingen analoog zijn aan die van de repartitiebijdrage voor het jaar 2008. Hij is van mening dat de 

toevoeging van de aanvullende repartitiebijdrage in 2012 zijn analyse niet kan beïnvloeden, aangezien die 

aanvullende bijdrage slechts een modaliteit is van de repartitiebijdrage waarvan de wettigheid is bevestigd door 

het Hof in zijn arrest nr. 32/2010. Hij besluit dat het Hof dat middel zou moeten beantwoorden met een arrest 

van onmiddellijk antwoord op grond van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 

 

 A.3.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de bestreden bepalingen geen discriminatie 

invoeren tussen de ondernemingen die de bestreden bijdrage verschuldigd zijn en de andere Belgische 

belastingplichtigen in het algemeen of diegenen die meer bepaald deel uitmaken van de energiesector. 

 

 A.3.3.  De Ministerraad is in de eerste plaats van mening dat de ondernemingen die door de bestreden 

bijdrage worden beoogd, specifieke activiteiten uitoefenen die niet gelijkgesteld kunnen worden met die welke 

worden uitgeoefend door de andere Belgische professionele belastingplichtigen, zodat zij niet met hen 

vergelijkbaar zijn of op zijn minst het criterium van onderscheid objectief en relevant is. Hij zet uiteen dat de 

keuze voor die indeling in categorieën verantwoord is in het licht van de voordelige situatie die de 

bijdrageplichtige ondernemingen hebben kunnen genieten als kernexploitant of als ondernemingen die een 

aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen, alsook in het 

licht van het bijzondere en specifieke karakter van de kernsector. Hij herinnert eveneens eraan dat de Belgische 

Staat in fine zou instaan voor een eventueel nucleair incident, hetgeen de sector eveneens in een bijzondere 

positie plaatst. 

 

 A.3.4.  De Ministerraad zet uiteen dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, het door de 

bestreden wet gekozen criterium van onderscheid niet het criterium van de deelname in de industriële productie 

van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen is, maar wel het criterium van het aandeel in de industriële 

productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen geïnstalleerd tijdens het jaar N-1. Hij verklaart dat 

een en ander wordt bevestigd door de wijze van berekening van de repartitiebijdrage, uitgevoerd volgens de 

geïnstalleerde productieactiviteit uitgedrukt in MWh van het jaar voorafgaand aan dat van de repartitiebijdrage. 

Hij voegt eraan toe dat de nucleaire rente, die kan worden gekwalificeerd als « overwinst », niet het 

onderscheidend criterium is voor de inning van de repartitiebijdrage, maar dat die slechts een van de elementen 

is die het mogelijk maakt de bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtige ondernemingen te beoordelen. 
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 A.3.5.  De Ministerraad voert aan dat de bestreden bijdrage redelijk verantwoord is en doelstellingen van 

algemeen belang nastreeft. Hij zet uiteen dat de repartitiebijdrage dient om talrijke doelstellingen van algemeen 

socio-economisch beleid, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan het energiebeleid, te verwezenlijken. Die 

doelstellingen zijn : de disfuncties van de energiemarkt inzake bevoorradingszekerheid opvangen, het hoofd 

bieden aan de uitgaven en investeringen inzake kernenergie, de concurrentie versterken in het kader van de 

Europese interne markt, de sociale cohesie en de middelen van het energiebeleid van het land verzekeren, de 

spitstechnologische elektriciteitsproductie verzekeren, de door de Europese Unie vastgestelde 

energiedoelstellingen bereiken. Hij voegt eraan toe dat de aanwending van de opbrengst van de repartitiebijdrage 

voor de Rijksmiddelenbegroting bevestigt dat die in het algemeen belang wordt gevestigd. Hij merkt in dat 

verband op dat artikel 174, tweede lid, van de Grondwet het beginsel van de budgettaire universaliteit bevestigt, 

zodat het de normale werkwijze van de begroting betreft. 

 

 A.3.6.  De Ministerraad voert vervolgens aan dat de bijdrageplichtigen zich niet in een situatie bevinden die 

vergelijkbaar is met die van de andere spelers van de energiesector, gelet op de voordelen die zij uit hun 

activiteiten halen. Hij somt zeven elementen op die de bijzondere en bevoorrechte situatie van de 

kernexploitanten ten opzichte van de andere kanalen van elektriciteitsproductie belichten : de competitieve prijs 

van de kernproductie die voortvloeit uit het feit dat de kerncentrales basiseenheden zijn die elektriciteit kunnen 

produceren tegen een minder hoge prijs dan de geavanceerde centrales; de lage en stabiele kostprijs van uranium 

ten opzichte van de kostprijs van gas en steenkool; de stabiliteit van de kernproductie; de weerslag van de 

specifieke kosten verbonden aan de kernexploitatie op de cliënten in de doorverkoopprijs van elektriciteit; de 

« versnelde » economische afschrijving ten opzichte van de levensduur van de kerncentrales die winsten heeft 

opgeleverd waaruit de eindverbruikers geen voordeel hebben gehaald; de onverwachte winsten die de 

kernexploitanten hebben gehaald uit het systeem van de CO2-emissierechten, die, daar zij konden worden 

opgenomen in de verkoopprijs van elektriciteit geproduceerd door fossiele verbranding, hebben geleid tot een 

stijging van de elektriciteitsprijzen, waaruit de kernsector voordeel heeft gehaald, terwijl die geen CO2-

emissierechten betaalt; de versterking van de dominante positie ten opzichte van de invoering van een 

kernmoratorium. 

 

 A.3.7.  De Ministerraad is van mening dat de nucleaire rente of overwinst het resultaat is van de voordelige 

situatie van de kernexploitanten en van de vennootschappen met een aandeel in de industriële productie van 

elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen zoals omschreven in A.3.6. Hij is van mening dat die voordelige 

situatie het mogelijk maakt de ondernemingen die de bestreden repartitiebijdrage verschuldigd zijn op objectieve 

en redelijk verantwoorde wijze te onderscheiden van de andere ondernemingen die elektriciteit produceren op 

basis van niet-nucleaire bronnen. 

 

 A.3.8.  De Ministerraad betwist de bewering van de verzoekende partij volgens welke zij niet in grotere 

mate verantwoordelijk zou zijn voor het tekort aan capaciteit om elektriciteit te produceren dan de andere spelers 

van de sector. Hij beweert integendeel dat de verzoekende partij het in 1995 door het beheerscomité van de 

elektriciteitsondernemingen voorgestelde investeringsplan niet heeft gevolgd en dat zij heeft gehandeld met 

kennis van het gevolg dat daaruit onoverkomelijk zouden voortvloeien, namelijk een ontoereikende 

geïnstalleerde productiecapaciteit. Hij voegt eraan toe dat de kernexploitanten, door hun nalatigheid, een 

schaarste hebben veroorzaakt in de elektriciteitsproductie, hetgeen heeft bijgedragen tot de prijsstijging waaruit 

de verzoekster voordeel haalt. Hij besluit dat de verzoekende partij haar deel in de verantwoordelijkheid voor het 

risico van een ontoereikende capaciteit waaraan de Belgische Staat vandaag het hoofd moet bieden, niet kan 

ontkennen. 

 

 A.3.9.  Ten aanzien van de aangevoerde discriminatie, waartoe het aanvullende bestanddeel van de 

repartitiebijdrage leidt, tussen de kernexploitant en de ondernemingen die een aandeel hebben in de industriële 

productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen, merkt de Ministerraad in de eerste plaats op dat de 

positie van de verzoekende partij een discriminatie impliceert binnen eenzelfde duidelijk gedefinieerde, 

geïdentificeerde en verantwoorde categorie van bijdrageplichtigen. Vervolgens merkt hij op dat de bekritiseerde 

regel van de degressiviteit is opgevat om het gelijkheidsbeginsel zo goed mogelijk in acht te nemen, aangezien 

die ten goede komt aan alle exploitanten voor de in de degressiviteitsschaal opgenomen schijven. 

 

 A.4.1.  De nv « Electrabel » antwoordt dat de Ministerraad een fundamenteel onjuist beeld geeft van de 

sector van de elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. 
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 A.4.2.  In hoofdorde is de nv « Electrabel » van mening dat de door de Ministerraad geformuleerde vraag 

dat het Hof het eerste middel beantwoordt met een arrest van onmiddellijk antwoord, niet ontvankelijk is, omdat 

alleen de rechters-verslaggevers het Hof kunnen voorstellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen en 

omdat de termijn daartoe bovendien sinds 15 juli 2013 is overschreden. 

 

 A.4.3.  De nv « Electrabel » antwoordt vervolgens dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 zich duidelijk 

onderscheidt van de repartitiebijdrage voor het jaar 2008, die het voorwerp heeft uitgemaakt van het arrest 

nr. 32/2010 van het Hof. Zij is van mening dat, in zoverre de met de bijdrage voor het jaar 2012 nagestreefde 

doelstellingen algemene budgettaire doelstellingen zijn en geen doelstellingen inzake energiebeleid, die 

doelstellingen niet kunnen dienen om het verschil in behandeling tussen de kernexploitanten en de andere aan de 

vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtigen te verantwoorden. Zij onderstreept overigens dat, sinds 

2008, de repartitiebijdrage terugkerend is geworden en dat het in 2012 geïnde bedrag meer dan twee keer hoger 

ligt dan dat van 2008. Zij merkt op dat de economische situatie op negatieve wijze is geëvolueerd en dat het 

thans duidelijk is dat zij niet verantwoordelijk kan worden geacht voor het vermeende tekort aan 

productiecapaciteit, noch voor de disfuncties van de markt. Zij besluit uit hetgeen voorafgaat, dat het niet correct 

is te beweren dat de kernexploitanten zich in een bevoorrechte economische situatie bevinden die een 

gedifferentieerde behandeling ten aanzien van de belasting zou verantwoorden. 

 

 A.4.4.  De nv « Electrabel » is van mening dat het beginsel van de budgettaire universaliteit waarnaar de 

Ministerraad verwijst, geen afbreuk doet aan de verklaring volgens welke het doel van de bestreden bepalingen 

onder het algemeen budgettair beleid ressorteert. Zij beweert niet dat de repartitiebijdrage noodzakelijkerwijze 

sensu stricto voor bepaalde uitgaven moet worden bestemd, maar merkt op dat de Ministerraad duidelijk 

moeilijkheden ondervindt om budgettaire kredieten te identificeren die specifiek zouden vallen onder de 

doelstellingen inzake energiebeleid die officieel ten grondslag liggen aan de inning van de repartitiebijdrage. Zij 

besluit hieruit dat niet op ernstige wijze kan worden betwist dat het met de repartitiebijdrage nagestreefde doel 

niet, of op zijn minst niet op significante wijze valt onder het energiebeleid. 

 

 A.4.5.  De nv « Electrabel » herinnert eraan dat de relevantie van het criterium van onderscheid moet 

worden beoordeeld ten aanzien van het met de bestreden bepaling nagestreefde doel en is van mening dat, te 

dezen, geen enkel dergelijk verband bestaat, aangezien het doel louter ressorteert onder het algemeen budgettair 

beleid. Zij is van mening dat de wetgever, via het formele criterium van het aandeel van elke bijdrageplichtige in 

de industriële productie van kernelektriciteit, in werkelijkheid de overwinsten beoogt die zogenaamd door die 

productie zijn gerealiseerd. Zij is van mening dat het door de wetgever aangewende formele criterium niet 

relevant is ten aanzien van het doel om de overwinsten af te romen, aangezien het ertoe leidt, enerzijds, de 

kernexploitanten te onderwerpen aan de bekritiseerde maatregel zelfs indien zij geen overwinsten zouden 

realiseren, en elke andere belastingplichtige die overwinsten geniet, buiten het toepassingsgebied ervan te laten. 

Zij voegt nog eraan toe dat het gevaar en het risico verbonden aan de activiteit bestaande in de productie van 

elektriciteit op basis van nucleaire bronnen en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit voor de Staat, 

kenmerken zijn die gemeen zijn aan talrijke industriële activiteiten. 

 

 A.4.6.  De nv « Electrabel » betwist dat de repartitiebijdrage wordt berekend volgens haar 

bijdragecapaciteit. Zij merkt op dat, integendeel, de bijdrage sinds 2008 elk jaar dezelfde is, behalve in 2012, 

waarin zij plots meer dan het dubbele bedraagt, zonder dat haar jaarlijkse bijdragecapaciteit op enige manier is 

geanalyseerd. Als bewijs hiervoor voert zij aan dat, terwijl in 2012 verschillende centrales meerdere maanden 

moesten worden stilgelegd, hetgeen de wetgever wist, die laatste het bedrag van de bijdrage toch aanzienlijk 

heeft verhoogd. Zij klaagt de stelling van de Ministerraad aan volgens welke haar bijdragecapaciteit in de tijd 

zou kunnen worden beschouwd en dat die evolutief zou zijn, waarbij die kan worden beoordeeld in het licht van 

zowel elementen uit het verleden als actuele elementen. Zij voegt eraan toe dat het kunstmatig onderscheid dat 

de wetgever maakt tussen de verschillende activiteiten van de bijdrageplichtigen het mogelijk maakt de 

vermeende nucleaire overwinsten afzonderlijk te belasten, ten koste van het beginsel van de globalisatie in 

fiscale zaken, hetgeen eveneens de bestreden maatregel discriminerend maakt. Ten slotte voert zij aan dat de 

bestreden bijdrage volkomen onevenredig is. 

 

 A.4.7.  Wat de versnelde afschrijving van de kerncentrales betreft, antwoordt de nv « Electrabel » dat het 

feit dat die centrales nog zijn geëxploiteerd na het verstrijken van de periode van boekhoudkundige afschrijving 

niet noodzakelijk een bijzonder voordeel vormt voor de betrokken exploitanten. Zij merkt op dat elke 

beroepsbeoefenaar kan beslissen een economisch goed na de volledige boekhoudkundige afschrijving ervan 

verder te gebruiken. Zij preciseert daarnaast dat het eventuele voordeel verbonden aan de afschrijving van de 

centrales tijdens de periode vóór de vrijmaking van de markt volledig geneutraliseerd is door twee soorten 

tariefverlagingen, voor een totaalbedrag van 575 miljoen euro over de periode 1995-2004. Daaruit volgt volgens 
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haar dat geen enkele voordelige situatie thans voortvloeit uit het tempo van de toen uitgevoerde afschrijvingen. 

Zij voegt eraan toe dat dat vermeende voordeel, voor een hoe dan ook beperkt bedrag dat de Ministerraad niet 

kwantificeert, niet kan dienen als aanhoudende verantwoording voor discriminerende heffingen ten laste van de 

kernexploitanten. 

 

 A.4.8.  Ten aanzien van het argument dat is afgeleid uit de impact van het systeem van de CO2-rechten, 

merkt de nv « Electrabel » op dat de Ministerraad zelf toegeeft, zoals dat ook het geval is in de memorie van 

toelichting van de bestreden wet, dat het niet meer actueel is. 

 

 A.4.9.  Wat betreft de verantwoording voor de bestreden repartitiebijdrage door het motief van de 

aansprakelijkheid van de nv « Electrabel » voor het risico van een ontoereikende productiecapaciteit van 

elektriciteit, antwoordt zij dat het beginsel zelf van een vrijgemaakte markt, ingevoerd sinds 1999 op Belgisch en 

Europees niveau, erin bestaat dat geen enkele economische speler ertoe kan worden verplicht investeringen te 

doen, zodat beweren dat zij specifiek investeringen moest doen, erop neerkomt de vrijheid van handel en 

industrie in een systeem van markteconomie te ontkennen. Zij herinnert overigens eraan dat een van de oorzaken 

van het risico van een ontoereikende energiecapaciteit op lange termijn de kernuitstap is waartoe de wetgever in 

2003 heeft besloten. Zij deelt eveneens mee dat de markt zich weinig leent tot investeringen in thermische 

centrales, hetgeen vele spelers van de sector ertoe heeft gebracht van dergelijke projecten af te zien. Ten slotte 

voert zij aan dat de Regering, sinds de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, haar precies onder druk heeft gezet 

om haar marktaandeel in de productie te beperken. 

 

 A.4.10.  Ten aanzien van de door haar aangeklaagde discriminatie onder kernexploitanten, in verband met 

de aanvullende bijdrage, weerlegt de nv « Electrabel » het argument van de Ministerraad volgens hetwelk het 

beginsel van de territorialiteit van de belasting het niet mogelijk maakt rekening te houden met de winsten die in 

het buitenland zijn gerealiseerd, aangezien er talrijke situaties bestaan waarin de Staat belastingen heft waarvan 

het bedrag rekening houdt met het bestaan van inkomsten die de belastingplichtige in het buitenland ontvangt. 

Zij voegt eraan toe dat de degressieve ontheffing wel degelijk leidt tot een verschil in behandeling, in zoverre die 

de lineaire verhouding verbreekt tussen het deel van de bijdrage dat elke kernexploitant verschuldigd is en diens 

aandeel in de lineaire productie. 

 

 A.5.1.  In zijn memorie van wederantwoord merkt de Ministerraad op dat de verzoekende partij nalaat om, 

in al haar geschriften, rekening te houden met het aftrekbare karakter op fiscaal vlak van het bedrag van de last 

die de repartitiebijdragen vormen, met inbegrip van de repartitiebijdrage voor het jaar 2012. 

 

 A.5.2.  Wat het risico op een elektriciteitstekort betreft, verklaart de Ministerraad dat, in tegenstelling tot 

wat de verzoekende partij aanvoert, België niet opnieuw elektriciteit is gaan uitvoeren. Studies tonen immers aan 

dat het land steeds meer elektriciteit moet invoeren. De Ministerraad betreurt dat die studies niet hebben geleid 

tot nieuwe investeringen vanwege de nv « Electrabel » en is van mening dat zij haar deel in de 

verantwoordelijkheid voor het risico van een ontoereikende capaciteit waaraan het land het hoofd moet bieden, 

bijgevolg niet kan ontkennen. Hij voert aan dat de disfuncties van de markt waarvoor de verzoekende partij 

gedeeltelijk verantwoordelijk is, gecombineerd met de voordelige situatie die de bijdrageplichtigen genieten, de 

vestiging van de repartitiebijdrage te hunnen aanzien verantwoorden. 

 

 A.5.3.  In verband met het aanvullend bestanddeel van de repartitiebijdrage herinnert de Ministerraad eraan 

dat die berust op hetzelfde onderscheidende criterium als het basisbestanddeel, namelijk het aandeel in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen geïnstalleerd in het jaar N-1. Hij voegt 

eraan toe dat, ten aanzien van het aanvullend bestanddeel, de wetgever evenwel rekening heeft willen houden 

met het schaaleffect dat de bijdrageplichtigen die een aanzienlijk deel of aandeel in de productie van elektriciteit 

door splijting van kernbrandstoffen genieten, alsook met het belang van de vaste kosten van de sector van de 

elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. Hij onderstreept ten slotte dat de verzoekende partij 

geen rekening ermee houdt dat de productiecapaciteit van haar concurrenten door haar aan hen is afgestaan en 

dat de Belgische Regering niet weet of de verzoekende partij voor die afstand geen zeer hoge bedragen heeft 

ontvangen. 
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 Wat de uit de schending van het eigendomsrecht afgeleide middelen betreft 

 

 A.6.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5663, de nv « Electrabel », leidt een tweede middel af uit de 

schending van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zij voert aan dat, enerzijds, de inmenging in het recht op het 

ongestoord genot van eigendom die wordt veroorzaakt door het opleggen van de repartitiebijdrage, geen enkel 

gewettigd doel van algemeen belang nastreeft en, anderzijds, de door de bestreden wet opgelegde last neerkomt 

op een verbeurdverklaring en overdreven is, en het billijk evenwicht tussen de vereisten van algemeen belang en 

de vrijwaring van het recht op het ongestoord genot van eigendom klaarblijkelijk verstoort. 

 

 A.6.2.  Alvorens dat middel uiteen te zetten, stelt de nv « Electrabel » vast dat het arrest van het Hof 

nr. 32/2010 van 30 maart 2010 niet in aanmerking kan worden genomen om de geldigheid van het mechanisme 

en van het bedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 te beoordelen, aangezien de omstandigheden en de 

context verschillend zijn. In dat verband voert zij aan dat, sinds 2008, de repartitiebijdrage terugkerend is 

geworden en dat de kernsector in totaal reeds een miljard euro heeft betaald, dat de Staat de sinds 2008 geïnde 

bijdragen niet heeft gebruikt om de aangekondigde doelstellingen inzake energiebeleid te verwezenlijken, dat de 

aanvullende bijdrage een volkomen nieuw feit is in 2012, dat de elektriciteitssector sinds 2008 aanzienlijk is 

geëvolueerd en, ten slotte, dat de raming van de winsten die voortvloeien uit de activiteit bestaande in de 

productie van kernelektriciteit in België aanzienlijk lager ligt in 2012, met name wegens lange periodes waarin 

verschillende reactoren zijn stilgelegd. 

 

 A.6.3.  Ten aanzien van de in de bestreden wet aangegeven doelstellingen van algemeen belang is de 

verzoekende partij van mening dat die ongegrond en dus kennelijk onredelijk zijn. Zij voert aan dat de motieven 

van algemeen belang die de wetgever aanvoert, als niet-relevant moeten worden beschouwd wanneer zij 

geenszins verband houden met de overwogen maatregel of met de belastingplichtige waarop die van toepassing 

is. In hoofdorde voert zij aan dat de Belgische Staat de bestreden bijdrage heeft geïnd met het oog op de 

financiering van zijn algemene uitgaven, waarbij geen enkele van de sinds 2008 geïnde bijdragen is bestemd 

voor de doelstellingen bepaald in artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet op de nucleaire voorzieningen. 

 

 A.6.4.  In ondergeschikte orde wil de nv « Electrabel » aantonen dat geen enkel van de in de memorie van 

toelichting bij de bestreden wet aangevoerde argumenten kan verantwoorden dat de in het geding zijnde bijdrage 

alleen ten laste van de kernexploitanten wordt opgelegd. Zij voert daartoe aan dat de situatie van de 

kernexploitanten, die zogenaamd gunstig is, geen relevant motief vormt voor het opleggen van de 

repartitiebijdragen. Zij voegt in dat verband eraan toe dat de theorie van de versnelde afschrijvingen elke 

grondslag mist en dat het begrip « inframarginale rente » evenmin het opleggen van uitzonderlijke bijdragen 

verantwoordt. Zij onderstreept in dat opzicht dat in de memorie van toelichting geen enkele geldige raming 

wordt gegeven van het voordeel dat de kernexploitanten zouden genieten, waarbij alle aangehaalde ramingen 

steunen op gegevens van 2007 of eerder. 

 

 A.6.5.  De nv « Electrabel » voert overigens aan dat het risico van een ontoereikende productiecapaciteit 

van elektriciteit geen relevant motief vormt voor het opleggen van de repartitiebijdrage. Zij onderstreept dat de 

bestaande Belgische installaties beschikken over een totale productiecapaciteit die volstaat om tegemoet te 

komen aan de bevoorradingsbehoeften van België inzake elektriciteit op korte termijn en dat het risico van een 

tekort aan productiecapaciteit vanaf 2015 voortvloeit uit de beslissing om de oudste kerncentrales stil te leggen, 

beslissing die is opgenomen in de wet van 31 januari 2003 op de kernuitstap. Zij leidt hieruit af dat de wetgever 

geen argument kan afleiden uit zijn eigen beslissing om de beschikbare productiecapaciteit te verminderen 

teneinde te verantwoorden dat aanzienlijke bijdragen alleen ten laste van de kernexploitanten worden geheven. 

 

 A.6.6.  De nv « Electrabel » merkt op dat in de memorie van toelichting van de bestreden wet wordt 

beweerd dat de repartitiebijdrage zou moeten dienen voor de financiering van het nucleair passief, alsook van de 

uitgaven inzake de veiligheid van kernenergie en het wetenschappelijk onderzoek op nucleair vlak. Zij voert in 

dat verband aan dat die uitgaven niet ten laste komen van de begroting van de Staat, maar het voorwerp 

uitmaken van andere maatregelen die losstaan van de repartitiebijdrage. 

 

 A.6.7.  De nv « Electrabel » voert aan dat in de memorie van toelichting geenszins rekening wordt 

gehouden met de evoluties van de elektriciteitsmarkt en met de maatregelen die de concurrentie onder de op de 

Belgische markt actieve elektriciteitsondernemingen reeds aanzienlijk hebben versterkt. Zij voert in dat verband 

aan dat de elektriciteitsondernemingen thans zijn onderworpen aan een aanzienlijke concurrentiedruk en geeft 

een gedetailleerd overzicht van de besparingsmaatregelen en maatregelen inzake de vermindering van het 
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personeel die Electrabel heeft genomen om zich aan die concurrentieomgeving aan te passen. Zij merkt 

overigens op dat de heffing van de repartitiebijdrage geen enkel gevolg zou kunnen hebben voor andere 

marktdeelnemers dan de kernexploitanten, zodat zij de marktprijs van elektriciteit niet beïnvloedt. Zij besluit 

hieruit dat de bestreden heffing geenszins verband houdt met het doel om de concurrentie te versterken. 

 

 A.6.8.  De nv « Electrabel » onderstreept dat in de memorie van toelichting geenszins rekening wordt 

gehouden met de talrijke maatregelen die reeds bestaan inzake het toezicht op de prijzen voor de levering en de 

hulp aan de minstbedeelden en die niet ten laste komen van de federale begroting. Zij ziet overigens niet in hoe 

de heffing van een overheidsbijdrage op de inkomsten van de kerncentrales de situatie van de behoeftigen zou 

verbeteren. 

 

 A.6.9.  De nv « Electrabel » ziet niet in waarom de kernexploitanten, die « basiselektriciteit » produceren, 

als enige zouden moeten bijdragen tot de financiering van de bouw van nieuwe productie-eenheden die gebruik 

maken van andere vormen van zogenaamde geavanceerde technologieën. Zij onderstreept in dat verband dat het 

tekort aan investeringen in dergelijke eenheden een gevolg is van de bestaande marktvoorwaarden en zet uiteen 

dat zijzelf, alsook de andere kernexploitanten, beschikken over gemengde productieparken met zowel 

basiseenheden als geavanceerde eenheden. 

 

 A.6.10.  Wat betreft de verantwoording voor de bestreden heffing op basis van de federale 

ontwikkelingsplannen, voert de nv « Electrabel » aan dat, enerzijds, dat motief geen enkel specifiek verband 

vertoont met de kernexploitatie en, anderzijds, geen enkel van de plannen in kwestie overeenstemt met een 

uitgave ten laste van de begroting van de federale Staat. 

 

 A.6.11.  Ten aanzien van de doelstellingen in verband met de vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de verbetering van de energetische 

doeltreffendheid, onderstreept de nv « Electrabel » dat geen enkele van die doelstellingen in grotere mate 

betrekking heeft op de kernexploitanten dan op de andere elektriciteitsondernemingen, en dat zij het opleggen 

van een bijdrage ten behoeve van de federale Staat geenszins verantwoorden. 

 

 A.6.12.  De nv « Electrabel » is van mening dat, ook al mocht het Hof oordelen dat de repartitiebijdrage 

voor het jaar 2012 verantwoord is, dan nog zou moeten worden vastgesteld dat die een overdreven en 

onevenredige last vormt ten opzichte van de geraamde winsten van haar activiteit bestaande in de productie van 

kernelektriciteit in België. 

 

 A.6.13.  In hoofdorde voert de nv « Electrabel » aan dat de repartitiebijdrage 2012 in haar geheel duidelijk 

het karakter van een verbeurdverklaring heeft. Zij voert aan dat die bijdrage tot gevolg heeft alle winsten 

(volgens de gemiddelde raming, 102 pct.) te innen die zijn verbonden aan haar activiteit bestaande in de 

productie van kernelektriciteit in 2012 en dat zij ertoe leidt dat haar boekjaar is afgesloten met een negatief 

nettoresultaat. Zij onderstreept dat het doel van de wetgever, dat erin bestaat alle inkomsten van de 

kernexploitanten te innen die de inkomsten overstijgen die voor hen noodzakelijk zijn om het faillissement te 

voorkomen, op zich duidelijk neerkomt op een verbeurdverklaring. Zij haalt het arrest nr. 107/2005 van het Hof 

aan en leidt hieruit af dat de aanslagvoet binnen striktere limieten moet liggen wanneer het doel van de heffing 

uitsluitend erin bestaat de activiteiten van de Staat te financieren en niet het gedrag van de belastingplichtigen te 

beïnvloeden. Zij voegt eraan toe dat eveneens rekening moet worden gehouden met de uitzonderlijke of 

terugkerende aard van de bestreden heffing, alsook met de onmogelijkheid voor de belastingplichtige om aan de 

bijdrage te ontsnappen. 

 

 A.6.14.  In ondergeschikte orde voert de nv « Electrabel » aan dat de aanvullende repartitiebijdrage een 

kennelijk onevenredig marginaal tarief oplegt. Zij is van mening dat de aanvullende repartitiebijdrage een 

marginaal tarief vertegenwoordigt van minstens 150 pct., hetgeen ontegenzeglijk overdreven is. 

 

 A.7.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat het arrest van het Hof nr. 32/2010 de 

repartitiebijdrage reeds geldig heeft verklaard ten aanzien van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij 

merkt op dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 past in het verlengde van de repartitiebijdragen die de 

vorige jaren zijn goedgekeurd en dat de aanvullende repartitiebijdrage slechts een modaliteit is van de 

repartitiebijdrage die het Hof geldig heeft verklaard. Om die redenen vraagt hij aan het Hof een arrest van 

onmiddellijk antwoord met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
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 A.7.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de bestreden repartitiebijdrage het 

evenredigheidsbeginsel naleeft, niettegenstaande de inmenging die zij inhoudt in het eigendomsrecht van de 

verzoekende partij. Hij herinnert eraan dat, volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, de Staten over een ruime beoordelingsmarge in fiscale zaken beschikken. Hij stelt vast dat geen twijfel 

erover bestaat dat het energiebeleid van het land, met inbegrip van de inzet ervan op economisch, sociaal en 

milieuvlak, beleid dat met de repartitiebijdrage wordt gefinancierd, ertoe strekt een doel van algemeen belang te 

realiseren. Hij herinnert eraan dat de met de repartitiebijdrage nagestreefde doelstellingen de volgende zijn : de 

bevoorradingszekerheid van België, de uitgaven en investeringen inzake kernenergie, met inbegrip van de 

bescherming tegen bestraling, de versterking van de concurrentie binnen de sector, de financiering van het 

sociaal energiebeleid en de bestrijding van de energieschaarste, de ontwikkeling van de productie van 

geavanceerde elektriciteit en de invoering van doeltreffende bezoldigde ondersteunende diensten, de financiering 

van het energiebeleid, de financiering van maatregelen die het mogelijk maken de Europese doelstellingen 

inzake energie te bereiken en de ondersteuning van de energetische sociale cohesie in een crisisperiode. 

 

 A.7.3.  De Ministerraad is van mening dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 beantwoordt aan het 

evenredigheidscriterium, geen overdreven last vormt en niet op fundamentele wijze afbreuk doet aan de situatie 

van de verzoekende partij. Hij voert aan dat, gelet op de bijzonder voordelige situatie van de producenten van 

kernelektriciteit op de energiemarkt en het relatieve belang van de bijdrage ten opzichte van de inkomsten uit 

hun activiteiten, de repartitiebijdrage binnen de limieten blijft van de verhouding van evenredigheid toegestaan 

in het licht van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol. 

Hij preciseert dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012, zoals de vorige, is vastgesteld rekening houdend met 

de bijdragecapaciteit van de kernexploitanten, die is onderzocht in het licht van de daadwerkelijke bijdrage van 

de sector tot de lasten van de Staat, de ontwikkeling in de tijd van de bestaande fiscale reglementering en de 

bijdragecapaciteit op middellange en lange termijn van de bijdrageplichtige. Hij voegt eraan toe dat, hoewel de 

nv « Electrabel » voor het jaar 2012 een negatieve resultaatrekening heeft, haar bijdragecapaciteit niettemin moet 

worden beoordeeld in de tijd, over het in het geding zijnde boekjaar en over de vorige boekjaren, alsook in het 

licht van al haar jaarrekeningen, met inbegrip van de overgedragen winst. In dat opzicht merkt hij op dat de 

overgedragen winst van de nv « Electrabel » in 2012 een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt, dat de 

overgedragen winst exponentieel toeneemt sinds de invoering van de nucleaire rente en dat geen enkele twijfel 

erover bestaat dat een aanzienlijk deel van die overgedragen winsten voortkomt uit de nucleaire rente. Hij 

onderstreept dat de repartitiebijdrage voor 2008 tot 2011 blijkbaar veel lager lag dan het werkelijke niveau van 

de nucleaire rente, die duidelijk hoger lag, hetgeen wellicht de zeer grote groei van de gereserveerde winst 

verklaart. 

 

 A.7.4.  De Ministerraad is van mening dat de evenredigheid van de repartitiebijdrage wordt versterkt door 

de mogelijkheid waarover de bijdrageplichtigen beschikken om de volledige repartitiebijdrage fiscaal af te 

trekken van hun bedrijfsresultaat. 

 

 A.7.5.  De Ministerraad voert aan dat het onjuist is een argument af te leiden uit de impact van het tijdelijk 

stilleggen van sommige kerncentrales in 2012 op het bedrijfsresultaat teneinde de evenredigheid van de 

repartitiebijdrage te betwisten, omdat de berekening daarvan gebeurt op basis van de geïnstalleerde 

productiecapaciteit van het jaar vóór dat van de beschouwde repartitiebijdrage. Hij voegt eraan toe dat de 

Regering om die reden heeft aangekondigd dat zij, voor de repartitiebijdrage voor het jaar 2013, rekening hield 

met het feit dat die centrales in 2012 zijn stilgelegd. 

 

 A.7.6.  Ten overvloede stelt de Ministerraad vast dat, ten aanzien van het zogenaamd terugkerende karakter 

van de bijdrage, talrijke belastingen, hoewel die in de feiten terugkerend zijn, belastingen vormen die jaarlijks 

door het Parlement worden goedgekeurd ten aanzien van een jaarlijks vastgesteld algemeen belang. Te dezen zet 

hij uiteen dat de repartitiebijdrage telkens wordt ingevoerd door middel van verschillende wetten die jaarlijks het 

blijvende karakter van de nucleaire rente vaststellen en de hoogte van de heffing aanpassen. 

 

 A.7.7.  Ten aanzien van de kritiek dat de sinds 2008 geïnde bijdragen niet werden gebruikt om de in 

artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003 vermelde doelstellingen te realiseren, voert de 

Ministerraad aan dat de Regering het beginsel van de budgettaire universaliteit in acht neemt, dat de bevoegde 

minister aanwijzingen heeft gegeven over het politieke verband tussen de opbrengsten van de bijdrage en 

bepaalde aanwendingen ervan en dat de repartitiebijdragen uitsluitend doelstellingen van algemeen belang 

dienen. Hij voegt eraan toe dat, zelfs in de veronderstelling dat de Staat, bij de aanwending van de geïnde 

opbrengsten, niet heeft beantwoord aan de verwachtingen die sommigen konden hebben, de enige bestaande 

sanctie ressorteert onder het parlementaire toezicht dat op de Regering wordt uitgeoefend. 
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 A.7.8.  In verband met de invoering van een tweede bestanddeel van de repartitiebijdrage, benadrukt de 

Ministerraad dat het gaat om een modaliteit van de repartitiebijdrage en niet om een nieuwe bijdrage. Hij wijst 

erop dat de repartitiebijdrage in haar geheel opwaarts is herzien omdat de wetgever in staat was het bedrag van 

de nucleaire rente nauwkeuriger te bepalen. Ten slotte onderstreept hij dat de repartitiebijdrage in het bijzonder 

rekening houdt met de bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtigen en met hun mogelijkheid om schaalvoordelen 

te verwezenlijken ten aanzien van hun productiepark. 

 

 A.7.9.  De Ministerraad herinnert voorts eraan dat de repartitiebijdrage niet tot doel heeft winsten of 

inkomsten te innen, maar betrekking heeft op een geïnstalleerde capaciteit. Hij benadrukt dat de 

repartitiebijdrage intrinsiek verschilt van de vennootschapsbelasting. 

 

 A.8.1.  De nv « Electrabel », verzoekende partij, meent te hebben aangetoond dat, enerzijds, het verzoek 

om een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen, niet ontvankelijk is in dit stadium van de procedure en, 

anderzijds, de repartitiebijdrage noch ten aanzien van het doel, noch ten aanzien van de context ervan 

vergelijkbaar is met de repartitiebijdrage die het voorwerp heeft uitgemaakt van het arrest nr. 32/2010. 

 

 A.8.2.  Wat de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang betreft, merkt de nv « Electrabel » op dat 

de Ministerraad erkent dat de beoordelingsmarge van de Staat beperkt is door de aangevoerde doelstellingen van 

algemeen belang, maar dat hij te dezen geen enkel nauwkeurig doel van algemeen belang aantoont. Zij besluit 

dat, bij ontstentenis van een algemeen, nauwkeurig, adequaat en daadwerkelijk door de Staat nagestreefd doel, 

de inmenging ervan in het recht op het ongestoord genot van eigendom klaarblijkelijk elke redelijke grond mist. 

 

 Ten aanzien van het beginsel van de budgettaire universaliteit voert de verzoekende partij aan dat het voor 

de wetgever niet verboden is daarvan af te wijken, zodat de Belgische Staat het niet kan aanvoeren om de niet-

naleving te verantwoorden van de voorwaarde van algemeen belang waarin artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens voorziet. 

 

 A.8.3.  De nv « Electrabel » antwoordt vervolgens dat, in elke hypothese, de Ministerraad niet aantoont dat 

de bestreden wet het billijke evenwicht naleeft dat moet bestaan tussen de vereisten van algemeen belang en de 

vrijwaring van het eigendomsrecht. Zij is van mening dat het standpunt van de Ministerraad bijzonder 

onsamenhangend is op het vlak van de evaluatie van de nucleaire marge, aangezien in zijn memorie nog een 

verschillende en nieuwe raming van de winstmarge van de kernexploitanten wordt weergegeven, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van approximatieve en achterhaalde gegevens die bovendien betrekking hebben op verschillende 

tijdsperiodes, gaande van 2005 tot 2008. Zij onderstreept dat geen enkele jurisprudentiële beslissing een heffing 

van 100 pct. van de winsten van de belastingschuldige aanvaardt. 

 

 Zij voegt eraan toe dat de Ministerraad niet antwoordt op haar argumentatie die in ondergeschikte orde is 

voorgesteld in verband met de aanvullende repartitiebijdrage. 

 

 A.8.4.  In verband met de berekening van de bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtigen voert de 

nv « Electrabel » aan dat de bewering van de Ministerraad volgens welke de repartitiebijdrage voor 2012 zou 

zijn vastgesteld rekening houdend met de bijdragecapaciteit van de kernexploitanten, berust op een 

anachronistische en niet-vaststaande stelling. Zij onderstreept dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele 

toelichting wordt gegeven over de wijze waarop rekening zou zijn gehouden met de bijdragecapaciteit van de 

kernexploitanten. Zij is van mening dat uit het arrest nr. 32/2010 voortvloeit dat het de jaarlijkse winsten uit de 

activiteit inzake de productie van kernelektriciteit zijn die de jaarlijkse bijdragecapaciteit van de 

kernexploitanten bepalen, en niet het vermogen of de winsten uit het verleden of de overgedragen winsten. 

 

 A.8.5.  De nv « Electrabel » voert voorts aan dat het begrip « overwinsten » geenszins relevant is in het 

fiscaal recht en dat niet kan worden betwist dat zij winsten en dus inkomsten vormen. Zij voegt eraan toe dat de 

bijdrage van 2012 zich niet ertoe beperkt « overwinsten » te belasten, maar wel alle door de kernactiviteit in 

2012 voortgebrachte inkomsten. 

 

 A.8.6.  Ten aanzien van het argument van de Ministerraad volgens hetwelk de impact van de 

repartitiebijdrage beperkt is omdat die fiscaal aftrekbaar is, antwoordt de nv « Electrabel » dat het evenredige of 

overdreven karakter van een belasting moet worden beoordeeld rekening houdend met het geheel van de 

verschuldigde belastingen. Zij preciseert dat het fiscaal aftrekbare karakter van de repartitiebijdrage niet tot 

gevolg heeft nieuwe inkomsten voor de verzoekende partij tot stand te brengen. 
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 A.9.1.  Het tweede middel dat wordt aangevoerd door de nv « EDF Luminus » en de nv « EDF Belgium », 

verzoekende partijen in de zaken nrs. 5685 en 5686, is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij verwijten de artikelen 5, 1° en 2°, 6, 7 en 8 van de bestreden 

wet dat zij een basisrepartitiebijdrage handhaven en een aanvullende repartitiebijdrage invoeren voor het 

jaar 2012, waarvan het totaalbedrag op willekeurige wijze is vastgesteld en de eventuele overwinsten met 

betrekking tot dat jaar overschrijdt. Zij voeren aan dat de individuele last van die bijdragen voor hen overdreven 

is en dat die neerkomt op een verbeurdverklarende maatregel. Zij zijn van mening dat er geen verband van 

evenredigheid bestaat tussen het bedrag van de repartitiebijdrage en het door de wetgever nagestreefde doel. Zij 

voeren aan dat, sinds 2007, de economische context veel verslechterd is, hetgeen belet de in het arrest 

nr. 32/2010 gevolgde redenering om te zetten naar 2012. 

 

 A.9.2.  De nv « EDF Luminus » en de nv « EDF Belgium » voeren aan dat in de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet wordt verwezen naar verschillende studies waaruit blijkt dat de door de 

CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en de NBB (Nationale Bank van België) 

gemaakte evaluaties fundamenteel verschillen wat betreft de evaluatie van het bedrag van de overwinsten of de 

nucleaire rente. Zij besluiten hieruit dat het totaalbedrag van de algemene repartitiebijdrage voor het jaar 2012 op 

willekeurige wijze is vastgesteld. Zij onderstrepen dat geen enkele studie van de CREG betrekking heeft op de 

inkomsten van het jaar 2012 en dat de Staat zich ertoe heeft beperkt achterhaalde studies met betrekking tot de 

inkomsten van 2007 over te nemen. 

 

 A.9.3.  De nv « EDF Luminus » en de nv « EDF Belgium » stellen daarnaast vast dat het totaalbedrag van 

600 miljoen euro kennelijk onevenredig is ten opzichte van het nagestreefde doel, namelijk de overwinsten voor 

het jaar 2012 maximaal te belasten, dat het klaarblijkelijk onevenredig is met de daadwerkelijk beschikbare 

nucleaire rente en dat het eveneens ruim overdreven is ten opzichte van hun persoonlijke situatie. Zij 

onderstrepen in dat verband dat de werkelijk beschikbare winstmarge voor het jaar 2012 veel lager ligt dan die 

welke werkelijk beschikbaar was in 2007. Zij voeren aan dat het individuele deel dat zij verschuldigd zijn, hun 

eventuele meerwinsten doet verdwijnen, maar ook hun redelijke winsten, en hun rendabiliteit aantast. 

 

 A.10.1.  De Ministerraad is van mening dat het middel onontvankelijk moet worden verklaard, aangezien 

hij in de onmogelijkheid verkeert daarop uitgebreid te antwoorden, omdat de verzoekende partijen, zonder enige 

wettige reden, de cijfers die de essentiële elementen van hun argumentatie vormen, niet meedelen. Hij voegt 

eraan toe dat, indien het Hof zou oordelen dat de middelen ontvankelijk zijn, het het verzoek om de stukken van 

de verzoekende partijen vertrouwelijk te achten, zou moeten verwerpen en de raadpleging ervan door de 

Ministerraad zou moeten toestaan. 

 

 A.10.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de bestreden wet het 

evenredigheidsbeginsel naleeft, temeer daar zij voorziet in een mechanisme van degressiviteit van de 

aanvullende bijdrage. Hij voert aan dat zij doelstellingen van algemeen belang nastreeft die niet kunnen worden 

bereikt door de inning van alleen de basisbijdrage, en dat de grondige studies van de CREG het mogelijk hebben 

gemaakt te beschouwen dat het bedrag van de tussen 2008 en 2011 vastgestelde bijdragen klaarblijkelijk 

ontoereikend was om de nucleaire rente op adequate wijze te belasten en te beantwoorden aan de andere door de 

wetgever vastgestelde doelstellingen. 

 

 A.10.3.  De Ministerraad voert aan dat de voorstelling door de verzoekende partijen van de huidige situatie, 

die sterk zou verschillen van de situatie van 2007, de werkelijkheid niet weergeeft. Hij herinnert eraan dat de 

repartitiebijdrage degressief en aftrekbaar is. Hij is van mening dat, in zoverre de verzoekende partijen het Hof 

vragen om hun winst te evalueren, zij een niet-relevante argumentatie uiteenzetten, aangezien het gaat om een 

repartitiebelasting op een productiecapaciteit en niet op een winstmarge. Hij voert aan dat de conjuncturele 

evoluties die de verzoekende partijen aanvoeren, enerzijds, niet zijn aangetoond en, anderzijds, geen afbreuk 

doen aan het feit dat zij een structureel voordeel blijven genieten dat leidt tot de nucleaire rente. 

 

 A.11.1.  De verzoekende partijen kondigen in hun memorie van antwoord aan dat zij hebben beslist de 

vertrouwelijkheid op te heffen van de stukken waarop hun argumentatie steunt, zodat de Ministerraad in staat is 

zijn middelen van verweer uitgebreid aan te voeren. Zij besluiten hieruit dat het middel ontvankelijk is en 

voegen eraan toe dat het feit dat sommige gegevens niet zijn meegedeeld bij de indiening van het verzoekschrift, 

geen afbreuk doet aan de ontvankelijkheid. 
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 A.11.2.  In verband met de grond van de zaak zijn de verzoekende partijen van mening dat de Ministerraad 

de fundamentele beginselen met name de belastbare grondslag en de berekening van de belasting, met elkaar 

verwart. Zij geven aan dat de repartitiewijze alleen van belang is voor de berekening van de door elke 

bijdrageplichtige verschuldigde belasting en dat de vraag of er al dan niet een aantasting is van het 

eigendomsrecht, dient te worden beoordeeld in het licht van het door elke belastingplichtige verschuldigde 

bedrag. Zij voeren aan dat de repartitiebijdrage voor 2008, die door het Hof « onbeduidend » kon worden geacht, 

helemaal niet vergelijkbaar is met de basisrepartitiebijdrage en de aanvullende bijdrage voor 2012. Zij zijn van 

mening dat de wetgever, door gebruik te maken van gegevens die de huidige economische situatie niet 

weerspiegelen, het overwogen doel niet heeft nagestreefd, dat erin bestaat de overwinst en uitsluitend de 

overwinst maximaal te elimineren. 

 

 A.11.3.  De verzoekende partijen preciseren dat, in het kader van dat middel, hun kritiek geen betrekking 

heeft op het beginsel van de verdeelsleutel van de basisbijdrage en van de aanvullende bijdrage, maar op de 

concrete impact van de toepassing van de verdeelsleutel van de aanvullende bijdrage op hun individuele situatie, 

gelet op het totaalbedrag van de bijdrage van 600 miljoen euro. Zij zijn van mening dat, hoewel voor hen 

onbetwistbaar moet worden voorzien in een mechanisme van degressiviteit, het door de wetgever ingevoerde 

mechanisme van degressiviteit klaarblijkelijk ontoereikend is wanneer het wordt gekoppeld aan het totaalbedrag 

van de aanvullende repartitiebijdrage. 

 

 A.11.4.  In verband met de degressiviteit herinneren de verzoekende partijen eraan dat die alleen betrekking 

heeft op de berekening van de belasting en niet op de belastbare grondslag ervan, zodat dat mechanisme niets 

verandert aan het feit dat de betwiste belasting onevenredig is en neerkomt op een verbeurdverklaring. Zij 

onderstrepen dat zij dat mechanisme aanvechten in zoverre het klaarblijkelijk ontoereikend is. Ten aanzien van 

de aftrekbaarheid voeren zij aan dat die noodzakelijk is om een dubbele belasting van de overwinsten te 

voorkomen, door die helemaal te verwijderen uit de belastbare grondslag van de vennootschap. 

 

 A.12.1.  De Ministerraad is van mening dat de beslissing van de verzoekende partijen om de 

vertrouwelijkheid van sommige stukken op te heffen, dat middel niet ontvankelijk kan maken, daar de 

ontvankelijkheid van een vernietigingsmiddel volgens hem moet worden beoordeeld bij de indiening van het 

verzoekschrift. 

 

 A.12.2.  Ten gronde herinnert de Ministerraad eraan dat de wetgever niet de winsten van elke onderneming 

van de sector heeft willen beogen, maar het concurrentievoordeel waarover alle ondernemingen van de sector 

beschikken, heeft willen beperken. Hieruit vloeit volgens hem voort dat de individuele situatie van de 

verzoekende partijen niet in aanmerking dient te worden genomen en dat men zich niet moet beperken tot het 

resultaat van alleen hun nucleaire activiteit voor de beoordeling van hun bijdragemogelijkheid. Hij voegt eraan 

toe dat, zelfs indien de analytische boekhouding van de verzoekende partijen zou moeten worden bekeken, 

daaruit zou voortvloeien dat hun situatie in 2012 zeker niet zo slecht is als zij beweren. 

 

 

 Wat de uit de schending van het beginsel van niet-retroactiviteit afgeleide middelen betreft 

 

 A.13.  De nv « Electrabel » leidt een derde middel af uit de schending van artikel 172 van de Grondwet, 

alsook uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van niet-

retroactiviteit en rechtszekerheid. De verzoekende partij verwijt de wetgever nucleaire bijdragen te hebben 

ingevoerd die erop neerkomen de fiscale situatie van de kernexploitanten buiten termijn te herstellen, door a 

posteriori afschrijvingen te verwerpen die de kernexploitanten op wettelijke wijze in hun boekhouding hebben 

opgenomen en die door de belastingadministraties zijn aanvaard. Zij voert aan dat de motieven van algemeen 

belang die het mogelijk maken de retroactieve toepassing van een wet te verantwoorden, op strikte wijze dienen 

te worden geïnterpreteerd en dat, wanneer de retroactiviteit gevolgen heeft voor het eigendomsrecht, het 

bovendien vereist is dat de maatregel een billijk evenwicht tussen het algemeen belang en de individuele 

belangen tot stand brengt. Zij zet uiteen dat, volgens de Regering, de buitengewone winsten, of overwinsten, die 

overeenstemmen met de nucleaire rente, in hoofdzaak zouden voortvloeien uit de versnelde afschrijving van de 

kerncentrales. Zij voert aan dat zij en haar voorgangers de afschrijvingen op de constructiekosten van hun 

kerncentrales in hun boekhouding hebben opgenomen en fiscaal hebben afgetrokken, met inachtneming van de 

regels die zijn opgelegd door het Wetboek op de inkomstenbelastingen, op lineaire wijze, over een periode van 

20 jaar vanaf de datum van indienstneming van elke centrale, tussen 1975 en 1985. Zij voegt eraan toe dat met 

die afschrijvingen rekening is gehouden bij het bepalen van de belastbare grondslag van 1975 tot 2005 en is van 

mening dat het argument volgens hetwelk zij buitengewone winsten zou hebben gerealiseerd die voortvloeien uit 

de versnelde afschrijving van de kerncentrales, elke grondslag mist. Zij is van mening dat de nucleaire bijdragen 
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erop neerkomen de aftrekbaarheid van een deel van de beroepskosten die Electrabel en haar voorgangers hebben 

gemaakt en die wettelijk zijn aanvaard door de belastingadministratie tijdens de voorbije aanslagjaren, definitief 

uit te sluiten en dat er geen enkele bijzondere omstandigheid is welke die retroactiviteit kan verantwoorden. Zij 

voegt eraan toe dat, zelfs indien zou worden beschouwd dat de bestreden bijdrage niet retroactief is, er geen 

twijfel over bestaat dat het beginsel van de rechtszekerheid is aangetast. 

 

 A.14.1.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 niet ertoe strekt 

de indertijd toegekende versnelde afschrijvingen te recupereren, maar sommige bestaande disfuncties van de 

elektriciteitsmarkt te corrigeren. Hij onderstreept dat de repartitiebijdragen niet zijn ingevoerd omdat de 

verzoekende partij in het verleden een versnelde afschrijving van de middelen inzake nucleaire productie heeft 

kunnen genieten. Hij herinnert eraan dat de bestreden bijdrage door verscheidene elementen is gemotiveerd, 

namelijk de bijzonder bevoorrechte huidige situatie van de kernexploitanten ten opzichte van de andere kanalen 

van elektriciteitsproductie, hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van overwinsten voor hen, de disfuncties van de 

energiemarkt en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de toegenomen verplichtingen die voortvloeien uit 

het recht van de Europese Unie ten laste van de lidstaten en de versterking van het sociaal energiebeleid. Hij 

herinnert daarnaast eraan dat, indien de beoogde vennootschappen een versnelde afschrijving hebben kunnen 

genieten, dat diende te gebeuren in ruil voor een prijsdaling voor de consumenten en dat die compensatie niet 

heeft plaatsgehad wegens de context van de vrijmaking van de markt. Hij is van mening dat de repartitiebijdrage 

slechts het evolutieve karakter van de inning van de belasting in de tijd weergeeft, dat noodzakelijk is om correct 

in te spelen op de beginselen inzake de toewijzing en de herverdeling van de belasting, en dat het gaat om een 

autonome maatregel die een huidige werkelijkheid en een specificiteit van de sector beoogt. 

 

 A.14.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de bestreden wet die de nucleaire 

repartitiebijdrage invoert, geen retroactief karakter heeft, noch verband houdt met de vennootschapsbelasting. 

Hij onderstreept dat de bestreden wet niet van toepassing is op feiten, handelingen of situaties die definitief 

waren, maar op een huidige situatie die is opgenomen in de belastbare periode en waarvan de belastbare 

grondslag de productiecapaciteit van de producenten van kernenergie is. Hij herinnert eraan dat de wetgever de 

techniek van de overname van afschrijvingen niet heeft gekozen, maar is van mening dat, zelfs indien hij die 

weg had gekozen, die laatste geenszins in strijd zou zijn geweest met het beginsel van retroactiviteit en van 

rechtszekerheid, vermits die zowel verankerd is in het fiscaal recht als in het boekhoudkundig recht. 

 

 A.15.1.  De nv « Electrabel » antwoordt dat het door de wetgever aangegeven doel, zoals het duidelijk 

blijkt uit de parlementaire voorbereiding, wel degelijk erin bestaat de versnelde afschrijvingen van de 

kerncentrales a posteriori te verwerpen. Zij is van mening dat er geen versnelde afschrijving van de 

kerncentrales, noch een inhouding van een aan de verbruikers verschuldigde compensatie is geweest. Zij voert 

aan dat, enerzijds, het ondenkbaar is dat haar indertijd een fiscaal voordeel is toegekend mits een compensatie te 

verlenen en, anderzijds, het voordeel voor de verbruikers zou voortvloeien uit de toepassing van het mechanisme 

inzake de regulering van de op dat ogenblik vigerende prijzen. Zij voegt eraan toe dat de consumenten tussen 

1995 en 2004 wel degelijk tariefdalingen hebben genoten, hetgeen de aftrek van de afschrijvingen meer dan 

gecompenseerd heeft. 

 

 A.15.2.  De nv « Electrabel » is van mening dat de Ministerraad, door haar overgedragen winsten aan te 

voeren om de maatregel te verantwoorden, bevestigt dat de Staat zijn maatregel zou kunnen gronden op haar 

winsten uit het verleden, hetgeen de ontkenning zelf is van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de fiscale 

wet. 

 

 A.16.  De nv « Electrabel » leidt een vierde middel af uit de schending van artikel 172 van de Grondwet, 

alsook uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van niet-

retroactiviteit en rechtszekerheid. Zij verwijt de wetgever terug te komen op een definitief tot stand gekomen 

situatie in zoverre de bijdrage ertoe strekt « overwinsten » te belasten die de bijdrageplichtigen in 2011 hebben 

gerealiseerd. 
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 Dat middel wordt in ondergeschikte orde aangevoerd, mocht het Hof van oordeel zijn dat de betwiste 

bijdrage van 2012 in werkelijkheid betrekking zou hebben op de inkomsten uit de nucleaire exploitatie van 2011. 

In die interpretatie is de nv « Electrabel » van mening dat de bijdrage in strijd zou zijn met het beginsel van niet-

retroactiviteit van de wetten, omdat, in dat geval, het jaar 2011 het aanslagjaar vormt, namelijk de periode 

waaronder de belaste winsten ressorteren. Zij merkt op dat de bestreden bepalingen niet zijn bekendgemaakt in 

de loop van het jaar 2011 en dat zij dus van toepassing zijn op feiten, handelingen en situaties die definitief 

volbracht waren op het ogenblik dat zij in werking zijn getreden. Zij voegt eraan toe dat, zelfs indien zou moeten 

worden geoordeeld dat het niet gaat om retroactieve bepalingen, die laatste erop neerkomen een vroegere 

definitief volbrachte situatie te wijzigen, zodat zij afbreuk doen aan het beginsel van de rechtszekerheid. 

 

 A.17.1.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat het middel een onmiddellijk antwoord vereist op grond 

van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, omdat de bestreden 

repartitiebijdrage analoog is aan de repartitiebijdrage voor het jaar 2008 waarvan de wettigheid is bevestigd door 

het arrest nr. 32/2010 en omdat, in dat arrest, het Hof een middel heeft verworpen dat identiek was aan hetwelk 

hier wordt onderzocht. 

 

 A.17.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de bestreden wet niet retroactief is en het 

beginsel van rechtszekerheid niet schendt, daar zij tegemoetkomt aan de beginselen die het Hof in het arrest 

nr. 32/2010 heeft bevestigd. Hij preciseert dat de repartitiebijdrage sinds het jaar 2008 zonder overbodigheid of 

overlapping is toegepast en dat het dus onjuist is te beweren dat de verzoekende partijen in 2011 twee keer 

zouden zijn belast. Hij voegt eraan toe dat het Hof, bij het arrest nr. 32/2010, heeft beslist dat de 

repartitiebijdrage voor het jaar 2008 het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet in acht nam en merkt op 

dat dezelfde berekeningsmethode wordt toegepast voor de bijdrage met betrekking tot het jaar 2012. Ten slotte 

stelt hij vast dat de methode voor de berekening van de aanvullende repartitiebijdrage identiek is aan de methode 

voor de berekening van de basisrepartitiebijdrage. 

 

 A.17.3.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden wet niet in strijd is met het beginsel van 

rechtszekerheid, omdat de verzoekende partij over alle elementen beschikte om de draagwijdte van de wet van 

8 januari 2012 en die van 27 december 2012 te begrijpen. Hij merkt op dat uit de jaarrekeningen van de 

nv « Electrabel » voor de jaren 2011 en 2012 blijkt dat zij de bedragen die zijn verschuldigd als repartitiebijdrage 

voor de jaren 2011 en 2012 in haar boekhouding had opgenomen en dat het dus onbegrijpelijk is dat zij over een 

niet-voorzienbaarheid van de bestreden wet klaagt. 

 

 A.18.1.  De nv « Electrabel » antwoordt in hoofdorde dat het verzoek om een arrest van onmiddellijk 

antwoord uit te spreken, in dit stadium van de procedure niet ontvankelijk is en dat het middel in de onderhavige 

zaak in elk geval duidelijk verschilt van hetwelk het Hof heeft onderzocht in het arrest nr. 32/2010. Te dezen 

voert zij in hoofdorde aan dat de grondslag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 bestaat in de inkomsten 

uit de nucleaire activiteit in 2012. Zij herinnert eraan dat haar vierde middel slechts in ondergeschikte orde wordt 

aangevoerd indien, zoals de Ministerraad dat laat verstaan in zijn stukken, zou moeten worden beschouwd dat de 

grondslag het aandeel in de productie van nucleaire elektriciteit voor het jaar 2011 zou zijn. 

 

 A.18.2.  De nv « Electrabel » voegt eraan toe dat het niet is omdat zij de boekhoudwetgeving correct heeft 

toegepast dat de Ministerraad kan aanvoeren dat zij geen aanspraak meer zou kunnen maken op een 

ontoereikende voorzienbaarheid van een repartitiebijdrage die werd bekendgemaakt in 2012 maar betrekking zou 

hebben op een in 2011 uitgeoefende productieactiviteit. 

 

 A.19.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5685 en 5686, de nv « EDF Luminus » en de nv « EDF 

Belgium », leiden een eerste middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172, eerste lid, van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van niet-retroactiviteit, rechtszekerheid en 

gewettigd vertrouwen. Zij verwijten de artikelen 5, 1°, 6 en 7 van de bestreden wet een basisrepartitiebijdrage te 

handhaven en een aanvullende repartitiebijdrage voor het jaar 2012 in te voeren waarvan het totaalbedrag is 

gedefinieerd door te verwijzen naar studies met betrekking tot de nucleaire rente die steunen op cijfers van 2007. 

Zij zijn van mening dat de wetgever dus in werkelijkheid, retroactief, een situatie van 2007 belast die al 

verschillende jaren definitief is. Dat middel bestaat uit twee onderdelen. 

 

 A.20.1.  In het eerste onderdeel van dat middel klagen de verzoekende partijen een schending aan van het 

beginsel van niet-retroactiviteit en rechtszekerheid dat inhoudt dat een fiscaalrechtelijke regel niet kan worden 

toegepast op feiten, handelingen of situaties die definitief waren op het ogenblik dat die regel in werking is 

getreden. 
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 A.20.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat de wetgever een drievoudig doel nastreeft met de 

handhaving en de invoering van de bekritiseerde bijdragen, namelijk, ten eerste, het de Staat mogelijk maken de 

uitgaven te dekken die noodzakelijk zijn om op te treden ten voordele van investeringen inzake hernieuwbare 

energie, om de bevoorradingszekerheid te versterken, om de stijging van de energieprijzen te bestrijden en de 

concurrentie op de energiemarkt te verbeteren, ten tweede, tegemoetkomen aan de behoeften van de federale 

Staat ten aanzien van de Europese verplichtingen inzake energie en, ten derde, het bedrag van de 

repartitiebijdrage van 250 miljoen euro die sinds 2008 jaarlijks is geïnd, aanpassen aan de laatste evaluaties van 

de nucleaire rente. Zij zijn van mening dat daaruit blijkt dat de wetgever behoeften heeft waaraan hij wil 

tegemoetkomen door de overwinsten van de nucleaire productie maximaal te belasten. 

 

 A.20.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het doel om uitsluitend de overwinsten te belasten, 

gewettigd is. Zij merken evenwel op dat de wetgever, met de bestreden wet, heeft beschouwd dat de 

basisrepartitiebijdrage ontoereikend zou zijn om de nucleaire rente in 2012 te belasten en heeft beslist die te 

verhogen met een aanvullende bijdrage, op basis van studies die de CREG en de Nationale Bank van België 

hebben uitgevoerd en die in werkelijkheid cijfers met betrekking tot het jaar 2007 betreffen. Zij leiden hieruit af 

dat het door de wetgever gekozen criterium van onderscheid niet relevant is, omdat de wetgever de eventuele 

overwinsten met betrekking tot 2012 niet kan evalueren op basis van gegevens die dateren van 2007. Zij 

besluiten hieruit eveneens dat de basisrepartitiebijdrage en de aanvullende repartitiebijdrage die zijn vastgesteld 

voor het jaar 2012 in werkelijkheid een situatie van 2007 belasten, die al verschillende jaren definitief is op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van de bestreden wet, zodat die een retroactieve werking heeft. Zij 

onderstrepen dat niets die retroactiviteit kan verantwoorden. Zij merken overigens op dat de winstmarge die is 

ontstaan in de loop van 2012 veel lager lag dan die in de loop van het jaar 2007. 

 

 A.21.1.  De Ministerraad voert aan dat de kernexploitanten en de vennootschappen die een aandeel in de 

productie van kernelektriciteit hebben, zich nog steeds in 2012 zoals in 2008 onderscheiden van de andere 

elektriciteitsproducenten, zowel op het vlak van de lage productiekosten als op dat van de uitzonderlijke 

voordelen die zij blijven genieten. Hij leidt hieruit af dat het criterium van onderscheid dat de wetgever heeft 

gekozen, nog steeds relevant is. 

 

 A.21.2.  De Ministerraad herinnert eraan dat de bestreden bijdragen repartitiebelastingen zijn die niet 

mogen worden verward met de inkomstenbelastingen. Hij zet uiteen dat het feit dat aanleiding geeft tot de 

belasting op een objectief criterium steunt dat niet afhangt van de nucleaire rente of het bedrag ervan, maar wel 

van het aandeel van de bijdrageplichtige in de productie van kernelektriciteit gedurende het laatste afgelopen 

kalenderjaar. Hij is van mening dat dat mechanisme geen retroactieve draagwijdte heeft aangezien het niet van 

toepassing is op een juridisch verlopen situatie, maar steunt op de bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtige in 

de loop van het afgelopen kalenderjaar. 

 

 A.22.1.  De nv « EDF Luminus » en de nv « EDF Belgium », verzoekende partijen, antwoorden dat de 

studies waarop de Ministerraad steunt, betrekking hebben op gegevens die dateren van 2007 en die niet kunnen 

worden omgezet naar 2012. Zij onderstrepen daarnaast de sterke verschillen op het vlak van de 

berekeningsmethodes en bijgevolg van de resultaten tussen de studies die de CREG heeft gerealiseerd en de 

studies die de NBB heeft gerealiseerd. Zij merken op dat zelfs de hypothesen van de CREG aantonen dat de 

overwinsten van jaar tot jaar aanzienlijk zouden afnemen. Zij betwisten overigens dat zij zich als 

kernproducenten in een bevoorrechte situatie bevinden en verklaren dat de producenten van elektriciteit op basis 

van hernieuwbare energie veel meer bevoorrecht zijn. 

 

 A.22.2.  De verzoekende partijen antwoorden voorts dat het bedrag van de door de individuele 

kernexploitant verschuldigde belasting wordt vastgesteld volgens de omvang van zijn industriële 

elektriciteitsproductie en niet volgens zijn productiecapaciteit, omdat niet kan worden betwist dat de wetgever de 

overwinsten heeft trachten te belasten die elke bijdrageplichtige heeft gerealiseerd dankzij zijn eigen productie 

van kernenergie. Het totaalbedrag van de belasting, vooraf vastgesteld door de overheid, vormt precies, voor de 

verzoekende partijen, de belastbare grondslag die de belastbare materie zou moeten weerspiegelen. Zij zijn van 

mening dat, aangezien niet kan worden ontkend dat dat totaalbedrag is vastgesteld op basis van gegevens van het 

jaar 2007, de belasting een retroactief effect heeft. Zij zijn van mening dat dus een onderscheid moet worden 
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gemaakt tussen, enerzijds, de verwijzing naar het laatste verlopen kalenderjaar in het kader van de berekening 

van het bedrag van de basisrepartitiebijdragen en van de aanvullende repartitiebijdragen die elke 

bijdrageplichtige verschuldigd is en, anderzijds, de verwijzing naar de belastbare materie, namelijk de 

overwinsten die zijn gerealiseerd in de loop van het jaar waarvoor de bijdragen zijn gevestigd. Zij voegen eraan 

toe dat uit de verklaring zelf van de Ministerraad volgens welke het stilleggen van de centrales in 2012 in 

aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de bijdrage voor 2013, blijkt dat de bijdragen een 

retroactief karakter hebben. 

 

 A.23.  In het tweede onderdeel van dat middel klagen de verzoekende partijen een aantasting aan van het 

beginsel van het gewettigd vertrouwen en van rechtszekerheid dat impliceert dat de fiscaalrechtelijke regel 

voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, zodat het rechtssubject de gevolgen van een bepaalde handeling in 

redelijke mate moet kunnen voorzien op het ogenblik dat die handeling plaatsheeft, en dat inhoudt dat de 

fiscaalrechtelijke regel de belastingplichtige niet mag teleurstellen in zijn gewettigde verwachtingen. Zij voeren 

aan dat de economische context duidelijk gunstiger was in 2007 dan in 2012 en dat zij in 2007 niet in staat waren 

de juridische gevolgen te voorzien die hun handelingen in 2012 zouden hebben. Zij voegen eraan toe dat, te 

dezen, geen enkele bijzondere omstandigheid die valt onder het algemeen belang, die kennelijke aantasting van 

het beginsel van rechtszekerheid en van het beginsel van het gewettigd vertrouwen verantwoordt. 

 

 A.24.  De Ministerraad merkt op dat de verzoekende partijen de in 2009 tot 2011 opgelegde bijdragen niet 

hebben aangevochten en dat zij niet aantonen dat de in 2012 geheven bijdragen plots het aanvaardbare zouden 

hebben overschreden. 

 

 A.25.  De verzoekende partijen antwoorden dat, aangezien het beginsel van een repartitiebijdrage van een 

bedrag van 250 miljoen euro door het Hof geldig is verklaard in zijn arrest nr. 32/2010, niets het indienen van 

nieuwe beroepen verantwoordde. Zij onderstrepen dat het bedrag van 600 miljoen euro dat is vastgesteld voor de 

repartitiebijdrage voor het jaar 2012 niet te vergelijken is met de vorige repartitiebijdragen. 

 

 

 Wat de uit de schending van het recht van de Europese Unie afgeleide middelen betreft 

 

 A.26.1.  De nv « Electrabel », verzoekende partij in de zaak nr. 5663, leidt een vijfde middel af uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, leden 1, 2 en 15, van 

de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG. 

Zij verwijt de bestreden bepalingen de kernexploitanten verplichtingen van openbare dienst op te leggen die door 

die bepalingen zijn verboden. Zij voert aan dat, volgens de memorie van toelichting van de bestreden wet, de 

betaling van de repartitiebijdrage dient te worden gekwalificeerd als een openbaredienstverplichting opgelegd 

aan de kernexploitanten in de zin van artikel 3 van de voormelde richtlijn 2009/72/EG. Zij wijst erop dat de 

openbaredienstverplichtingen in de zin van die bepaling zijn opgevat als afwijkingen die noodzakelijk zijn voor 

de werking van de vrijgemaakte markt en dat zij overeenstemmen met het begrip van diensten van algemeen 

economisch belang bedoeld in de artikelen 14 en 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) en in het Protocol nr. 26 bij dat Verdrag. Zij is van mening dat de repartitiebijdrage niet 

is opgelegd in overeenstemming met de strikte geldigheidsvoorwaarden die zijn voorgeschreven bij artikel 3 van 

richtlijn 2009/72/EG. 

 

 A.26.2.  De nv « Electrabel » voert in de eerste plaats aan dat de aard zelf van de betwiste maatregel niet 

verenigbaar is met de openbaredienstverplichtingen die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 3 van 

richtlijn 2009/72/EG, omdat een bijdrage die moet worden gestort in de begroting van de Staat nooit een 

openbaredienstverplichting vormt in de zin van die richtlijn. Vervolgens is zij van mening dat de bijdrage niet 

duidelijk gedefinieerd, noch transparant, noch controleerbaar is en dat zij evenmin voldoet aan de vereiste van 

niet-discriminatie. Bovendien is zij van mening dat de betwiste bijdrage de concurrentie op de elektriciteitsmarkt 

op onevenredige wijze belemmert. Ten slotte merkt zij op dat de repartitiebijdrage niet het voorwerp lijkt te 

hebben uitgemaakt van de kennisgeving aan de Europese Commissie zoals vereist bij artikel 3, lid 15, van 

richtlijn 2009/72/EG. 

 

 A.27.1.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat de bestreden repartitiebijdrage geen 

openbaredienstverplichting vormt, omdat de bestreden wet niet de verplichting overneemt om de 

repartitiebijdrage uit hoofde daarvan te betalen. Hij voegt eraan toe dat de parlementaire voorbereiding waarin de 

openbaredienstverplichting wordt vermeld, niet tegenstelbaar is aan de duidelijke wettekst. 
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 A.27.2.  In ondergeschikte orde voert hij aan dat de verplichting om een bijdrage te betalen, niet valt onder 

de definitie van de openbaredienstverplichting die de Europese Commissie geeft. 

 

 A.27.3.  In uiterst ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat, indien zou moeten worden 

beschouwd dat het gaat om een openbaredienstverplichting, die verplichting wettelijk zou zijn, omdat zij een 

algemeen economisch belang nastreeft, duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar 

is, omdat zij de gelijke toegang voor de elektriciteitsondernemingen van de Europese Unie tot de eindverbruikers 

waarborgt en ten slotte omdat zij artikel 106 van het VWEU naleeft. Hij voegt eraan toe dat, te dezen, de 

Belgische Staat de repartitiebijdrage niet ter kennis heeft gebracht van de Europese Commissie, omdat hij niet de 

intentie had een openbaredienstverplichting voor de bijdrageplichtigen in te voeren. Ten slotte deelt hij mee dat 

de Europese Commissie de wettigheid van het mechanisme van de repartitiebijdrage op geen enkel ogenblik in 

het geding heeft gebracht, terwijl zij daarvan op de hoogte is gebracht in het kader van de 

rapporteringsverplichtingen van de lidstaten en van de verzoeken om informatie. 

 

 A.28.  De nv « Electrabel » antwoordt dat uit artikel 13, derde lid, van de wet op de nucleaire 

voorzieningen, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de bestreden wet, duidelijk blijkt dat de verplichting tot betaling, 

door de kernexploitanten, van hun deel in de repartitiebijdrage een openbaredienstverplichting is. Zij voegt in dat 

verband eraan toe dat er geen enkel gebrek aan samenhang is tussen de wettekst en de parlementaire 

voorbereiding. Zij merkt op dat de Ministerraad net als zij van mening is dat er op het vlak van de aard een 

onverenigbaarheid bestaat tussen de bestreden maatregel en het begrip « openbaredienstverplichting » en besluit 

hieruit dat zij wordt gediscrimineerd in zoverre haar een openbaredienstverplichting wordt opgelegd buiten de 

beperkende en beschermende voorwaarden bepaald in richtlijn 2009/72/EG. Zij voegt eraan toe dat uit de 

onverenigbaarheid in aard van de betwiste maatregel met het voorschrift van artikel 3 van die richtlijn voldoende 

blijkt dat die geen wettelijke openbaredienstverplichting kan vormen. 

 

 A.29.  De Ministerraad repliceert dat artikel 13, derde lid, van de wet op de nucleaire voorzieningen geen 

nieuwe openbaredienstverplichting invoert ten laste van de kernexploitanten, maar zich ertoe beperkt te 

waarborgen dat de verplichting om de bijdrage te betalen, wordt nageleefd zonder de bestaande 

openbaredienstverplichtingen voor de bijdrageplichtigen in het gedrang te brengen. Hij voert aan dat die 

bepaling aldus uitsluitend ertoe strekt te herinneren aan de dubbele last van de kernexploitanten, namelijk de 

betaling van de repartitiebijdrage en de naleving van de openbaredienstverplichtingen. Hij preciseert dat het 

geval van de provisievennootschap, Synatom, ten aanzien waarvan in de wet wel degelijk een 

openbaredienstverplichting wordt vermeld, helemaal anders is. 

 

 A.30.1.  De nv « Electrabel », verzoekende partij in de zaak nr. 5663, leidt een zesde middel af uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 107 en 108 van 

het VWEU, in zoverre de bestreden bepalingen een door die bepalingen verboden illegale staatssteun invoeren. 

 

 A.30.2.  In het eerste onderdeel van dat middel voert de nv « Electrabel » aan dat de repartitiebijdrage erop 

neerkomt illegale staatssteun toe te kennen aan de producenten van elektriciteit op basis van andere bronnen dan 

kernenergie aangezien haar oorsprong bij de Staat ligt, zij een voordeel biedt aan de elektriciteitsproducenten die 

ze niet verschuldigd zijn, zij selectief is en de handel tussen de lidstaten aantast en de concurrentie beperkt. 

 

 A.30.3.  In een tweede onderdeel van dat middel voert de nv « Electrabel » aan dat de bestreden wet, in 

zoverre zij voorziet in een mechanisme van degressieve vermindering van de aanvullende repartitiebijdrage ten 

gunste van de nv « EDF Belgium » en de nv « EDF Luminus », staatssteun vormt die beide kernexploitanten ten 

goede komt. 

 

 A.31.1.  De Ministerraad voert inleidend aan dat de verzoekende partij steun heeft genoten en blijft 

genieten in zoverre zij is kunnen overgaan tot een versnelde afschrijving van haar kerncentrales. Evenzo vormt 

de vrijstelling van het systeem inzake de handel in CO2-rechten die zij geniet, eveneens steun. 

 

 A.31.2.  De Ministerraad is van mening dat de repartitiebijdrage geen illegale staatssteun vormt. Hij voert 

aan dat het bestreden systeem alleen alle producenten van kernelektriciteit beoogt en geen enkele vrijstelling 

bevat ten gunste van de andere elektriciteitsproducenten, zodat het die niet plaatst in een minder gunstige situatie 
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dan de andere producenten. Hij voegt eraan toe dat de bestreden wet, door de degressiviteit van de aanvullende 

repartitiebijdrage in te voeren, precies erover waakt het beginsel van evenredigheid en gelijkheid tussen de 

bijdrageplichtigen in acht te nemen, en dat zij bijgevolg geenszins andere kernexploitanten dan Electrabel 

bevoordeelt. Ten slotte onderstreept hij dat de repartitiebijdrage ertoe strekt de concurrentie op de energiemarkt 

te bevorderen en dat zij dus niet tot gevolg heeft de concurrentie te vervalsen of die dreiging inhoudt, of de 

uitwisselingen tussen de lidstaten aantast. 

 

 A.32.  De nv « Electrabel » is van mening dat het niet uitmaakt of de ondernemingen die de illegale steun 

genieten, formeel worden vrijgesteld van de bestreden bijdrage dan wel gewoonweg buiten het 

toepassingsgebied ervan worden gelaten. Zij voegt eraan toe dat de selectiviteit van de maatregel moet worden 

beoordeeld ten opzichte van alle concurrenten van de bijdrageplichtigen en dat die voorwaarde vervuld is 

aangezien de repartitiebijdrage alleen de kernexploitanten treft met uitsluiting van alle andere 

elektriciteitsproducenten. Zij merkt ten slotte op dat de Ministerraad, door nadrukkelijk erop te wijzen dat de 

repartitiebijdrage tot doel heeft de concurrentieverstoring te verhelpen, uitdrukkelijk erkent dat het wel degelijk 

gaat om steun aan de niet-nucleaire producenten teneinde te compenseren wat hij beschouwt als de bevoorrechte 

situatie van de kernproducenten. Zij verklaart ten slotte dat dezelfde redenering geldt ten aanzien van de steun 

die het mechanisme van de degressiviteit vertegenwoordigt voor de nv « EDF Belgium » en de nv « EDF 

Luminus ». 

 

 A.33.  In zijn wederantwoord herinnert de Ministerraad eraan dat de nv « Electrabel » zelf de voornaamste 

producent van niet-nucleaire elektriciteit in België is, zodat zij, indien haar stelling wordt gevolgd, de grootste 

begunstigde zou zijn van de vermeende indirecte staatssteun die wordt verleend aan de niet-nucleaire 

elektriciteitsproducenten. Hij onderstreept overigens dat de nv « Electrabel » niet aantoont dat de vermeende 

illegale steun een concurrentieverstoring creëert of dreigt te creëren, noch dat die de uitwisseling tussen de 

lidstaten aantast. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  Het beroep in de zaak nr. 5663 beoogt de artikelen 3, 4, 5, 1° en 2°, en 6 tot 8 van 

de wet van 27 december 2012 « tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de 

voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van 

splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales ». De beroepen in de zaken nrs. 5685 en 5686 

hebben betrekking op de artikelen 2 tot 8, met uitzondering van artikel 5, 3°, van dezelfde 

wet. 

 

 B.1.2.  De artikelen 2 tot 8 van de voormelde wet van 27 december 2012 bepalen : 

 

 « Art. 2.  Artikel 2 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd 

voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in 

deze kerncentrales, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, 

wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidend : 
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 ‘ 9°  “ laatste kalenderjaar ” : het kalenderjaar voorafgaand aan datgene waarvan het 

jaartal de basisrepartitiebijdrage en de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, 

§ 8, identificeert. ’. 

 

 Art. 3.  In artikel 11, § 5, van dezelfde wet, ingevoegd door de programmawet van 

22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  het woord ‘ repartitiebijdrage ’ wordt vervangen door het woord 

‘ basisrepartitiebijdrage ’; 

 

 2°  de woorden ‘ , alsook van een aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, 

§ 8, ten laste van dezelfde bijdrageplichtigen ’ worden ingevoegd tussen de woorden ‘ ten 

laste van de kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen zoals 

bedoeld in artikel 24, § 1 ’ en de woorden ‘ , en dit in het kader van een openbare 

dienstverplichting ’. 

 

 Art. 4.  In artikel 13 van dezelfde wet, ingevoegd door de programmawet van 

22 december 2008 en gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in het tweede lid wordt het woord ‘ repartitiebijdrage ’ vervangen door het woord 

‘ basisrepartitiebijdrage ’; 

 

 2°  dit artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ De kernprovisievennootschap is eveneens belast, in het kader van een 

openbaredienstverplichting, met het voorschieten aan de Staat van de aanvullende 

repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, volgens de modaliteiten bedoeld in deze bepaling 

en de verminderingen voorzien in artikel 14, § 11. Het derde en vierde lid zijn van toepassing 

op deze verplichting van de kernprovisievennootschap. ’. 

 

 Art. 5.  In artikel 14, § 8, van dezelfde wet, ingevoegd door de programmawet van 

22 december 2008 en gewijzigd door de programmawet van 23 december 2009, door de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen alsook door de wet van 8 januari 2012 

houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  tussen het zesde en zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Het globaal bedrag van de basisrepartitiebijdrage voor het jaar 2012 wordt vastgesteld 

op 250 miljoen euro. Dit bedrag zal worden aangewend voor het budget van de 

Rijksmiddelenbegroting. ’; 

 

 2°  tussen het twaalfde en dertiende lid worden twee leden ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Voor het jaar 2012 draagt de kernprovisievennootschap de basisrepartitiebijdrage 

bedoeld in het zevende lid, alsook de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in het achtste lid, 

over, volgens dezelfde modaliteiten als deze voorzien bij het elfde lid en uiterlijk op 

31 december 2012. In afwijking van de bepalingen van het elfde lid worden de 

basisrepartitiebijdrage bedoeld in het zevende lid en de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld 
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in het achtste lid, overgeschreven op bankrekening 679-2003169-22 ter attentie van de FOD 

Financiën. 

 

 In afwijking van het tiende lid, voor het jaar 2012, moet het bedrag van de individuele 

basisrepartitiebijdrage en van de individuele aanvullende repartitiebijdrage worden betaald 

door de kernexploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en elke andere vennootschap bedoeld in 

artikel 24, § 1, aan de kernprovisievennootschap uiterlijk op 31 januari 2013. ’. 

 

 3°  paragraaf 8 wordt aangevuld met een lid, luidend : 

 

 ‘ Voor de toepassing van artikel 49 van het WIB/92, wordt de aftrek van de 

repartitiebijdrage voor het jaar 2011 toegepast op de belastbare inkomens van het belastbare 

tijdperk 2011. ’. 

 

 Art. 6.  In artikel 14, § 8, van dezelfde wet, ingevoegd door de programmawet van 

22 december 2008 en gewijzigd door de programmawet van 23 december 2009, door de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen alsook door de wet van 8 januari 2012 

houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling, wordt tussen het 

nieuwe zevende lid, ingevoegd door artikel 5, 1°, en het vroegere zevende lid, dat het negende 

lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Het globaal bedrag van de aanvullende repartitiebijdrage voor het jaar 2012 is 

vastgesteld op 350 miljoen euro. Op dat bedrag wordt een degressieve vermindering toegepast 

zoals gepreciseerd in § 11, die ook de andere nadere regels inzake de inning bepaalt. Het 

aldus geïnde nettobedrag zal worden aangewend voor het budget van de 

Rijksmiddelenbegroting. ’. 

 

 Art. 7.  Artikel 14 van dezelfde wet, ingevoegd door de programmawet van 22 december 

2008 en gewijzigd door de programmawet van 23 december 2009, door de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen alsook door de wet van 8 januari 2012 

houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling, wordt aangevuld met 

een paragraaf 11, luidende : 

 

 ‘ § 11.  Teneinde rekening te houden met de bijdragemogelijkheid en de risico's in 

verband met de grootte van het productiepark van elk van de bijdrageplichtigen van de door 

§ 8 ingestelde aanvullende repartitiebijdrage, wordt een degressieve vermindering van het 

bedrag van deze aanvullende bijdrage toegekend aan de bijdrageplichtige. 

 

 De degressieve vermindering van de aanvullende repartitiebijdrage toegekend aan de 

bijdrageplichtige bedoeld in het eerste lid - in de vorm van een bijdragekrediet - wordt 

toegekend in schijven die als volgt cumuleerbaar zijn : 

 

 -  op de schijf tussen 0 en 5 % van het aandeel in de industriële elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen, bedraagt de vermindering 40 %; 

 

 -  op de schijf tussen 5 en 10 % van het aandeel in de industriële elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen, bedraagt de vermindering 35 %; 

 

 -  op de schijf tussen 10 en 20 % van het aandeel in de industriële elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen, bedraagt de vermindering 30 %; 
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 -  op de schijf tussen 20 en 30 % van het aandeel in de industriële elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen, bedraagt de vermindering 20 %; 

 

 Deze verminderingen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan andere 

bijdrageplichtigen. 

 

 Voor het overige zijn de berekenings- en betalingsmodaliteiten van het bedrag van de 

repartitiebijdrage van de kernexploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen 

bedoeld in artikel 24, § 1, voorzien in § 8, negende, vijftiende en zestiende lid, tevens van 

toepassing op de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in §§ 8 en 11. Paragraaf 8, negende, 

zeventiende en achttiende lid en §§ 9 en 10 zijn van toepassing op de aanvullende 

repartitiebijdrage ingesteld door § 8, en aangepast volgens de modaliteiten bedoeld in § 11. ’. 

 

 Art. 8.  In artikel 22bis, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet 

van 22 december 2008 en gewijzigd door [de] programmawet van 23 december 2009, de wet 

houdende diverse bepalingen van 29 december 2010 alsook de wet van 8 januari 2012 

houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling, worden de woorden 

‘ eerste tot achtste lid ’ vervangen door de woorden ‘ eerste tot tiende lid alsook van 

artikel 14, § 11 ’ ». 

 

 B.2.1.  De bestreden wet stelt voor het jaar 2012 een repartitiebijdrage in ten laste van de 

kernexploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, van de voormelde wet van 11 april 2003 en de in 

artikel 24, § 1, van diezelfde wet bedoelde vennootschappen die een aandeel hebben in de 

industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. Drie vennootschappen 

zijn die repartitiebijdrage voor het jaar 2012 verschuldigd; het gaat om de drie verzoekende 

vennootschappen. Het gedeelte van de repartitiebijdrage dat door elk van de 

bijdrageplichtigen is verschuldigd, wordt berekend naar rato van hun aandeel in de industriële 

elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen van het laatste kalenderjaar, dat wil 

zeggen de productie van 2011. 

 

 Een repartitiebijdrage ten bedrage van 250 miljoen euro is door dezelfde 

belastingplichtigen betaald in 2008, 2009, 2010 en 2011, respectievelijk krachtens de 

programmawet van 22 december 2008, de programmawet van 23 december 2009, de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen en de wet van 8 januari 2012 houdende 

diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling. Bij het arrest nr. 32/2010 van 

30 maart 2010 heeft het Hof de beroepen tot vernietiging van de artikelen 60 tot 66 van de 

programmawet van 22 december 2008, die de eerste repartitiebijdrage instellen, verworpen. 

De bepalingen van de voormelde wetten die de repartitiebijdragen voor de jaren 2009 tot 2011 

instellen, hebben niet het voorwerp uitgemaakt van beroepen tot vernietiging voor het Hof. 
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 B.2.2.  De bestreden bepalingen voorzien erin dat de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 

uit twee bestanddelen bestaat : een basisrepartitiebijdrage, ten bedrage van 250 miljoen euro, 

en een aanvullende repartitiebijdrage, ten bedrage van 350 miljoen euro. Er is voorzien in een 

degressieve ontheffing in schijven van het bedrag van de aanvullende repartitiebijdrage, zodat 

het bedrag ervan in de praktijk tot ongeveer 300 miljoen euro wordt verminderd. 

 

 B.3.1.  In de memorie van toelichting met betrekking tot de bestreden wet wordt 

vermeld : 

 

 « Dit wetsontwerp beoogt om de Staat de middelen ter beschikking te stellen voor haar 

energiebeleid teneinde tegemoet te komen aan de Europese vereisten en doelstellingen alsook 

om de sociale energiecohesie te versterken die aanzienlijk werd aangetast door de combinatie 

van de economische crisis en de verhoging van de energieprijs. Bovendien beoogt deze 

bijdrage om de overgang van de Belgische samenleving naar de toekomstige energie die 

minder CO2 uitstoot en die grotendeels gebaseerd is op hernieuwbare energie te verzekeren, 

naar het voorbeeld van het beleid dat nu gevoerd wordt in Duitsland » (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2557/001, p. 3). 

 

 B.3.2.  In artikel 14, § 8, tweede lid, van de voormelde wet van 11 april 2003, niet 

gewijzigd bij de bestreden wet, wordt aangegeven dat, door middel van de repartitiebijdrage, 

de wetgever de volgende doelstellingen nastreeft : « 's lands energiepolitiek en de maatregelen 

genomen door de regering […] financieren en […] de uitgaven […] dekken die nodig zijn om 

tussen te komen ten gunste van de investeringen op de elektriciteitsproductiemarkt, […] 

dekking van uitgaven en investeringen inzake kernenergie, […] versterking van de 

bevoorradingszekerheid, […] bestrijding van de stijgende energieprijzen en ten slotte […] 

verbetering van de mededinging op de energiemarkt in het voordeel van de consumenten en 

de industrie ». 

 

 B.3.3.  Teneinde tegemoet te komen aan die doelstellingen, wenst de wetgever « de 

nucleaire rente van de nucleaire sector in de loop van het jaar 2012 af te romen » door het 

instellen van een basisrepartitiebijdrage en een aanvullende repartitiebijdrage (ibid., p. 3), 

aangezien hij heeft vastgesteld dat « de middelen geïnd dankzij de ‘ basis ’-repartitiebijdragen 

ingesteld » voor de jaren 2008 tot 2012 « onvoldoende waren om te beantwoorden aan het 

geheel van de noden van het sociaal-economische energiebeleid en om op adequate manier de 
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rente af te romen, welke [hem] zou toestaan om een adequaat concurrentieel klimaat te 

herstellen tussen de marktactoren » (ibid., p. 25). 

 

 B.3.4.  Met betrekking tot de « nucleaire rente » wordt in de memorie van toelichting 

gepreciseerd : 

 

 « Bovenop de loutere vaststelling van het bedrag van de nucleaire rente, dient bijzondere 

aandacht te worden geschonken aan het begrip zelf van nucleaire rente. Te dezen past het om 

het begrip rente of overwinsten, duidelijk te onderscheiden van het begrip winsten. Zodoende 

wordt het begrip overwinst of rente toegepast op de activiteit van de onderneming die meer 

opbrengt dan noodzakelijk is om de continuïteit van deze activiteit te garanderen. 

 

 De afroming van de overwinst betekent dus niet dat de nucleaire producenten geen 

winsten meer kunnen maken op de nucleaire activiteiten. Integendeel, de doelstelling van de 

maatregelen van de publieke overheden bestaat erin om maximaal de overwinst uit te 

schakelen, doch uitsluitend de overwinst. Het rendement en de continuïteit van de activiteiten 

van de bijdrageplichtigen mogen niet worden bedreigd. 

 

 Concreet betekent dit dat de winst die wordt gemaakt met de nucleaire activiteiten deels 

wordt beschouwd als billijke vergoeding en deels als overwinst. Het doel is dus niet om de 

winsten van de exploitatie door de bijdrageplichtige af te romen, maar wel om de zogezegde 

‘ nucleaire rente ’ af te romen, te weten de gerealiseerde overwinsten, zonder evenwel te 

raken aan de gerealiseerde redelijke winsten. 

 

 Bij de inning van de nucleaire rente draagt de wetgever er zorg voor dat de basis- en 

aanvullende nucleaire repartitiebijdragen beschouwd zouden worden als fiscaal aftrekbare 

lasten. Bij de evaluatie van het ‘ netto ’ bedrag moet de impact van deze repartitiebijdragen 

dus gerelativeerd worden. 

 

 Het is dus noodzakelijk om de billijke vergoeding van de nucleaire spelers goed te 

onderscheiden van de rente, die een overschot betreft waarvoor de publieke overheden de 

mogelijkheid hebben om een bijdrage te heffen en waarvan sprake is in huidig wetsontwerp » 

(ibid., pp. 31-32). 

 

 

 Ten aanzien van het middel afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie, afzonderlijk beschouwd 

 

 B.4.  Het eerste middel in de zaak nr. 5663 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. In de eerste twee onderdelen van dat middel betoogt 

de verzoekende partij dat de repartitiebijdrage, beschouwd in het basisbestanddeel en het 
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aanvullende bestanddeel ervan, een discriminatie tot stand brengt tussen diegenen welke die 

bijdrage verschuldigd zijn en alle andere Belgische belastingplichtigen, alsook tussen de 

bijdrageplichtigen en de andere spelers van de energiesector in België. In het derde onderdeel 

van dat middel betoogt de verzoekende partij dat de repartitiebijdrage een discriminatie doet 

ontstaan onder de kernexploitanten. 

 

 B.5.  Met de bestreden fiscale bepalingen wordt in hoofdzaak een begrotingsdoelstelling 

nagestreefd, die verband houdt met de uitvoering van het energiebeleid van de Regering. 

Wanneer de wetgever, in zulk een aangelegenheid, ervoor kiest een bijdrage op te leggen aan 

bepaalde categorieën van personen, past zijn benaderingswijze dus in het geheel van zijn 

economisch, fiscaal en energiebeleid. 

 

 Het Hof zou de verschillen in behandeling die het gevolg zijn van de beleidskeuzen die 

hij heeft gemaakt, alleen kunnen afkeuren indien voor die beleidskeuzen klaarblijkelijk geen 

redelijke verantwoording bestaat. 

 

 B.6.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de wetgever 

ervan uitgaat dat de kernexploitanten en de vennootschappen die een aandeel hebben in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen in het verleden 

hebben genoten en thans nog steeds een voordelige situatie onder de elektriciteitsproducenten 

en de spelers op de energiemarkt genieten. Die voordelige situatie « vloeit voort uit het 

verschil tussen de bijzonder lage productiekost en de hoge marktprijzen », alsook uit het feit 

dat « deze exploitanten en vennootschappen […] eveneens van een ‘ versnelde ’ afschrijving 

van de kerncentrales [hebben] genoten » (ibid., pp. 3-5). 

 

 Die bevoorrechte situatie is gedocumenteerd door verscheidene studies gerealiseerd op 

verzoek van de Regering, met name, enerzijds, door de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas en, anderzijds, door de Nationale Bank van België. Hoewel die beide 

studies verschillen ten aanzien van de berekeningswijze die dient te worden gebruikt om het 

voordeel te becijferen dat de betrokken vennootschappen genieten, en ten aanzien van het 

bedrag van de nucleaire rente die daaruit voortvloeit, zijn zij het eens over het bestaan van 

aanzienlijke winsten die ten goede komen aan de door de bestreden bijdrage beoogde 

exploitanten en vennootschappen. 
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 B.6.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt ook dat, met de 

repartitiebijdrage, de wetgever eveneens een antwoord wenst te bieden op « de gebrekkige 

werking van de energiemarkt inzake bevoorradingszekerheid, uitgaven en investeringen 

inzake kernenergie, versterking van de mededinging in het kader van de Europese interne 

markt, de sociale cohesie en middelen voor het energiebeleid van het land », gebrekkige 

werking waarvan hij heeft vastgesteld dat zij « onophoudelijk tijdens het jaar 2012 verergerd 

is » (ibid., p. 10). 

 

 B.7.  Met de fiscale maatregelen kunnen tegelijkertijd een algemene 

begrotingsdoelstelling en meer bijzondere doelstellingen die verband houden met een bepaald 

beleid dat de wetgever wenst te voeren, worden nagestreefd. Uit het feit dat de wetgever een 

begrotingsdoelstelling van algemeen belang nastreeft, volgt niet dat hij geen onderscheid zou 

kunnen maken tussen bepaalde categorieën van belastingplichtigen die zich in een specifieke 

situatie bevinden ten aanzien van zowel het voorwerp van de maatregel als de bijzondere 

doelstellingen die eveneens ermee worden nagestreefd. 

 

 Ten slotte ontzegt de omstandigheid dat de opbrengst van de repartitiebijdrage in het 

algemeen budget van de rijksmiddelenbegroting wordt gestort, de wetgever niet de 

mogelijkheid om, door een criterium van onderscheid te gebruiken dat relevant is ten opzichte 

van de verschillende doelstellingen die hij nastreeft, diegenen aan te wijzen welke die 

bijdrage verschuldigd zijn. 

 

 B.8.  Uit de in B.6 aangehaalde overwegingen volgt dat de wetgever vermocht te 

oordelen dat de kernexploitanten en de andere vennootschappen die een aandeel hebben in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen zich in een situatie 

bevinden die verschillend is van die van de personen met wie de verzoekende partij zich 

vergelijkt, ongeacht of het gaat om alle in België belastingplichtige vennootschappen of om 

de vennootschappen die actief zijn op het gebied van de productie en de levering van energie. 

 

 B.9.  In het derde onderdeel van dat middel klaagt de verzoekende partij een discriminatie 

tussen haarzelf en de andere kernexploitanten aan, in zoverre de degressieve ontheffing die de 

aanvullende repartitiebijdrage betreft, slechts ten goede zou komen aan de twee andere 

belastingplichtigen en haar integendeel zou benadelen. 
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 B.10.1.  De aanvullende repartitiebijdrage wordt gemodaliseerd naar gelang van de 

risico’s in verband met de grootte van het park voor de industriële elektriciteitsproductie door 

splijting van kernbrandstoffen van de bijdrageplichtigen. Aldus heeft de wetgever rekening 

willen houden « met, enerzijds, het schaaleffect waarvan de bijdrageplichtigen die een 

belangrijk deel of aandeel hebben in de productie van elektriciteit door middel van splijting 

van kernbrandstoffen genieten en, anderzijds, het belang van de vaste kosten van de sector 

van de elektriciteitsproductie door middel van de splijting van kernbrandstoffen dewelke het 

belangrijkste deel van de totale werkingskosten uitmaken » (ibid., p. 34). 

 

 B.10.2.  De degressieve ontheffing in schijven komt ten goede aan al diegenen die de 

repartitiebijdrage verschuldigd zijn. De vermindering wordt toegekend aan elke 

kernexploitant en aan elke vennootschap die een aandeel in de productie heeft en wordt 

toegepast op de eerste vier schijven, die samen 0 tot 30 pct. van de productie 

vertegenwoordigen. Op het aandeel in de productie boven 30 pct. is er geen vermindering. 

Daaruit volgt dat de bijdrageplichtigen die een aandeel in de totale elektriciteitsproductie door 

splijting van kernbrandstoffen hoger dan 30 pct. hebben, slechts op de eerste 30 pct. een 

vermindering genieten en niet op de rest, terwijl de bijdrageplichtigen wier aandeel minder 

dan 30 pct. bedraagt, een vermindering op de totaliteit van hun productie genieten. 

 

 Het aldus in aanmerking genomen criterium van onderscheid tussen de verschillende 

belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft, is niet zonder redelijke 

verantwoording. De wetgever kon immers ervan uitgaan dat een bijdrageplichtige van wie het 

aandeel in de elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen meer dan 30 pct. 

bedraagt, zich ten opzichte van de risico’s in verband met de grootte van het productiepark en 

ten opzichte van de vaste kosten van die sector van elektriciteitsproductie, in een objectief 

andere situatie bevindt dan een bijdrageplichtige van wie het aandeel in die productie minder 

dan 30 pct. bedraagt. Bovendien zou de wetgever niet kunnen worden verweten geen rekening 

te hebben gehouden met de aandelen waarover de betrokken vennootschappen of de 

vennootschappen die buiten het Belgische grondgebied met hen verbonden zijn, beschikken. 

 

 B.10.3.  Ten slotte brengt de maatregel die erin bestaat te voorzien in de modalisering van 

de aanvullende repartitiebijdrage geen onevenredige gevolgen met zich mee voor de 

bijdrageplichtigen die de meeste aandelen in de elektriciteitsproductie door splijting van 
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kernbrandstoffen bezitten, aangezien elke belastingplichtige op de aandelen die minder dan 

30 pct. van de totale productie uitmaken, dezelfde verminderingen geniet. 

 

 B.11.  Het eerste middel in de zaak nr. 5663 is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen afgeleid uit de schending van het eigendomsrecht 

 

 B.12.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5663 leidt een tweede middel af uit de 

schending van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zij gaat ervan uit dat 

met de inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom die de bestreden 

repartitiebijdrage impliceert, geen enkel wettig doel van algemeen belang wordt nagestreefd 

en dat ermee een overdreven last wordt opgelegd die neerkomt op een verbeurdverklaring en 

die klaarblijkelijk onevenredig is. 

 

 B.12.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5685 en 5686 leiden een tweede middel 

af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. Ze zijn van mening dat de door de bestreden repartitiebijdrage 

opgelegde last zodanig overdreven is dat zij neerkomt op een verbeurdverklarende maatregel. 

 

 B.12.3.  Het Hof onderzoekt die middelen gezamenlijk. 

 

 B.13.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 

en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 

 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 
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 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 

eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 

en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 

van het internationaal recht. 

 

 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 

Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 

oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 

betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 

 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met 

die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk 

geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn 

toetsing van de bestreden bepalingen, rekening houdt met de eerstgenoemde. 

 

 B.13.2.  Een belasting vormt in beginsel een inmenging in het recht op het ongestoord 

genot van de eigendom. 

 

 Die inmenging is enkel verenigbaar met dat recht indien ze een redelijk verband van 

evenredigheid heeft tot het nagestreefde doel, dit wil zeggen indien ze het billijke evenwicht 

tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van dat recht niet 

verbreekt. Ofschoon de fiscale wetgever over een ruime beoordelingsmarge beschikt, schendt 

een belasting bijgevolg dat recht, indien ze op de belastingplichtige een overdreven last doet 

wegen of fundamenteel afbreuk doet aan zijn financiële situatie (EHRM, 31 januari 2006, 

Dukmedjian t. Frankrijk, §§ 52-58; beslissing, 15 december 2009, Tardieu de Maleissye e.a. 

t. Frankrijk; 16 maart 2010, Di Belmonte t. Italië, §§ 38-40). 

 

 B.13.3.  De repartitiebijdrage vormt een inmenging in het recht op het ongestoord genot 

van de eigendom van de kernexploitanten en van de andere vennootschappen die een aandeel 

hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. 

 

 B.14.1.  Zoals in B.3.1 en B.3.2 is gesteld, wordt met de repartitiebijdrage een 

doelstelling nagestreefd die verband houdt met de financiering van het beleid dat de wetgever 

inzake energie wenst te voeren. Een dergelijke doelstelling is wettig en zij valt onder het 

algemeen belang. 

 



31 

 De maatregel die erin bestaat de overwinsten te belasten die worden gerealiseerd door de 

kernexploitanten en door de vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële 

elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, dat wil zeggen de « nucleaire 

rente », is relevant ten opzichte van de doelstelling de Staat de middelen van zijn beleid 

inzake energie te verschaffen. 

 

 B.14.2.  De omstandigheid dat de opbrengst van de repartitiebijdrage wordt gestort in het 

algemeen budget van de rijksmiddelenbegroting en niet in een fonds dat speciaal is bestemd 

voor de financiering van het energiebeleid, doet geen afbreuk aan het feit dat die bijdrage een 

wettige doelstelling van algemeen belang helpt te verwezenlijken. Wanneer hij over middelen 

wenst te beschikken met het oog op de verwezenlijking van specifieke doelstellingen in de 

inwerkingstelling van een welbepaald beleid, is de wetgever immers niet ertoe gehouden die 

middelen binnen de begroting af te zonderen. 

 

 B.14.3.  Het, sinds 2008, terugkerende karakter van de repartitiebijdrage kan de 

legitimiteit en het algemeen belang van de door de wetgever nagestreefde doelstelling niet in 

het gedrang brengen. Gelet op de omvang van de noden in die aangelegenheid, kan immers 

worden aanvaard dat de wetgever van mening is dat hij verscheidene opeenvolgende jaren 

over de opbrengst van de repartitiebijdrage dient te beschikken om het beleid dat hij voor 

ogen heeft, tot een goed einde te brengen. 

 

 Overigens impliceert het feit dat, zoals de verzoekende partijen onderstrepen, de 

energiemarkt sinds 2008 is geëvolueerd of dat sommige van de in artikel 14, § 8, van de wet 

van 11 april 2003 vermelde doelstellingen wellicht zullen worden gerealiseerd, niet 

noodzakelijk dat de algemene doelstellingen inzake energie die de wetgever zich op dat 

ogenblik had gesteld, thans niet langer zouden moeten worden nagestreefd, zelfs indien de aan 

te wenden middelen aan de evolutie van de toestand moeten worden aangepast. 

 

 B.15.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat het bedrag 

van de repartitiebijdrage voor 2012, in het basisbestanddeel en het aanvullende bestanddeel 

ervan, door de wetgever is bepaald rekening houdend met de bijdragecapaciteit van de 

bijdrageplichtigen en met het bestaan bij hen van aanzienlijke overwinsten die zijn 

gegenereerd door de activiteit van elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen : 
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 « Deze keuze is gemaakt rekening houdend met de historische en toekomstige context, 

met inbegrip van de voordelen waarvan deze kernexploitanten en vennootschappen hebben 

genoten alsook in functie van de evaluatie van de effectieve fiscale last gedragen door deze 

sector en de herziening van de analyse van de kosten en winsten gegenereerd door deze 

industriële sector met al haar eigen kenmerken » (ibid., p. 40). 

 

 B.15.2.  De repartitiebijdrage wordt dus niet berekend op basis van het omzetcijfer dat, of 

van de winst die, door de bijdrageplichtigen in de loop van het aanslagjaar wordt gerealiseerd, 

maar wel ten opzichte van hun bijdragecapaciteit. Die wordt door de wetgever geschat, met 

name door rekening te houden met de « nucleaire rente », die wordt geraamd ten opzichte van 

de totale op het Belgische grondgebied geïnstalleerde capaciteit inzake elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen. 

 

 De verhoging, door het in het leven roepen van een aanvullende bijdrage, van het bedrag 

van de repartitiebijdrage voor 2012 ten opzichte van het bedrag waarmee de voorgaande jaren 

rekening is gehouden, wordt verantwoord door de omstandigheid dat, met name ingevolge het 

uitvoeren van de studies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

en van de Nationale Bank van België, de wetgever beter geïnformeerd is over de overwinsten 

die worden gegenereerd door de elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. 

Ook al verschillen de beschikbare studies ten aanzien van de in aanmerking genomen 

berekeningswijzen en dus ten aanzien van de bedragen van de rente, toch tonen zij, zoals in 

B.6.1 is gesteld, allebei het bestaan ervan aan en schatten zij allebei het bedrag ervan hoger in 

dan het bedrag dat door de wetgever is vastgelegd voor de repartitiebijdrage, in de beide 

bestanddelen ervan, voor het jaar 2012. 

 

 B.15.3.  Ten slotte worden de basis- en aanvullende nucleaire repartitiebijdragen als 

fiscaal aftrekbare lasten beschouwd, hetgeen de impact ervan op de financiële situatie van de 

betrokken bijdrageplichtigen verzacht (ibid., p. 31). 

 

 B.16.1.  De wetgever vermocht dus te oordelen dat het bedrag dat hij vastlegde voor de 

repartitiebijdrage voor het jaar 2012, namelijk 250 miljoen euro voor de basisbijdrage en 

350 miljoen euro, waarop de degressieve vermindering van toepassing is, voor de aanvullende 

bijdrage, op de bijdrageplichtigen geen overdreven last deed wegen en niet fundamenteel 
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afbreuk deed aan hun financiële situatie, zodat het billijke evenwicht tussen de vereisten van 

het algemeen belang en die van het recht op het ongestoord genot van de eigendom niet werd 

verbroken. 

 

 B.16.2.  Het tweede middel in de zaak nr. 5663 en het tweede middel in de zaken 

nrs. 5685 en 5686 zijn niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen afgeleid uit de schending van het beginsel van de niet-

retroactiviteit van de wetten en van het rechtszekerheidsbeginsel, in samenhang gelezen met 

het gelijkheidsbeginsel 

 

 B.17.1.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5685 en 5686 en het derde en vierde middel in 

de zaak nr. 5663 zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, 

met het rechtszekerheidsbeginsel en met het beginsel van het gewettigd vertrouwen. 

 

 B.17.2.  Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden aangemerkt indien 

hij van toepassing is op feiten, handelingen en situaties die definitief waren op het ogenblik 

dat hij is bekendgemaakt. 

 

 De verzoekende partijen gaan ervan uit dat de bestreden repartitiebijdrage in 

werkelijkheid winsten beoogt die in de loop van het jaar 2007 zijn gerealiseerd (eerste middel 

in de zaken nrs. 5685 en 5686), dat zij ertoe leidt de versnelde afschrijvingen die in de loop 

van de periode van 1976 tot 2006 zijn aanvaard, te verwerpen (derde middel in de zaak 

nr. 5663) en dat zij in werkelijkheid overwinsten belast die in 2011 en niet in 2012 zijn 

gerealiseerd (vierde middel in de zaak nr. 5663). 

 

 B.18.  De bestreden repartitiebijdrage, in het basisbestanddeel en het aanvullende 

bestanddeel ervan, is verschuldigd door personen die, op de datum van de bekendmaking van 

de bestreden wet, een aandeel hadden in de industriële productie van elektriciteit door 

splijting van kernbrandstoffen. 
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 De repartitiebijdrage wordt geheven, niet door toepassing van een tarief op de winsten die 

in de loop van een gegeven periode daadwerkelijk zijn gegenereerd door de productie van 

elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen, maar wel door toepassing van een breuk die 

een verhouding uitdrukt tussen het te innen bedrag, vastgelegd door de wetgever, en het 

aandeel van elke bijdrageplichtige in die productie in de loop van het jaar N-1, zonder dat de 

inkomsten of winsten die door die productie zijn gegenereerd, in aanmerking worden 

genomen bij de berekening van de belasting. 

 

 

 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5685 en 5686 betreft 

 

 B.19.1.  De verzoekende partijen verwijten de wetgever zijn beoordeling van hun 

bijdragecapaciteit, die het totaalbedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2012 heeft 

bepaald, te hebben gebaseerd op gegevens die dateren van het jaar 2007. Ze zijn van mening 

dat daaruit kan worden afgeleid dat de repartitiebijdrage in werkelijkheid de winsten beoogt 

die door de productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen zijn gegenereerd in 

de loop van het jaar 2007, zodat de repartitiebijdrage retroactief is. Op zijn minst zijn ze van 

mening dat de wetgever het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van het gewettigd 

vertrouwen heeft geschonden door zich op gegevens van 2007 te baseren om de in 2012 

gegenereerde winsten te ramen. 

 

 B.19.2.  Uit hetgeen in B.18 is gesteld, volgt dat de bestreden bepalingen noch ten doel 

noch tot gevolg hebben inkomsten of winsten te belasten die in de loop van het jaar 2007 zijn 

verkregen, zodat zij niet de retroactieve draagwijdte hebben die de verzoekende partijen eraan 

toedichten. 

 

 B.19.3.  Voor het overige kan de wetgever niet worden verweten zich op de bestaande 

studies te hebben gebaseerd om de repartitiebijdrage te verantwoorden die hij wenste op te 

leggen voor het jaar 2012 ten aanzien van de geraamde nucleaire rente en dus ten aanzien van 

de bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtigen. 
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 Aangezien hij voor het vastleggen van de bestreden repartitiebijdrage een bedrag in 

aanmerking heeft genomen dat lager is dan alle beschikbare ramingen, ramingen die de 

verzoekende partijen bekend waren, heeft de wetgever ten slotte geen afbreuk gedaan aan het 

rechtszekerheidsbeginsel of het beginsel van het gewettigd vertrouwen. 

 

 B.19.4.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5685 en 5686 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel in de zaak nr. 5663 betreft 

 

 B.20.1.  De verzoekende partij is van mening dat de repartitiebijdrage in werkelijkheid 

erop neerkomt de fiscale situatie van de bijdrageplichtigen te herzien door a posteriori de 

afschrijvingen te verwerpen die de kernexploitanten op wettelijke wijze in hun boekhouding 

hadden opgenomen en die indertijd door de belastingadministratie waren aanvaard. 

 

 B.20.2.  Uit hetgeen in B.18 is gesteld, volgt dat de bestreden bepalingen noch ten doel 

noch tot gevolg hebben de winsten te belasten die gedurende heel de exploitatie van de 

kerncentrales zijn gegenereerd door de productie van elektriciteit door splijting van 

kernbrandstoffen. Ze hebben evenmin ten doel of tot gevolg de voorbije fiscale situatie van de 

bijdrageplichtigen te wijzigen, of de principes die in aanmerking zijn genomen voor de 

afschrijving van de centrales ter discussie te stellen. De toepassing van de bestreden 

bepalingen heeft immers niet tot gevolg dat de belasting die tijdens de periode van 

afschrijving van de centrales of daarna door de betrokken vennootschappen is betaald, moet 

worden herberekend. De « versnelde » afschrijving van de kerncentrales over twintig jaar en 

de weerslag ervan op de fiscale situatie van de bijdrageplichtigen worden door de bestreden 

repartitiebijdrage dus geenszins ter discussie gesteld. 

 

 B.20.3.  De « versnelde » afschrijving is tijdens de parlementaire voorbereiding van de 

bestreden wet voorgesteld als een van de oorzaken die aan het ontstaan van de nucleaire rente 

ten grondslag liggen : 

 

 « Deze exploitanten en vennootschappen hebben eveneens van een ‘ versnelde ’ 

afschrijving van de kerncentrales genoten, wat door iedereen gekend is en nog door 

verscheidene recente studies wordt benadrukt, met name van de Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas […] en de GEMIX Groep […]. Deze ‘ versnelde ’ 
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afschrijving maakt het mogelijk de productiekosten voor elektriciteit geproduceerd door 

splitsing van kernbrandstof die reeds laag zijn nog meer te verminderen, hetgeen zodoende de 

voordelige positie van de kernexploitanten bedoeld bij artikel 2, 5°, van de wet van 11 april 

2003 en de vennootschappen bedoeld bij artikel 24, § 1, van dezelfde wet ten opzichte van de 

andere elektriciteitsproducenten aanzienlijk versterkt. 

 

 De voordelen uit deze ‘ versnelde ’ afschrijvingen zijn eens te meer aanzienlijk aangezien 

zij niet werden verhaald op de eindafnemers sedert de liberalisering » (ibid., p. 5). 

 

 B.20.4.  Uit het feit dat de wetgever de manier waarop de kerncentrales in het verleden 

fiscaal zijn afgeschreven, als argument gebruikt om de evenredigheid aan te tonen van de 

repartitiebijdrage ten aanzien van de huidige bijdragecapaciteit van de bijdrageplichtigen, kan 

niet worden afgeleid dat de bepalingen die hij aanneemt, tot gevolg hebben de voorbije fiscale 

situatie van die belastingplichtigen retroactief te herzien. 

 

 B.20.5.  Het derde middel in de zaak nr. 5663 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het vierde middel in de zaak nr. 5663 betreft 

 

 B.21.1.  De verzoekende partij voert dat middel in ondergeschikte orde aan, in het geval 

dat ervan zou dienen te worden uitgegaan dat de bestreden repartitiebijdrage erop neerkomt de 

winsten te innen die in de loop van het jaar 2011 zijn gegenereerd door de industriële 

elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. Ze is van mening dat de 

repartitiebijdrage in dat geval een retroactief karakter heeft en eveneens afbreuk doet aan de 

rechtszekerheid. 

 

 B.21.2.  Zoals in B.18 is gesteld, voeren de bestreden bepalingen geen belasting in die 

wordt geheven door toepassing van een tarief op de winsten die in de loop van een bepaald 

jaar zijn gegenereerd door de productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. 

De repartitiebijdrage strekt dus niet ertoe de nucleaire rente te innen die in de loop van het 

jaar 2011 is ontstaan. 

 

 B.21.3.  Het vierde middel in de zaak nr. 5663 is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van de middelen afgeleid uit de schending van het recht van de Europese 

Unie 

 

 Wat het vijfde middel in de zaak nr. 5663 betreft 

 

 B.22.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5663 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, leden 1, 2 en 15, van 

de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/54/EG. De verzoekende partij is van mening dat de bestreden bepalingen de 

kernexploitanten openbaredienstverplichtingen opleggen die door voormelde bepalingen zijn 

verboden. 

 

 B.23.  Artikel 3, leden 1, 2 en 15, van de voormelde richtlijn 2009/72/EG bepaalt : 

 

 « Openbaredienstverplichtingen en bescherming van de afnemer 

 

 1.  De lidstaten waarborgen op basis van hun institutionele organisatie en met 

inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel dat elektriciteitsbedrijven, onverminderd lid 2, 

volgens de beginselen van deze richtlijn worden geëxploiteerd met het oog op de 

totstandbrenging van een door concurrentie gekenmerkte, zekere en in milieuopzicht 

duurzame elektriciteitsmarkt; wat hun rechten en plichten betreft, mogen zij deze bedrijven 

niet verschillend behandelen. 

 

 2.  Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met 

name artikel 86, mogen de lidstaten in het algemeen economisch belang aan 

elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben 

op de zekerheid, waaronder de leverings- en voorzieningszekerheid, de regelmaat, de 

kwaliteit en de prijs van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming van het 

milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie, energie uit hernieuwbare bronnen en 

bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen zijn duidelijk gedefinieerd, transparant, 

niet-discriminerend en controleerbaar en waarborgen de gelijke toegang voor communautaire 

elektriciteitsbedrijven tot nationale consumenten. Met betrekking tot leverings- en 

voorzieningszekerheid en energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer, alsmede ter verwezenlijking 

van milieudoelstellingen en doelstellingen voor energie uit hernieuwbare bronnen in de zin 

van dit lid, kunnen de lidstaten gebruikmaken van planning op lange termijn, daarbij rekening 

houdend met de mogelijkheid dat derden toegang tot het systeem wensen. 

 

 […] 
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 15.  De lidstaten delen de Commissie na de implementatie van deze richtlijn alle 

maatregelen mee die zijn vastgesteld om universeledienstverlening en 

openbaredienstverleningsverplichtingen in het leven te roepen, met inbegrip van 

consumentenbeschermings- en milieubeschermingsmaatregelen, en van de mogelijke 

gevolgen van die maatregelen voor de nationale en internationale concurrentie, ongeacht of 

deze maatregelen een ontheffing van deze richtlijn vereisen. Zij stellen de Commissie 

vervolgens om de twee jaar in kennis van alle wijzigingen van de maatregelen, ongeacht of 

deze maatregelen een ontheffing van deze richtlijn vereisen ». 

 

 B.24.1.  Zoals de verzoekende partij zelf doet opmerken, is de aard van de bestreden 

repartitiebijdrage onverenigbaar met het begrip openbaredienstverplichting in de zin van het 

voormelde artikel 3, lid 2, van de richtlijn 2009/72/EG. De betaling, als belasting, van een 

som geld die terechtkomt in de begroting van de Staat is immers niet vergelijkbaar met een 

dienst die door het elektriciteitsbedrijf is verleend en die betrekking heeft op de zekerheid, de 

regelmaat, de kwaliteit en de prijs van de leveringen of nog op de bescherming van het milieu. 

 

 B.24.2.  De omstandigheid dat, krachtens artikel 13, derde en vijfde lid, van de wet van 

11 april 2003, de kernprovisievennootschap ermee belast is, « in het kader van een openbare 

dienstverplichting », de basisrepartitiebijdrage en de aanvullende repartitiebijdrage aan de 

Staat voor te schieten, heeft niet tot gevolg dat de verplichting voor de bijdrageplichtigen om 

die repartitiebijdragen te betalen eveneens als openbaredienstverplichting moet worden 

aangemerkt. 

 

 Door te bepalen dat de kernprovisievennootschap, vanaf het moment dat zij het bedrag 

van de bijdrage heeft gestort, dat bedrag bij de bijdrageplichtigen int « overeenkomstig hun 

openbare dienstverplichtingen », heeft het voormelde artikel 13, derde lid, voor het overige 

niet ten doel voor hen een nieuwe openbaredienstverplichting in het leven te roepen die erin 

zou bestaan die bijdrage te betalen. 

 

 B.24.3.  Ten slotte zijn bepaalde verklaringen die weliswaar tijdens de parlementaire 

voorbereiding werden afgelegd en de context waarin zij werden gedaan niet voldoende 

precies, rekening houdend met hetgeen in B.24.1 en B.24.2 is vermeld, om te kunnen 

oordelen dat de wetgever de bedoeling had om een bij de voormelde richtlijn 2009/72/EG 

verboden openbaredienstverplichting in te stellen voor de kernexploitanten en de 

vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële elektriciteitsproductie door splijting 

van kernbrandstoffen. 
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 B.24.4.  De bestreden repartitiebijdrage kan dus niet als openbaredienstverplichting in de 

zin van de richtlijn 2009/72/EG worden aangemerkt, zodat die niet erop van toepassing is. 

 

 B.25.  Het vijfde middel in de zaak nr. 5663 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zesde middel in de zaak nr. 5663 betreft 

 

 B.26.  Het zesde middel in de zaak nr. 5663 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De verzoekende partij is 

van mening dat de bestreden bepalingen in twee opzichten een illegale staatssteun invoeren. 

 

 In het eerste onderdeel van dat middel voert ze aan dat het zou gaan om een staatssteun 

ten voordele van de producenten van elektriciteit op basis van andere bronnen dan de splijting 

van kernbrandstoffen, in zoverre zij de bestreden repartitiebijdrage niet verschuldigd zijn. In 

het tweede onderdeel van dat middel voert ze aan dat de degressieve vermindering van de 

aanvullende repartitiebijdrage een illegale staatssteun zou zijn ten voordele van andere 

kernexploitanten en vennootschappen die een aandeel hebben in de elektriciteitsproductie 

door splijting van kernbrandstoffen, dan zijzelf. 

 

 B.27.1.  De artikelen 107 en 108 van het VWEU bepalen : 

 

 « Art.  107. 1.  Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn 

steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de 

mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voorzover deze steun 

het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

 

 […] 

 

 Art. 108. 1.  De Commissie onderwerpt te zamen met de lidstaten de in die staten 

bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen 

voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de interne markt vereist. 
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 2.  Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun 

opmerkingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een staat of met staatsmiddelen 

bekostigd, volgens artikel 107 niet verenigbaar is met de interne markt of dat van deze 

steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, bepaalt zij dat de betrokken staat die steunmaatregel 

moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn. 

 

 Indien deze staat dat besluit niet binnen de gestelde termijn nakomt, kan de Commissie of 

iedere andere belanghebbende staat zich in afwijking van de artikelen 258 en 259 rechtstreeks 

tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden. 

 

 Op verzoek van een lidstaat kan de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen dat een 

door die staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking van de bepalingen van 

artikel 107 of van de in artikel 109 bedoelde verordeningen als verenigbaar moet worden 

beschouwd met de interne markt, indien buitengewone omstandigheden een dergelijk besluit 

rechtvaardigen. Als de Commissie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste 

alinea van dit lid vermelde procedure heeft aangevangen wordt deze door het verzoek van de 

betrokken staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn standpunt heeft bepaald. 

 

 Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het 

verzoek zijn standpunt niet heeft bepaald, beslist de Commissie. 

 

 3.  De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van 

steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. 

Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 107 onverenigbaar is met de interne 

markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure aan. De betrokken lidstaat 

kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een 

eindbeslissing heeft geleid. 

 

 4.  De Commissie kan verordeningen vaststellen betreffende de soorten van staatssteun 

waaromtrent de Raad overeenkomstig artikel 109 heeft bepaald dat zij van de in lid 3 van dit 

artikel bedoelde procedure kunnen worden vrijgesteld ». 

 

 B.27.2.  In de voormelde artikelen 107 en 108 van het VWEU worden de regels 

uiteengezet die moeten worden gevolgd bij het toekennen van staatssteun. 

 

 In zoverre de grief van de verzoekende partij betrekking heeft op de ontstentenis van 

kennisgeving van de bestreden bepalingen aan de Commissie met schending van artikel 108, 

lid 3, van het VWEU, dient het Hof na te gaan of de basis- en aanvullende repartitiebijdragen 

als nieuwe staatssteun moeten worden aangemerkt en of, indien dat het geval is, ze bij de 

Commissie moesten worden aangemeld alvorens tot uitvoering te worden gebracht. 
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 B.28.1.  Artikel 107, lid 1, van het VWEU verbiedt, in beginsel, staatssteun toegekend 

aan ondernemingen die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of 

bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen, voor zover die steun het handelsverkeer 

tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

 

 B.28.2.  Opdat een maatregel als staatssteun kan worden gekwalificeerd, moeten vier 

cumulatieve voorwaarden zijn vervuld. « In de eerste plaats moet het gaan om een maatregel 

van de staat of met staatsmiddelen bekostigd. In de tweede plaats moet deze maatregel het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. In de derde plaats moet de 

maatregel de begunstigde een voordeel verschaffen. In de vierde plaats moet hij de 

mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen » (HvJ, 10 juni 2010, C-140/09, Fallimento 

Traghetti del Mediteranneo, punt 31). 

 

 In dat verband heeft het Hof van Justitie in herinnering gebracht dat « het begrip steun 

[…] niet alleen positieve prestaties zoals met name subsidies, leningen of deelnames in het 

kapitaal van ondernemingen [omvat], maar ook maatregelen die, in verschillende vormen, de 

lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en 

daardoor - zonder nog subsidies in de strikte zin van het woord te zijn - van gelijke aard zijn 

en tot identieke gevolgen leiden » (HvJ, 8 mei 2003, C-328/99, Italië t. Commissie, punt 35). 

 

 B.28.3.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt eveneens dat artikel 107, lid 1, 

van het VWEU « steunmaatregelen die ‘ bepaalde ondernemingen of bepaalde producties ’ 

begunstigen, dat wil zeggen selectieve steunmaatregelen », verbiedt en dat « bij het onderzoek 

of een maatregel een selectief karakter heeft, dient te worden nagegaan of hij binnen het kader 

van een bepaalde rechtsregeling een voordeel verschaft aan bepaalde ondernemingen ten 

opzichte van andere ondernemingen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie 

bevinden » (HvJ, 6 september 2006, Portugal t. Commissie, C-88/03, punten 52 en 56; 

11 september 2008, C-428/06 tot C-434/06, UGT-Rioja e.a., punt 46; 22 december 2008, 

C-487/06, British Aggregates Association, punt 82). Het Hof van Justitie voegt eraan toe dat 

« het begrip ‘ staatssteun ’ evenwel niet […] overheidsmaatregelen [beoogt] die tussen 

ondernemingen differentiëren, en derhalve a priori selectieve maatregelen zijn, wanneer deze 

differentiatie het gevolg is van de aard en de opzet van het lastenstelsel waarbinnen zij 

plaatsvinden » (HvJ, 22 december 2008, C-487/06, British Aggregates Association, punt 83). 
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 B.29.1.  Zoals in B.6.1 is vermeld, bevinden de kernexploitanten en de vennootschappen 

die een aandeel hebben in de elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen zich 

ten aanzien van het voorwerp en de doelstelling van de repartitiebijdrage niet in een feitelijke 

en juridische situatie die vergelijkbaar is met die van de andere elektriciteitsproducenten. 

 

 B.29.2.  Uit B.10 blijkt overigens dat het verschil in behandeling onder diegenen die de 

repartitiebijdrage verschuldigd zijn, dat wordt veroorzaakt door de degressiviteit van de 

belasting die van toepassing is op de aanvullende repartitiebijdrage, wordt verantwoord door 

de verschillende situatie waarin die belastingplichtigen zich bevinden. 

 

 B.30.  Uit het voorgaande volgt dat de bestreden bepalingen niet voldoen aan het 

criterium van de selectiviteit dat is vereist voor staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van 

het VWEU. De basisrepartitiebijdrage en de aanvullende repartitiebijdrage vormen dus geen 

staatssteun in de zin van die bepaling, zodat geen kennis ervan diende te worden gegeven aan 

de Commissie met toepassing van artikel 108, lid 3, van hetzelfde Verdrag. 

 

 B.31.  Het zesde middel in de zaak nr. 5663 is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5672, 5680, 5682, 5684, 

5688 en 5689 

 

 

Arrest nr. 107/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 23 tot 29 van de wet van 

27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg, ingesteld door de vzw « Belgische Vereniging van Artsensyndicaten » en 

anderen, Jean-Olivier Amiel en anderen, de bvba « Foot and Ankle Institute » en anderen, de 

vzw « Collectif médecine hospitalière » en anderen, de vzw « Association des Médecins 

exerçant aux Cliniques Saint-Joseph » en anderen en Jean-Paul David en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet en 

R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juni 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 23 tot 29 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse 

bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 31 december 2012) door de vzw « Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten » (BVAS), Sabine Prinsen, Paul Jonckheere, Leo Beckers, Jean De Toeuf, 

Charles Smets, Philippe Gutwirth, Catherine Goossen, Stéphane Soussan, Philippe Devos, 

Michel Dewever en de vzw « Clinique La Ramée », allen bijgestaan en vertegenwoordigd 

door Mr. B. Cambier, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepalingen door Jean-Olivier Amiel en de bv bvba « M.A.C. », 

Soroya Ayaon, Ernesto Bali en de bvba « Constantly Aware », Marc Boutsen en de 

bv bvba « MB Surgery », Frédéric Collignon en de bvba « Brains-Surg », Christine Crem, 

Patrick De Moor, Anne Declety en de bvba « Aesthos », Jean-William Denoiseux, Vincent 

Dierieck en de bvba « VDI Chirurgie », Konstantinos Drossos en de bvba « Ano Akro », 

Patrick Fransen, Michel Goossens en de bvba « Dr Goossens Michel MPR », Mounir Karam 

en de bvba « Yvonne », Philippe Koch en de bvba « Koch-Piens Ophtalmologie », Anne 

Lejeune, Françoise Lemeunier, Michel Libert en de bvba « Brussel’s Urological Society », 

Valéry Macquaire en de bvba « Noa », Elzbieta Politowska en de bvba « Elzbieta 

Politowska », Alexandre Sarafidis en de bvba « A.S. Gastroenterology », Michel Van Calck 

en de bvba « CEDP », Corinne Van Damme, Michel Vanneste en de bvba « Ortho MV », 

Françoise Bierlaire en de bvba « Franexa », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. D. Bloem en Mr. P. Levert, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepalingen door de bvba « Foot and Ankle Institute », Thibaut 

Leemrijse (bvba « Ortholeem »), Bernhard Devos Bevernage (bvba « Bernhard Devos 

Bevernage Orthopedisch Chirurg »), Pierre Maldague (bvba « Brussels Orthopaedic & Sport 

Unit »), Vincent Gombault (bvba « Dr. Gombault - Dr. Verougstraete ») en Jérémy Viola, 

allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Renders, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepalingen door de vzw « Collectif médecine hospitalière », de 

bvba « Gastrolan », de bvba « SGRIB », de bvba « Genu-Arte », de bvba « Anema », de 

bvba « Ent-Surgery », de bvba « Hubrez », de bvba « Article Osed » en de bvba « Gastro 

Space », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lombaert, Mr. F. Tulkens, 

Mr. S. Adriaenssen en Mr. S. Seys, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 e.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepalingen door de vzw « Association des Médecins exerçant aux 

Cliniques Saint-Joseph », Constant Jehaes, Philippe Biquet en de bvba « Docteur 

Ph. Biquet », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-L. Flagothier, advocaat bij de 

balie te Luik. 
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 f.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wetsbepalingen door Jean-Paul David, de bvba « Médianut – 

Médecine Interne et Médecine Endocrinologique, Diabétologie et Nutrition », Emmanuel 

Guntz, de bvba « Société Médicale GK » en Ramon Vilallonga Puy, allen bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. M. Kaiser, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 en 5689 van 

de rol van het Hof, werden samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers, Mr. B. Fonteyn en 

Mr. C. Pouppez, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook 

een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. B. Cambier, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5672; 

 

 .  Mr. D. Bloem en Mr. P. Levert, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5680; 

 

 .  Mr. D. Renders en Mr. L. Demez, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5682; 

 

 .  Mr. F. Tulkens, tevens loco Mr. B. Lombaert en Mr. S. Adriaenssen, voor de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5684; 

 

 .  Mr. J.-L. Flagothier, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5688; 

 

 .  Mr. M. Kaiser, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5689; 

 

 .  Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, tevens loco Mr. C. Pouppez, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 

 

 A.1.  De samengevoegde beroepen (nrs. 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 en 5689) die zijn ingesteld door 

geneesheren, vennootschappen van geneesheren, vzw’s die de beroepsbelangen van geneesheren 

vertegenwoordigen, een patiënt en een ziekenhuis, strekken alle tot de vernietiging van de artikelen 23 tot 29 

van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5672 en 5682 vorderen de vernietiging van de 

voormelde wet van 27 december 2012, « met name de artikelen 23 tot 29 ervan ». 

 

 

 Ten aanzien van de draagwijdte van de bestreden bepalingen 

 

 A.2.1.  De Ministerraad schetst eerst de context en het onderwerp van de bestreden bepalingen. Dat laatste 

bestaat hoofdzakelijk erin de toegang van de patiënten tot het ziekenhuis en dus tot de daar verstrekte 

multidisciplinaire zorg te waarborgen. In dat kader verbiedt het bestreden artikel 26 van de voormelde wet alle 

ziekenhuisgeneesheren, ongeacht of zij al dan niet verbonden zijn, honoraria vast te stellen die afwijken van de 

tarieven van het akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen voor de patiënten die worden opgenomen in een 

tweepatiëntenkamer, die vaak de basiskamer is geworden, of in een gemeenschappelijke kamer. De wetgever 

had vroeger reeds andere maatregelen genomen om de toegankelijkheid tot de verzorging van de patiënten te 

bevorderen, met name door het prijssupplement voor de tweepatiëntenkamers of, voor sommige patiënten, de 

honorariumsupplementen in éénpatiëntenkamers te verbieden. Ondanks die maatregelen heeft de wetgever 

vastgesteld dat talrijke gezinnen met een gemiddeld of zelfs laag inkomen die, om de kosten te beperken, 

verzochten om een opname in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer, altijd 

honorariumsupplementen kregen opgelegd. Hij heeft ook vastgesteld dat, zelfs wanneer de patiënten een 

« ziekenhuisopnameverzekering » genoten, die laatste soms niet voldoende was om die supplementen te dekken. 

Die situatie, vastgesteld in 10 pct. van de Belgische ziekenhuizen, werd onaanvaardbaar geacht. De bestreden 

wet beoogt dus de toegankelijkheid van de patiënten tot de gezondheidszorg in ziekenhuizen verder te 

verbeteren. De last en de verantwoordelijkheid van het ingevoerde instrument wegen uitsluitend op het 

ziekenhuis via zijn twee organen : de beheerder en de medische raad. 

 

 A.2.2.  Het aldus door de Ministerraad omschreven doel wordt betwist door iedere verzoekende partij, die 

echter ieder verschillende doelstellingen zien. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5672 en 5688 voeren 

aan dat het enige doel van de bestreden maatregelen erin bestaat de « mercato » van de geneesheren te 

bestrijden. De wet zou bijgevolg werkelijk tot doel hebben de vergoeding van de geneesheren « af te vlakken », 

teneinde de concurrentie onder de ziekenhuizen om de beste geneesheren aan te trekken, te beperken. 

 

 Dezelfde verzoekende partijen in de zaak nr. 5672 zijn van mening dat de bestreden maatregelen niet ertoe 

leiden de patiënten een betere toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te waarborgen, maar de reglementering 

van de concurrentie onder de ziekenhuizen met zich meebrengen. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5680 en 5684 laten verstaan dat de wil van de wetgever 

daarentegen erin bestond de sector van de privéverzekering en van de ziekenfondsen, die volgens hen de enige 

begunstigden van de maatregelen zouden zijn, iets « cadeau » te doen. 

 

 De verzoekende partijen in dezelfde zaak nr. 5684 voegen eraan toe dat de bestreden wet ertoe strekt een 

geprogrammeerde uitbreiding van de reglementering van de honorariumsupplementen tot de andere activiteiten 

van het ziekenhuis te verantwoorden. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partijen in werkelijkheid het doel van de norm 

verwarren met de mogelijke effecten of gevolgen ervan. De betwistingen van de verzoekende partijen zijn een 

petitio principii. Hij voegt eraan toe dat de gevolgen voortvloeien uit de verzoening van de aanwezige belangen, 

hetgeen behoort tot de beoordeling van de wetgever, daar het gaat om politieke keuzes die het Hof niet vermag 

te controleren. 
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 Ten aanzien van de gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de beroepen in de zaken nrs. 5672 en 5682 

 

 A.3.1.  De Ministerraad is van mening dat de beroepen in de zaken nrs. 5672 en 5682 niet ontvankelijk zijn 

in zoverre zij de voormelde wet van 27 december 2012 integraal beogen. Geen enkele van die twee beroepen zet 

immers middelen uiteen tegen andere artikelen dan de artikelen 23 tot 29 van die wet. 

 

 A.3.2.  De verzoekende partijen in beide zaken erkennen dat hun middelen uitsluitend zijn gericht tegen de 

artikelen 23 tot 29 en laten het aan de wijsheid van het Hof over te beslissen of het, in geval van vernietiging, 

die laatste moet uitbreiden tot andere bepalingen van de bestreden wet. 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen, vennootschappen van geneesheren 

 

 A.4.1.  De Ministerraad betwist in de eerste plaats het belang van de verzoekende partijen die een beroep 

hebben ingesteld in hun hoedanigheid van « niet-verbonden geneesheren » of « vennootschappen van 

geneesheren ». 

 

 In de zaken nrs. 5680, 5682 en 5689 betreft het alle verzoekende partijen; in de zaken nrs. 5672, 5684 en 

5688 alle verzoekende partijen met uitzondering van de eerste. 

 

 Die verzoekende partijen verantwoorden hun belang bij het beroep in hoofdzaak door het inkomstenverlies 

als gevolg van de bestreden bepalingen, die in hoofdzaak voortaan beletten dat de niet-verbonden 

ziekenhuisgeneesheren honorariumsupplementen aanrekenen aan de patiënten die in tweepatiëntenkamers 

worden opgenomen. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, beogen de bestreden bepalingen 

de patiënt voor wie zij ertoe strekken de kwaliteit van de zorgverstrekking te verbeteren. De verzoekende 

partijen hebben dus geen persoonlijk en rechtstreeks belang erbij om de wet te bestrijden. Bovendien, in zoverre 

zij, in de zaak nr. 5680, de naleving van het recht van de patiënten aanvoeren, dient erop te worden gewezen dat 

het niet aan hen staat de naleving van de rechten van derden te verzoeken. 

 

 A.4.2.  De verzoekende partijen antwoorden in hoofdzaak dat de Ministerraad, enerzijds, de adressaten van 

de bestreden maatregelen, die, in tegenstelling tot wat hij beweert, de geneesheren zijn, die nieuwe beperkingen 

krijgen opgelegd en de ongunstige geldelijke gevolgen dus rechtstreeks en persoonlijk zullen ondergaan, 

verwart met, anderzijds, de beweerde begunstigden ervan, namelijk de patiënten. Het belang van de 

niet-verbonden geneesheren om in rechte op te treden, is overigens erkend door het Hof, met name in zijn 

arresten nrs. 136/2000 en 170/2009. 

 

 Dezelfde redenering moet gelden voor de vennootschappen van geneesheren, bvba’s, die verzoekende 

partijen zijn. 

 

 

 Het belang van de vzw’s die de beroepsbelangen van geneesheren vertegenwoordigen 

 

 A.5.1.  Ten aanzien van het belang van de vzw « Belgische Vereniging van Artsensyndicaten » (BVAS), 

eerste verzoekende partij in de zaak nr. 5672, en de vzw « Association des Médecins exerçant aux Cliniques 

Saint-Joseph », voert de Ministerraad aan dat het belang dat zij aanvoeren, namelijk het inkomstenverlies als 

gevolg van de bestreden bepalingen, samenvalt met hetwelk de verzoekende geneesheren en vennootschappen 

van geneesheren uiteenzetten, zodat het, wegens identieke motieven, de ontvankelijkheid van het beroep 

evenmin kan verantwoorden.  

 

 A.5.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5672 antwoorden dat de statuten van de « BVAS » zonder 

enige twijfel aantonen dat zij een collectief belang verdedigt dat onderscheiden is van het algemeen belang, en 

in het bijzonder in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar leden in verschillende organen van het 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, enz. Hoe dan ook dient het beroep, aangezien het belang van de vzw « Clinique La Ramée » 

niet wordt betwist door de Ministerraad, volgens de rechtspraak van het Hof, ontvankelijk te worden geacht 

voor alle andere verzoekende partijen. 
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 A.5.3.1.  Ten aanzien van de vzw « Collectif médecine hospitalière », eerste verzoekende partij in de zaak 

nr. 5684, voert de Ministerraad aan dat zij alleen is opgericht ten behoeve van de lopende rechtspleging, bij akte 

neergelegd ter griffie op 2 mei 2013. Zij heeft dus niet het voorwerp uitgemaakt van een duurzame activiteit, 

criterium waarmee het Hof rekening houdt, temeer daar de vzw na de aanneming van de wet is opgericht.  

 

 A.5.3.2.  De verzoekende vzw antwoordt dat de aangevoerde rechtspraak van het Hof oud is en volgens 

haar in recentere arresten is genuanceerd. Haar statuten tonen aan dat zij wel degelijk voldoet aan de door het 

Hof opgelegde criteria en het feit dat zij na de wet is opgericht, is van geen belang. 

 

 

 Het belang van de verzoekende partij « patiënt » 

 

 A.6.1.  Er is geen verzoekende « patiënt », volgens de Ministerraad, onder de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5684. 

 

 A.6.2.  Verschillende leden van het « Collectif médecine hospitalière » zijn patiënten, aldus de 

verzoekende partijen in hun memorie, en het is ook om die reden dat die vzw belang erbij heeft om in rechte op 

te treden in zoverre zij het belang van die leden vertegenwoordigt. 

 

 

 Het belang van de verzoekende partij « ziekenhuis » 

 

 A.7.1.  De twaalfde verzoekende partij in de zaak nr. 5672 is een ziekenhuis, de vzw « Clinique La 

Ramée », een uitsluitend psychiatrisch ziekenhuis. Dat ziekenhuis verantwoordt haar belang door voor te 

houden dat het verbod om supplementen aan te rekenen, haar financieel evenwicht bedreigt en haar 

investeringsmogelijkheden, met name inzake materiaal, aantast. 

 

 De Ministerraad betwist de financiële impact van de bestreden maatregelen op de begroting van het 

ziekenhuis niet. Hij is daarentegen van mening dat die bewering niet voldoende wordt gestaafd, noch door de 

aangehaalde studies, noch bovendien in het licht van het feit dat die maatregelen niet de individuele kamers 

beogen. 

 

 A.7.2.  Voor het antwoord van de verzoekende partij wordt verwezen naar A.5.2. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels afgeleide middelen betreft 

 

 A.8.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5672 en 5688 verwijten de bestreden bepalingen de 

artikelen 1, 2, 33, 38 en 138 van de Grondwet, de artikelen 1 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen en het algemeen evenredigheidsbeginsel bij de uitoefening van de bevoegdheden te 

schenden. Volgens de verzoekende partijen was de federale Staat niet bevoegd om de bestreden wet aan te 

nemen. 

 

 Zij voeren aan dat het doel van de bestreden maatregelen in werkelijkheid niet erin bestaat een betere 

toegang tot de gezondheidszorg in ziekenhuizen te waarborgen, maar wel de concurrentie onder de ziekenhuizen 

om de diensten aan te trekken van diegenen die zij kwalificeren als de « beste geneesheren », te beperken. De 

bestreden bepalingen hebben met andere woorden alleen tot doel « uniforme tarieven » vast te stellen in de 

tweepatiëntenkamers en de gemeenschappelijke kamers van alle ziekenhuizen, teneinde te voorkomen dat de 

ziekenhuizen die de hoogste honorariumsupplementen toestaan, de « beste geneesheren » aantrekken. 

 

 Dat doel valt volgens de verzoekende partijen onder het « beleid betreffende de zorgverstrekking in de 

verplegingsinrichtingen », waarvoor de gemeenschapswetgevers exclusief bevoegd zijn. 

 

 A.8.2.  De Ministerraad voert aan dat de bestreden bepalingen duidelijk tot doel hebben de toegang tot de 

zorgverstrekking in ziekenhuizen voor de patiënt te verbeteren en dat de wet dus tot gevolg en tot doel heeft de 

opdracht van algemeen belang die de opdracht van de ziekenhuizen is, bepaald volgens de organieke wetgeving, 

beter af te bakenen. De Ministerraad leidt uit het arrest van het Hof nr. 136/2000 van 21 december 2000 af dat 

de bestreden maatregelen wel degelijk onder de federale bevoegdheid vallen. 
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 A.8.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Ministerraad zich tegenspreekt door te beweren dat de 

bestreden maatregelen deel uitmaken van de geneeskunst en bijgevolg onder de bevoegdheid vallen van de 

federale Staat, en tegelijk aan te voeren dat het doel van de wetgever erin bestaat de toegang tot de 

gezondheidszorg te verbeteren. Door te erkennen dat de bestreden maatregelen rechtstreeks raken aan een 

wezenlijk aspect van de relatie die de geneesheren met hun patiënten hebben, spreekt hij immers zijn 

voornaamste stelling tegen luidens welke de bestreden bepalingen niet rechtstreeks betrekking hebben op de 

geneesheren. 

 

 A.8.4.  De Ministerraad repliceert eerst dat de Raad van State, in het advies dat voorafgaat aan het ontwerp 

van de bestreden wet, de bevoegdheid van de federale wetgever om die aangelegenheid te regelen, niet in het 

geding heeft gebracht. 

 

 De Ministerraad herinnert overigens eraan dat de wens van de wetgever om een oneerlijke concurrentie te 

bestrijden van sommige ziekenhuizen die tegen elkaar opbieden, praktijk die moeilijk houdbaar is wat de 

vergoeding van sommige specialisten betreft, uitsluitend tot doel heeft de toegankelijkheid van de 

zorgverstrekking in ziekenhuizen te verbeteren ten gunste van de patiënten. De wet draagt bij tot de invoering 

van een coherent en doeltreffend systeem van sociale zekerheid waarbij rekening wordt gehouden met drie 

bekommeringen : de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de kwaliteit ervan en, ten slotte, het redelijke 

karakter van de financiering ervan. 

 

 

 Wat betreft de middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met de bepalingen van intern en internationaal recht, met uitsluiting van het Europees 

recht en van artikel 23 van de Grondwet 

 

 A.9.1.1.  Alle verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen in strijd te zijn met de artikelen 10, 

11, 16 en 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het koninklijk besluit 

nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.  

 

 A.9.1.2.  Ten aanzien van de geneesheren voeren de verzoekende partijen de volgende discriminaties aan : 

de bestreden wet behandelt de verbonden en niet-verbonden ziekenhuisgeneesheren op gelijke wijze. De 

eerstgenoemden genieten sociale voordelen en aanvullende jaarlijkse uitkeringen die de niet-verbonden 

geneesheren niet genieten zodat er, als gevolg van de bestreden wetswijziging, geen enkel voordeel meer zou 

zijn om zich niet te conventioneren. 

 

 Daarnaast zou er nog een discriminatie bestaan tussen de geneesheren die hun prestaties niet buiten het 

ziekenhuis kunnen verrichten (zoals de chirurgen) en diegenen die dat wel kunnen doen en het bedrag van hun 

honoraria dus vrij kunnen vaststellen. 

 

 Voorts wordt nog een andere discriminatie opgemerkt tussen de geneesheren die hoofdzakelijk werkzaam 

zijn in een ziekenhuismilieu en diegenen die hoofdzakelijk werkzaam zijn in een privépraktijk.  

 

 Een verschil in behandeling wordt ook discriminerend bevonden doordat de wet de niet-verbonden 

ziekenhuisgeneesheren anders behandelt dan de personen die, in een ziekenhuismilieu, andere 

gezondheidsberoepen uitoefenen. Terwijl de Raad van State, in een arrest van 26 oktober 2010, een koninklijk 

besluit nietig had verklaard omdat daarin niet werd verantwoord waarom alleen de geneesheren die 

honorariumsupplementen aanrekenden aan de patiënten in een tweepatiëntenkamer, met uitsluiting van de 

andere zorgverstrekkers, niet langer bepaalde schijven van de financiering van sommige delen van de begroting 

die bestemd is voor de financiering van de ziekenhuisinrichtingen zouden kunnen genieten, voorziet de 

bestreden wet van 27 december 2012 alleen in de mogelijkheid voor de Koning om het verbod om 

honorariumsupplementen in een tweepatiëntenkamer of in een gemeenschappelijke kamer aan te rekenen, uit te 

breiden tot andere paramedische beroepen. 

 

 De wet voorziet ook in een gelijke behandeling tussen de niet-verbonden geneesheren met veel ervaring en 

diegenen die niet over een dergelijke ervaring beschikken. 
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 Zij behandelt de geneesheren zonder verantwoording ook op gelijke wijze zonder rekening te houden met 

hun statuut (in loondienst, ambtenaar, zelfstandige), hun soort vergoeding en de door het ziekenhuis uitgevoerde 

inhouding. 

 

 A.9.1.3.  Ten aanzien van de discriminaties onder patiënten voeren de verzoekende partijen aan dat de 

bestreden wet alle in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer opgenomen patiënten identiek 

behandelt, zonder rekening te houden met de vraag van de patiënten om specifiek door een bepaalde geneesheer 

te worden behandeld veeleer dan door een andere, al dan niet verbonden geneesheer, om te worden opgenomen 

in een bepaalde kamer in plaats van in een andere of om te worden gedekt door een 

ziekenhuisopnameverzekering. De wet zou ook een discriminatie invoeren onder de patiënten naargelang zij uit 

eigen wil dan wel gedwongen worden opgenomen in een tweepatiëntenkamer bij gebrek aan een beschikbare 

individuele kamer. 

 

 A.9.1.4.  Ten aanzien van de ziekenhuizen voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden wet de 

ziekenhuizen discriminerend behandelt in zoverre zij een maatregel invoert die rechtstreeks gevolgen heeft voor 

hun financiering, zonder rekening te houden met het specifieke karakter van de financiering van de 

privéziekenhuizen in het bijzonder. Zelfs indien de openbare en privéziekenhuizen door de wet op dezelfde 

manier worden behandeld, zouden die laatstgenoemde in grotere mate worden geraakt, daar hun financiering 

vooral wordt verzekerd door « de begroting van de financiële middelen », alsook door de heffingen op de 

honoraria van de geneesheren. De privéziekenhuizen zouden aldus hun privéfinancieringen verliezen, met het 

risico failliet te gaan. 

 

 A.9.2.1.  De Ministerraad besluit tot de niet-gegrondheid van die middelen, die volgens hem in ruime mate 

steunen op een onjuiste voorstelling en een onjuist begrip van de wet : die laatste heeft geenszins betrekking op 

de vergoeding van de geneesheer, maar uitsluitend op de kostprijs van de zorgverstrekking voor de patiënt. 

 

 De bestreden maatregelen, rekening houdend met het doel en de uitvoering ervan, voeren geen 

discriminatie in onder de geneesheren. De wet heeft op gelijke wijze betrekking op alleen de 

ziekenhuisgeneesheren, doch alle ziekenhuisgeneesheren. De contractuele vrijheid van de geneesheer ten 

aanzien van het ziekenhuis om zijn vergoeding overeen te komen, blijft ongewijzigd bestaan. Hetzelfde geldt 

voor die vrijheid in het licht van de betrekkingen tussen de geneesheer en de patiënt, ongeacht de structuur van 

het ziekenhuis, openbaar of privé. 

 

 Ten slotte zijn de eventuele marginale verschillen die indirect zouden opduiken als gevolg van de 

bestreden maatregelen, volkomen verantwoord en evenredig, gelet op het nagestreefde doel. 

 

 In verband met de vermeende achteruitgang van de kwaliteit van de zorgverstrekking, zou die bewering 

overigens erop neerkomen te beschouwen dat in 90 pct. van de Belgische ziekenhuizen (waaronder de 

universitaire ziekenhuizen) een zorg van mindere kwaliteit zou worden verstrekt. 

 

 A.9.2.2.  In het licht van het door de wet nagestreefde doel is het feit dat de verstrekkende geneesheer al 

dan niet verbonden is, vanzelfsprekend niet relevant : alleen de situatie van de patiënt is relevant. Die is ook de 

enige rechtstreekse adressaat van de maatregelen. 

 

 De geneesheer wordt van zijn kant niet geraakt door die maatregelen. Er moet immers een onderscheid 

worden gemaakt tussen, enerzijds, het bedrag dat door de geneesheer wordt aangerekend aan de patiënt bedoeld 

in artikel 152 van de Ziekenhuiswet zoals gewijzigd bij de bestreden wet en, anderzijds, de vergoeding van de 

geneesheer, namelijk het bedrag dat het ziekenhuis hem uitkeert krachtens de artikelen 144 tot 146 van dezelfde 

wet. De ziekenhuisgeneesheer, ongeacht of hij al dan niet verbonden is, wordt vergoed volgens zijn 

overeenkomst met het ziekenhuis en niet volgens het aan de patiënt aangerekende bedrag. De geneesheer 

behoudt aldus de keuze om aan te sluiten bij het akkoord. De motieven van die laatste zijn even talrijk als het 

aantal geneesheren die ervoor kiezen niet te worden verbonden. 

 

 In dat perspectief kan de eventuele en zeer indirecte aantasting van het financiële belang om tot het 

akkoord toe te treden, zo vervolgt de Ministerraad, niet verantwoorden dat de wetgever geen maatregelen kan 

nemen die het belang van de patiënten beogen. Dezelfde redenering geldt om de vergelijking te verwerpen die 

wordt gemaakt tussen de ziekenhuisgeneesheren en diegenen die in grote mate buiten het ziekenhuis werkzaam 

zijn, of tussen ziekenhuisgeneesheren met veel ervaring en diegenen met minder ervaring. 
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 De vergelijking met andere beroepen is niet relevant, daar de rol van de geneesheer zeer bijzonder is, 

aangezien hij als enige een invloedrijke rol moet spelen bij de « aanrekening » van een honorarium ten aanzien 

van een ziekenhuispatiënt en zich als enige bevindt in een situatie waar een probleem van toegankelijkheid tot 

de gezondheidszorg is geïdentificeerd. 

 

 A.9.2.3.  De vermeende discriminaties onder patiënten, die zouden steunen op het feit dat hun wordt belet 

aanvullende honoraria te betalen, zijn niet waarschijnlijk noch onderbouwd, aldus de Ministerraad. Bovendien 

behouden de patiënten nog altijd het recht om te verzoeken in een individuele kamer te worden opgenomen. 

Evenzo beperken de maatregelen geenszins het recht van de patiënt om een beroep te doen op de geneesheer van 

zijn keuze of op een kwalitatieve zorgverstrekking, zelfs in de door de verzoekende partijen beschreven 

hypothese volgens welke een kwalitatieve zorgverstrekking zou afhangen van de vergoeding van de geneesheer, 

waarbij die vergoeding, zoals reeds eraan herinnerd is, afhankelijk is van zijn overeenkomst met het ziekenhuis 

en niet van wat de patiënten wordt aangerekend. In zijn memorie van wederantwoord toont de Ministerraad aan 

hoe een ziekenhuis zoals het « CHIREC » (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) de bestreden 

maatregelen heeft uitgevoerd, door een lijst op te stellen van de geneesheren (80 pct.) die zich ertoe verbinden 

de tarieven van het RIZIV na te leven, ongeacht overigens de keuze voor een individuele of gemeenschappelijke 

kamer. Een en ander toont, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, aan hoe de bestreden wet 

de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de kwaliteit ervan aanzienlijk verbetert. 

 

 A.10.1.1.  In een ander opzicht verwijten de verzoekende partijen de beoogde bepaling nog de artikelen 10, 

11, 16 en 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 1 en 4 van het Europees 

Sociaal Handvest, te schenden. 

 

 A.10.1.2.  Zij voeren aan dat de bestreden wet tot gevolg heeft de toepassing van de akkoorden tussen 

geneesheren en ziekenfondsen uit te breiden tot de geneesheren die daartoe niet zijn toegetreden en het beginsel 

van de vrije vaststelling van de honoraria teniet doen, met schending van het systeem van aansluiting bij de 

overeenkomst, van het recht op collectieve onderhandelingen, van het recht op de vrijheid van vereniging, van 

het recht op arbeid en op de vrije keuze van een beroepsactiviteit, van het recht op billijke arbeidsvoorwaarden 

en op een billijke vergoeding, van het recht op de vrijheid van handel en nijverheid en van het eigendomsrecht. 

 

 A.11.1.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen nog de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 23, 33 en 108 van de Grondwet, te schenden. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5682 zijn van mening dat het niet verantwoord is de niet-verbonden 

geneesheren die in een ziekenhuis werkzaam zijn anders te behandelen naargelang zij hun prestaties verrichten 

in het kader van een volledige ziekenhuisopname dan wel in het kader van een daghospitalisatie. Voor de 

eerstgenoemden geldt immers het verbod, terwijl dat verbod voor de laatstgenoemden alleen zal gelden wanneer 

zij « verstrekkingen [verrichten] omschreven door de Koning na advies van de Nationale Commissie 

Geneesheren-Ziekenfondsen ». Volgens de verzoekende partijen voert die delegatie aan de Koning een 

onverantwoorde discriminatie onder geneesheren in. 

 

 De verzoekende partijen bekritiseren in dat verband, naast artikel 26, dat het verbod bevat, artikel 24 van 

de bestreden wet, dat het de Koning mogelijk maakt het verbod van de honorariumsupplementen in 

tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers uit te breiden tot andere beroepen dan de geneesheren. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5684 voeren aan dat het nieuwe artikel 152, § 4, van de 

gecoördineerde wet van 2008 op de ziekenhuizen in strijd is met de in het middel beoogde beginselen en 

bepalingen, aangezien het aan de Koning de zorg laat de aanvullende categorieën van patiënten te definiëren aan 

wie « de ziekenhuisgeneesheren » geen honorariumsupplementen mogen aanrekenen wanneer zij in een 

individuele kamer worden opgenomen. 

 

 Ter ondersteuning van hun argumentatie verwijzen zij naar het arrest nr. 136/2000 van 21 december 2000, 

waarin het Hof heeft geoordeeld dat een delegatie aan de Koning om maximumhonoraria en maximale 

honorariumsupplementen vast te stellen die al dan niet verbonden geneesheren kunnen aanrekenen aan de in een 

individuele kamer opgenomen patiënten zonder dat hun behandeling dat vereist, in strijd was met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet. Het Hof heeft immers geoordeeld dat een dergelijke maatregel tot gevolg had de 

Koning ertoe te verplichten de verbonden geneesheren en de niet-verbonden geneesheren, ondanks de bestaande 

verschillen tussen die beide statuten, op dezelfde manier te behandelen, « zonder merkbare » en dus 

« aanvaardbare verantwoording ». 
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 De bepaling wordt op de volgende wijze verantwoord in de parlementaire voorbereiding van de wet : « Er 

wordt daarbij gedacht aan bepaalde kwetsbare patiëntengroepen waarvoor de toegang tot de gezondheidszorg in 

het bijzonder moet worden gegarandeerd ». Die verantwoording is niet aanvaardbaar, in zoverre de bestreden 

wet reeds tot doel heeft een dergelijke toegang te verzekeren door het verbod van elk supplement in een 

tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer, enerzijds, en in een individuele kamer in de gevallen 

bedoeld in artikel 97, § 2, van de wet (met name wanneer de gezondheidstoestand van de patiënt dat vereist), 

anderzijds. 

 

 A.11.2.  De Ministerraad, die steunt op de rechtspraak van het Hof, is van mening dat dat laatste niet 

bevoegd is om een bepaling af te keuren die in strijd zou zijn met de verdeling van de bevoegdheden tussen de 

wetgevende macht en de uitvoerende macht. Voor het overige valt de in het geding zijnde aangelegenheid, de 

vaststelling van de kostprijs van de behandeling voor de patiënten, niet onder een bevoegdheid die de Grondwet 

uitsluitend voorbehoudt aan de wetgever. 

 

 De Ministerraad is van mening dat de delegatie aan de Koning volkomen verantwoord is, aangezien die 

ertoe strekt het bij de bestreden wet ingevoerde systeem te kunnen aanpassen aan randgevallen die in de praktijk 

blijken te zijn uitgesloten van de nauwkeurige tekst van de bestreden wet. 

 

 A.12.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepalingen afbreuk doen aan het 

beschermingsniveau dat de geneesheren en de patiënten vóór de aanneming van de bestreden wet genoten, met 

schending van het standstill-beginsel afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet. De patiënten worden aldus 

geconfronteerd met een verminderde kwaliteit van de zorgverstrekking waarop zij recht hebben en hun vrijheid 

om hun geneesheer te kiezen, wordt belemmerd. De geneesheren ondergaan een vermindering van het niveau 

van bescherming dat hun voor hun vergoeding wordt geboden. 

 

 A.12.2.  Ten aanzien van de schending van het standstill-beginsel zou in de eerste plaats moeten worden 

aangetoond, hetgeen volgens de Ministerraad niet is gebeurd, dat de kwaliteit van de zorgverstrekking 

afhankelijk zou zijn van het aan de patiënt aangerekende tarief. Bovendien vertoont dat beginsel, volgens de 

rechtspraak van het Hof, een relatief karakter in tweeërlei opzicht : in de eerste plaats kunnen motieven van 

algemeen belang een achteruitgang verantwoorden en vervolgens dient die achteruitgang aanzienlijk en 

betekenisvol te zijn. Te dezen worden noch het recht op de gezondheid, noch het recht om een menswaardig 

leven te leiden door de bestreden bepalingen in het geding gebracht. 

 

 

 Wat de uit de schending van het Europees recht afgeleide middelen betreft 

 

 A.13.1.1.  De verzoekende partijen, meer bepaald in de zaak nr. 5672 en in de zaak nr. 5689, zijn mening 

dat de bestreden wet in strijd is met de artikelen 10, 11, 16, 23 en 27 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met artikel 15 van het koninklijk 

besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, met het 

decreet d'Allarde van 2 en 17 maart 1791, met de artikelen 45, 49, 53, 56, 60, 101, 102 en 107 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met het Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie van 3 februari 1958, met name de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 55 en 61 ervan. Zij beogen in het 

bijzonder artikel 26 van de wet, dat, door de tariefvrijheid van de niet-verbonden geneesheren te beperken voor 

de prestaties verricht in een tweepatiëntenkamer, een onverantwoorde belemmering zou inhouden van de 

vrijheid van vestiging en van de vrije dienstverrichting, alsook van de beginselen van vrije mededinging. 

 

 De geneesheren die onderdaan zijn van een andere lidstaat dan België of werkzaam zijn in een ander 

ziekenhuis dan dat waar zij worden opgeroepen voor een gerichte prestatie mogen geen aanvullende honoraria 

in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer aanrekenen. Die geneesheren worden dus 

financiële compensaties ontzegd die verantwoord zijn door hun deskundigheid en hun reputatie, hun 

verplaatsingskosten en de wens van de patiënt om in het bijzonder door die geneesheren te worden behandeld. 

De maatregel is niet noodzakelijk, noch adequaat, noch evenredig. 
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 A.13.1.2.  Om hun argumenten te ondersteunen, verwijzen de verzoekende partijen met name naar een 

arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (12 september 2013, C-475/11, Konstantinides). Hoewel 

het Hof in die zaak, waarin een geneesheer, die een chirurgische ingreep in een Duits ziekenhuis had verricht, de 

tariefbeperkingen van de desbetreffende Staat kreeg opgelegd, eraan heeft herinnerd dat het bestaan van een 

beperking in de zin van het VWEU niet alleen kon worden afgeleid uit het feit dat de geneesheren die in een 

andere lidstaat verblijven, zich moeten onderwerpen aan de in een andere Staat gehanteerde tarieven, heeft het 

evenwel aangenomen dat, bij ontstentenis van elke flexibiliteit van de regeling, hetgeen ressorteert onder de 

beoordeling van de nationale rechter, de toepassing van een dergelijke regeling die een ontradend effect zou 

kunnen hebben voor geneesheren van andere lidstaten, een beperking in de zin van het VWEU zou inhouden. 

De verzoekende partijen leiden uit dat arrest af dat men dient aan te nemen dat de bestreden Belgische regeling 

wel degelijk een dergelijke beperking inhoudt. De maatregelen bevatten immers geen enkele flexibiliteit, 

waarbij geen enkele afwijking is toegestaan en de geneesheren die niet op het Belgische grondgebied gevestigd 

zijn bovendien geen enkele mogelijkheid hebben om toe te treden tot de akkoorden tussen geneesheren en 

ziekenfondsen, noch om te onderhandelen over de inhoud ervan. De beoogde maatregel wordt door geen enkele 

dwingende reden van algemeen belang verantwoord, kan het nagestreefde doel niet waarborgen en gaat verder 

dan hetgeen noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Zij schenden ook de verplichting van vrije mededinging 

tussen de geneesheren en de ziekenhuizen. In ondergeschikte orde vragen de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 5672 in hun memorie aan het Hof om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende 

prejudiciële vraag te stellen : 

 

 « Dient het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 49, 53, 56, 60, 

101, 102 en 107 ervan, in die zin te worden uitgelegd dat een nationale wet, zonder afbreuk te doen aan de 

regels inzake de vrijheid van vestiging, de vrije dienstverrichting en de vrije mededinging, zonder onderscheid 

de Belgische ziekenhuisgeneesheren en diegenen van de andere lidstaten ertoe kan verplichten de honoraria die 

zij kunnen aanrekenen aan de patiënten die in België in tweepatiëntenkamers en gemeenschappelijke kamers 

worden opgenomen, te beperken tot de bedragen die paritair zijn vastgelegd door de verzekeringsinstellingen en 

de Belgische geneesheren in het kader van nationale akkoorden tussen geneesheren en ziekenfondsen, zonder de 

mogelijkheid daarvan af te wijken ? ». 

 

 Een vergelijkbare argumentatie brengt de verzoekende partijen in de zaak nr. 5689, die tegen de bestreden 

bepaling een enig middel aanvoeren, ertoe aan het Hof te vragen om de volgende prejudiciële vraag aan het Hof 

van Justitie van de Europese Unie te stellen : 

 

 « Dienen de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in die zin te 

worden uitgelegd dat een nationale wet van een lidstaat aanvaardbaar zou zijn wanneer die een beperking 

invoert van de vrijheid van vestiging en van de vrije dienstverrichting van de ziekenhuisgeneesheren die 

afkomstig zijn uit andere lidstaten en vrij ervoor hebben gekozen niet deel te nemen aan een mechanisme van 

conventionering van hun honoraria, waarbij die beperking de vorm heeft van een verbod om elk 

honorariumsupplement aan te rekenen ten opzichte van de geconventioneerde honoraria of, bij ontstentenis van 

een overeenkomst, van de honoraria die dienen als basis voor de terugbetaling door de 

gezondheidszorgverzekering, wanneer zij medische handelingen verrichten ten behoeve van patiënten die voor 

minstens een nacht in een tweepatiëntenkamer worden opgenomen ? ». 

 

 A.13.2.  Ten aanzien van de vraag om aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen, herinnert 

de Ministerraad eraan dat, volgens de rechtspraak van het Hof, dat laatste die vraag aan het Hof van Justitie van 

de Europese Unie alleen stelt indien dat laatste nog niet de gelegenheid heeft gehad zich over een vergelijkbare 

zaak uit te spreken en indien de vraag relevant wordt geacht voor het oplossen van het beroep waarover het zich 

moet uitspreken. Dat is te dezen niet het geval, aldus de Ministerraad. In zijn memorie van wederantwoord 

betwist de Ministerraad immers de draagwijdte die de verzoekende partijen geven aan het voormelde arrest van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 september 2013 en voert hij aan dat daaruit niet kan worden 

afgeleid dat de bestreden Belgische wet de controle die de Europese rechter ter zake aan de nationale rechter laat 

niet zou kunnen doorstaan. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De beroepen in de zaken nrs. 5680, 5684, 5688 en 5689 strekken tot de 

vernietiging van de artikelen 23 tot 29 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse 

bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 

 

 De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5672 en 5682 vorderen de vernietiging van de 

wet van 27 december 2012, « met name de artikelen 23 tot 29 ervan ». Nu zij geen grieven 

aanvoeren tegen de andere bepalingen van de wet, zijn hun beroepen slechts ontvankelijk in 

zoverre zij op de voormelde artikelen betrekking hebben. 

 

 B.1.2.  Artikel 23 van de wet van 27 december 2012 voegt in de wet betreffende de 

ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, (hierna : de 

Ziekenhuiswet) een hoofdstuk VI in, met als opschrift « Financiële toegankelijkheid van het 

ziekenhuis ». 

 

 Artikel 24 van de wet van 27 december 2012 voegt een artikel 30/1 in de Ziekenhuiswet 

in, dat bepaalt : 

 

 « Dit artikel is van toepassing op gehospitaliseerde patiënten, met inbegrip van patiënten 

opgenomen in daghospitalisatie voor de door de Koning omschreven verstrekkingen. 

 

 Inzake het aanrekenen van supplementen kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, de in artikel 152, § 2, eerste en tweede lid, en in artikel 152, § 4, 

bedoelde bepalingen naar andere in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, bedoelde en in het ziekenhuis 

werkzame categorieën van beroepsbeoefenaars, uitbreiden. 

 

 Voor de toepassing van het tweede lid wordt verstaan onder supplementen, de bedragen 

die bovenop de verplichte tarieven worden gevraagd indien de in titel III, hoofdstuk V, 

afdelingen I en II van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde overeenkomsten of akkoorden gelden, 

of tarieven die als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming 

indien dergelijke overeenkomsten of akkoorden niet van kracht zijn ». 

 

 Artikel 25 van de wet van 27 december 2012 past artikel 98 van de Ziekenhuiswet aan de 

nieuwe tekst van artikel 152 van dezelfde wet aan. 
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 Artikel 26 van de wet van 27 december 2012 vervangt artikel 152 van de Ziekenhuiswet 

door de volgende bepaling : 

 

 « § 1.  Dit artikel is van toepassing op gehospitaliseerde patiënten, met inbegrip van 

patiënten opgenomen in daghospitalisatie voor de verstrekkingen omschreven door de 

Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. 

 

 De minister kan vragen dat de Commissie binnen een maand een advies formuleert. 

Indien dat advies niet binnen de gewenste termijn is geformuleerd of indien de minister er 

niet mee kan instemmen, kan hij zijn eigen voorstel aan de Commissie voorleggen. De 

Commissie geeft dan binnen een maand advies over dat voorstel. Dat advies wordt 

beschouwd te zijn gegeven indien het advies niet binnen die termijn is geformuleerd. 

 

 § 2.  Enkel voor de opname in een individuele kamer mogen ziekenhuisgeneesheren 

tarieven aanrekenen die afwijken van de verbintenistarieven indien een in artikel 50 van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoeld akkoord van kracht is of tarieven die afwijken van de 

tarieven die als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming 

indien er geen bedoeld akkoord van kracht is. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

verstaan onder supplementen, de tarieven die ervan afwijken. 

 

 In afwijking op het eerste lid mogen ziekenhuisgeneesheren voor de opname in een 

individuele kamer geen supplement aanrekenen in de gevallen zoals bedoeld in artikel 97, 

§ 2. 

 

 In afwijking op het tweede lid mogen ziekenhuisgeneesheren voor de opname in een 

individuele kamer zoals bedoeld in artikel 97, § 2, d), supplementen aanrekenen op 

voorwaarde dat : 

 

 1°  de begeleidende ouder uitdrukkelijk volgens de in paragraaf 6 bedoelde nadere regels 

kiest voor een opname in een individuele kamer; 

 

 2°  het aantal bedden dat het ziekenhuis in toepassing van artikel 97, § 1, ter beschikking 

stelt voor het onderbrengen van patiënten die zonder supplementen wensen te worden 

opgenomen, voldoende bedden omvat voor kinderen die samen met een begeleidende ouder 

in het ziekenhuis verblijven. 

 

 Ziekenhuisgeneesheren mogen in toepassing van het eerste en het derde lid enkel 

supplementen aanrekenen op voorwaarde dat maximumtarieven zijn vastgelegd in de in 

artikel 144 bedoelde algemene regeling. Dit onderdeel van de algemene regeling wordt voor 

de toepassing ervan door de beheerder aan de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-

ziekenhuizen en, via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de 

verzekeringsinstellingen meegedeeld. 

 

 § 3.  De beheerder en de medische raad garanderen dat patiënten opgenomen in 

tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers evenals patiënten opgenomen in een 

individuele kamer in de in artikel 97, § 2, bedoelde gevallen, met uitzondering van de 
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afwijking voorzien in paragraaf 2, derde lid, zonder de aanrekening van supplementen door 

de ziekenhuisgeneesheren, worden verzorgd. De beheerder neemt, na overleg met de 

medische raad, daartoe de nodige maatregelen en geeft daarvan kennis aan de medische raad.  

 

 De Koning kan nadere regels bepalen voor de toepassing van het eerste lid. 

 

 § 4.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 

bijkomende categorieën van patiënten bepalen ten aanzien van welke ziekenhuisgeneesheren 

in toepassing van paragraaf 2 geen supplementen mogen aanrekenen bij opname in een 

individuele kamer. 

 

 § 5.  De ziekenhuisgeneesheren mogen, voor de opname in tweepatiëntenkamers of 

gemeenschappelijke kamers, geen supplementen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per 

opname en/of per verpleegdag te betalen voor de verstrekkingen inzake klinische biologie of 

medische beeldvorming, en dit op het geheel van de bestanddelen van die honoraria. 

 

 De ziekenhuisgeneesheren mogen, voor de opname in een individuele kamer, geen 

supplementen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname en/of per verpleegdag te 

betalen voor de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming, en dit op 

het forfaitaire deel van die honoraria. 

 

 § 6.  In geval van een in artikel 97, § 2, d), bedoelde opname van een kind samen met een 

begeleidende ouder, wordt aan deze ouder een afzonderlijk document ter ondertekening 

voorgelegd, tegelijkertijd met de opnameverklaring. In dit document wordt de 

keuzemogelijkheid aangeboden van een opname waarbij de ziekenhuisgeneesheren geen 

supplementen mogen aanrekenen, namelijk een opname in een tweepatiëntenkamer of een 

gemeenschappelijke kamer. 

 

 De begeleidende ouder kan in dit document verzaken aan de in het eerste lid bedoelde 

keuzemogelijkheid en uitdrukkelijk kiezen voor een verblijf in een individuele kamer. 

 

 Indien het ondertekend document waarin door de begeleidende ouder een keuze wordt 

gemaakt ontbreekt, mogen de ziekenhuisgeneesheren in geen enkel geval supplementen 

aanrekenen ». 

 

 Artikel 27 van de wet van 27 december 2012 vult artikel 153 van de Ziekenhuiswet aan 

met het volgende lid : 

 

 « De ziekenhuisgeneesheren delen aan de beheerder mee of ze al dan niet verbonden zijn 

in het kader van het in artikel 50 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoeld akkoord. 

De beheerder geeft daarvan kennis aan de medische raad ». 

 

 Artikel 28 van de wet van 27 december 2012 heft het koninklijk besluit van 

29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, 

gecoördineerd op 7 augustus 1987, op. 
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 Artikel 29 van de wet van 27 december 2012 stelt de datum van inwerkingtreding van de 

bestreden artikelen 23 tot 28 vast op 1 januari 2013. 

 

 Artikel 33 van de wet van 7 februari 2014 heeft paragraaf 6 van artikel 152 van de 

Ziekenhuiswet met ingang van 1 juli 2014 opgeheven. 

 

 

 Ten aanzien van de ontstaansgeschiedenis van de bestreden bepalingen 

 

 B.2.1.  Het hoofddoel van de wet van 27 december 2012 en meer bepaald van artikel 26 

van de wet bestaat erin de toegang van de patiënten tot de zorgverstrekking in de 

ziekenhuizen te waarborgen. In dat kader verbiedt artikel 26 de ziekenhuisgeneesheren om 

aan de in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer opgenomen patiënten 

supplementen aan te rekenen op honoraria die afwijken van de verbintenistarieven indien een 

akkoord van kracht is tussen geneesheren en ziekenfondsen of van de tarieven die als 

grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming indien geen 

dergelijk akkoord van kracht is. 

 

 B.2.2.  Om tegemoet te komen aan het doel inzake de toegankelijkheid van de 

zorgverstrekking, had de wetgever reeds, bij artikel 54 van de programmawet van 

23 december 2009, de mogelijkheid geschrapt om supplementen voor verblijf in 

tweepatiëntenkamers aan te rekenen. 

 

 B.2.3.  Ondanks het verbod van supplementen op de prijzen van de kamers en ook, in 

sommige gevallen, van honorariumsupplementen voor tweepatiëntenkamers en 

gemeenschappelijke kamers, heeft de wetgever vastgesteld dat talrijke patiënten met een 

gemiddeld of gering inkomen honorariumsupplementen opgelegd kregen voor een 

tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer, terwijl zij precies teneinde de 

ziekenhuisopnamekosten te beperken, verzochten om in een dergelijke kamer te worden 

opgenomen (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2524/004, pp. 5 tot 8 en 21). 
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 Het verbod dat voortaan in de wet is opgenomen om honorariumsupplementen aan te 

rekenen voor de tweepatiëntenkamers - die in de meeste ziekenhuizen de norm zijn 

geworden - of voor gemeenschappelijke kamers, is in de memorie van toelichting als volgt 

verantwoord : 

 

 « Het verbod op honorariasupplementen voor patiënten in die kamers ligt dus in het 

verlengde van het beleid dat al jaren wordt gevoerd om de zorgtoegankelijkheid te 

waarborgen. De twee belangrijkste ziekenfondsen hebben in hun respectieve ‘ barometers ’ 

(waarin de ziekenhuisrekeningen worden geanalyseerd) gewezen op de impact van die 

supplementen op de facturen; ze pleiten ervoor die supplementen gewoon op te heffen als 

noodzakelijke voorwaarde om de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg te vrijwaren. Het al 

dan niet opleggen van honorariasupplementen voor patiënten in gemeenschappelijke kamers 

en in tweepersoonskamers is de belangrijkste oorzaak van de nog bestaande grote verschillen 

tussen de ziekenhuizen. 

 

 De aanzienlijke verschillen tussen de gewesten (en vooral dan de zorgwekkende toestand 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoewel 39 % van de opnames aldaar betrekking heeft 

op gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming) zijn grotendeels toe te schrijven aan de 

honorariasupplementen (in casu voor alle soorten kamers). Slechts een klein aantal 

ziekenhuizen - 20 op ongeveer 200 (psychiatrische ziekenhuizen inbegrepen) - rekent nog 

dergelijke supplementen aan. De maxima die worden gehanteerd - soms tot 400 % of vijf 

keer het tarief - zijn duizelingwekkend. 

 

 Voor de patiënten die bewust voor een dergelijke kamer kozen, precies om dergelijke 

meerkosten niet te moeten dragen, is die toestand onbegrijpelijk. De artsen en ziekenhuizen 

die er wel normale praktijken hanteren of een duidelijke sociale aanpak nastreven, ondergaan 

oneerlijke concurrentie door het moeilijk houdbare opbod qua vergoedingen voor bepaalde 

specialisten. Er bestaat een reëel risico dat zich in België een geneeskunde met twee 

snelheden ontwikkelt, waarbij kwaliteitszorg alleen wordt verstrekt aan wie die zorg kan 

betalen of zich een hospitalisatieverzekering die de supplementen ten laste neemt, kan 

veroorloven. In tijden van crisis, wanneer de burgers om grote inspanningen wordt gevraagd, 

kunnen dergelijke praktijken niet langer door de beugel. 

 

 Het is volgens de regering gepast om dit specifieke probleem bij voorrang aan te pakken, 

wat niet belet ook ruimer na te denken over de ziekenhuisfinanciering. Die financiering is een 

ingewikkeld mechanisme, waarin tal van factoren elkaar in evenwicht houden en dat 

functioneert volgens een systeem van communicerende vaten. 

 

 Het ter bespreking voorliggende wetsontwerp strekt er dus toe de honorariasupplementen 

voortaan te beperken tot de patiënten in de eenpersoonskamers. Wat die kamers betreft, wordt 

in geen enkele nieuwe maatregel voorzien. De uitzonderingen die krachtens de vigerende wet 

bestaan, waarbij in het bijzonder wordt bepaald dat geen supplementen mogen worden 

gevraagd wanneer de opname in een eenpersoonskamer om medische redenen verantwoord 

is, blijven gehandhaafd. Om enige ongelijke behandeling te voorkomen, kan de Koning het 

verbod tot andere zorgverleners uitbreiden. De wet zou op 1 januari 2013 in werking treden » 

(Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2524/004, pp. 6 en 7). 
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 In het verslag van de Senaatscommissie wordt voorts gepreciseerd : 

 

 « Amper een klein aantal ziekenhuizen, twintig op ongeveer tweehonderd (psychiatrische 

ziekenhuizen inbegrepen), rekenen dergelijke toeslagen nog aan, terwijl tweepersoonkamers 

de norm zijn geworden. De maxima die kunnen worden gehanteerd zijn 

duizelingwekkend - men stelt toeslagen vast die tot 400 % of vijf keer het tarief oplopen. 

 

 De minister verwijst naar het verslag van de Kamer, waar zij cijfers vernoemt uit een 

studie van de ziekenfondsen. Zij geven als voorbeeld bedragen rond bevallingen, waar het 

nationale gemiddelde 388 euro bedraagt in een tweepersoonskamer. Met de ereloontoeslagen 

kan dit echter stijgen tot 1 368 euro. 

 

 Er wordt van uit gegaan dat de ereloontoeslagen van klassieke ziekenhuizen en 

dagziekenhuizen voor gemeenschappelijke en tweepersoonskamers, neerkomen op een 

bedrag van ongeveer 50 miljoen euro, ongeveer gelijk verdeeld tussen beide soorten 

ziekenhuizen. De ereloonstoeslagen voor éénpersoonskamers komen neer op ongeveer 

300 miljoen euro. 

 

 Er wordt niet geraakt aan de toeslagen voor éénpersoonskamers, omdat de patiënt voor 

dergelijke kamer kiest. Daarentegen worden toeslagen voor gemeenschappelijke en 

tweepersoonskamers verboden. 

 

 Inzake de daghospitalen werd met de partners van de Medicomut overeengekomen dat de 

definitie van ‘ dagopname ’ zal vastgelegd worden na bespreking in de Medicomut. 

 

 De minister beweert niet dat het voorliggende ontwerp op unanieme goedkeuring kan 

rekenen. Het geniet echter wel brede ondersteuning. Bovendien is het ene supplement het 

andere niet. Sommige supplementen zijn redelijk en door ze af te schaffen zal een ziekenhuis 

bijvoorbeeld geen personeel moeten ontslaan. Maar indien een supplement van 400 % voor 

een tweepersoonskamer niet meer kan gevraagd worden, dan zal dat misschien wel voor 

enkele problemen zorgen. Anderzijds moet de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd 

blijven. 

 

 […] 

 

 Wat de ziekenhuisfinanciering betreft, zijn er verschillende problemen. De FMB 

[Financiële middelenbegroting] is dezelfde voor iedereen. De supplementen worden slechts 

ten belope van 6 tot 13 % overgedragen aan het ziekenhuis op grond van de specialismen. 

 

 Men kan in een ziekenhuis werken dat geen supplementen hanteert en toch een heel 

degelijke beroepsbeoefenaar zijn. Supplementen zijn geen garantie voor een kwalitatief 

hoogstaand verzorgingsbeleid. 

 

 Wat de ereloonsupplementen betreft, heeft de minister de eenpersoonskamers niet 

geviseerd. Naar aanleiding van het overleg is duidelijk gezegd dat deze wet niet zou worden 

gewijzigd zonder overleg met Medicomut. Er zal uitgebreid overleg nodig zijn indien er ooit 

een wil is om verder te gaan. 
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 De afschaffing van de supplementen voor de tweepersoonskamers was bekend : dit lag al 

op tafel bij het vroegere akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, maar men had de minister 

gevraagd de maatregel uit te stellen. Nu meent de minister dat het haar plicht is om op te 

schieten met de uitvoering van het regeerakkoord en met de bescherming van de patiënten 

tegen deze supplementen. 

 

 Het klopt niet dat de verzekeringen hiervan zullen profiteren. Bij de meeste 

verzekeringen gelden er vrijstellingen, plafonds. De patiënten zullen er baat bij hebben. Het 

spreekt echter voor zich dat indien een risico dat door de verzekeringen wordt gedekt niet 

langer bestaat, men hiervan de gevolgen moet zien op de premies die de patiënt moet 

betalen » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1895/3, pp. 5 en 14). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.3.1.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.3.2.  De Ministerraad betwist het belang van alle verzoekende partijen om in rechte op 

te treden en zulks, ongeacht hun hoedanigheid van ziekenhuisgeneesheer, vennootschap van 

geneesheren, vzw die de beroepsbelangen behartigt of ziekenhuis. De Ministerraad steunt zijn 

exceptie op het door de wetgever nagestreefde doel en voert aan dat de bestreden bepalingen 

de patiënt als rechtstreekse adressaat zouden hebben en niet de voormelde verzoekende 

partijen die, om hun belang te verantwoorden, in hoofdzaak de geldelijke gevolgen aanvoeren 

die voortvloeien uit het verbod om een honorariumsupplement aan te rekenen aan de in een 

tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer opgenomen patiënten. 

 

 B.3.3.  Zelfs indien artikel 152, § 1, van de Ziekenhuiswet, zoals vervangen bij het 

bestreden artikel 26 van de wet van 27 december 2012, « van toepassing [is] op 

gehospitaliseerde patiënten, met inbegrip van patiënten opgenomen in daghospitalisatie », 

bepaalt artikel 152, § 2, van diezelfde wet dat het voor de ziekenhuisgeneesheren verboden is 

honorariumsupplementen aan te rekenen aan de patiënten die in een tweepatiëntenkamer of 

een gemeenschappelijke kamer zijn opgenomen. 
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 In hun hoedanigheid van ziekenhuisgeneesheren of vennootschappen van 

ziekenhuisgeneesheren, waarop de bestreden bepaling van toepassing kan zijn wat de 

honorariumsupplementen betreft die zij aan hun gehospitaliseerde patiënten kunnen 

aanrekenen, doen de verzoekende partijen blijken van hun belang bij het beroep. 

 

 B.3.4.  In elk van de zaken treden een of meer ziekenhuisgeneesheren of 

vennootschappen van ziekenhuisgeneesheren in rechte op wie de bestreden bepalingen van 

toepassing zijn. 

 

 Het is derhalve niet nodig te onderzoeken of de andere verzoekende partijen op geldige 

wijze hun beroep tot vernietiging hebben ingesteld. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat betreft de middelen afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.4.  Het tweede middel in de zaak nr. 5672 en het derde middel in de zaak nr. 5688 zijn 

afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels. De verzoekende partijen 

voeren aan dat, aangezien de toegankelijkheid tot de zorgverstrekking reeds werd 

gewaarborgd vóór de aanneming van de bestreden wet, die wet alleen tot doel heeft de 

concurrentie tussen de ziekenhuizen, die de beste geneesheren wensen aan te trekken, te 

beperken, terwijl dat doel zou vallen onder het beleid inzake de zorgverstrekking in de 

verzorgingsinrichtingen, dat uitsluitend tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort. 

 

 B.5.  Naar luid van artikel 5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zoals van toepassing op het ogenblik van de aanneming van de 

bestreden bepalingen, zijn de gemeenschappen wat het gezondheidsbeleid betreft, bevoegd 

inzake « het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de 

verplegingsinrichtingen » met uitzondering van de materies opgesomd onder a) tot g). Onder 

die uitzonderingen bevinden zich de organieke wetgeving (a) en de ziekte- en 
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invaliditeitsverzekering (c). Die aangelegenheden vallen dus enkel onder de bevoegdheid van 

de federale overheid. 

 

 B.6.  De bestreden artikelen 24 tot 27 voegen in het hoofdstuk « Financiële 

toegankelijkheid van het ziekenhuis » van titel I « Algemene bepalingen » een nieuw artikel 

in (artikel 30/1) of wijzigen bestaande bepalingen van hoofdstuk VI « Financiering van de 

werkingskosten » van titel III « Programmatie, financiering en erkenning van ziekenhuizen » 

(artikel 98) en van hoofdstuk III « Geldelijk statuut van de ziekenhuisgeneesheer » van 

titel IV « Specifieke bepalingen betreffende het beheer van de ziekenhuizen en het statuut van 

de ziekenhuisgeneesheer » (artikelen 152 en 153). De andere bestreden bepalingen staan 

daarmee rechtstreeks in verband. 

 

 De bestreden bepalingen, en in het bijzonder artikel 26, hebben tot gevolg dat het 

toepassingsgebied van de akkoorden gesloten tussen de beroepsorganisaties en de 

verzekeringsinstellingen, zoals daarin is voorzien en zoals ze zijn georganiseerd bij artikel 50 

van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt uitgebreid tot buiten het domein van de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangezien ze raken aan het deel van de honoraria dat door 

de patiënt zelf wordt betaald. Daaruit volgt echter niet dat ze zich de aangelegenheid van de 

zorgverstrekking, toegewezen aan de gemeenschappen, zouden toe-eigenen. Uit de 

opsomming in artikel 5, § 1, I, 1°, van de voormelde bijzondere wet en uit de parlementaire 

voorbereiding ervan blijkt dat de in littera a) bedoelde « organieke wetgeving » met name 

betrekking heeft op de zorgverstrekking in de ziekenhuizen. Gewis kan niet elke bepaling van 

de Ziekenhuiswet tot de « organieke wetgeving » worden gerekend (zie met name arrest 

nr. 108/2000 van 31 oktober 2000, B.1.4.1), maar de bepalingen die de toegang van de 

patiënten tot de zorgverstrekking in de ziekenhuizen waarborgen behoren tot de basisregels 

van het ziekenhuisbeleid, zoals met name vervat in de Ziekenhuiswet. 

 

 B.7.  De middelen afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels zijn 

niet gegrond. 
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 Wat betreft het geheel van de middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met bepalingen van nationaal en internationaal 

recht 

 

 B.8.  De bestreden bepalingen beogen een evenwicht tot stand te brengen tussen twee 

behartenswaardige doelstellingen van het ziekenhuisbeleid : het waarborgen van de gelijke 

toegang tot de zorgverstrekking in de ziekenhuizen, door het invoeren van vaste en 

voorzienbare tarieven, in het bijzonder wanneer de patiënt kiest voor een gemeenschappelijke 

kamer of een tweepatiëntenkamer, enerzijds, en het vrijwaren van een billijke vergoeding 

voor de zorgverstrekkers, door het principiële behoud van de vrije honoraria, anderzijds. De 

wetgever heeft die dubbele doelstelling geconcretiseerd door het sluiten van akkoorden 

tussen de beroepsorganisaties en de verzekeringsinstellingen te bevorderen. Hij heeft de 

geneesheren aangezet tot het onderschrijven van de gesloten akkoorden, waarbij buiten die 

akkoorden de vrijheid tot het vastleggen van de honoraria werd behouden. 

 

 B.9.  De bestreden bepalingen, en in het bijzonder artikel 26, dat, door artikel 152 van de 

voormelde Ziekenhuiswet te vervangen, de ziekenhuisgeneesheren voortaan verbiedt om 

honorariumsupplementen aan te rekenen aan de in een tweepatiëntenkamer of een 

gemeenschappelijke kamer opgenomen patiënten, geven tegelijk blijk van de wil om het 

toepassingsgebied van de akkoorden te verruimen door die algemeen verbindend te verklaren 

voor de niet tot het akkoord toegetreden geneesheren in situaties die de wetgever 

behartenswaardig acht, en om te verhinderen dat de resterende tariefvrijheid tot het 

aanrekenen van buitensporige honoraria zou leiden wanneer de patiënt kiest voor een opname 

in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer. 

 

 B.10.  Hoewel de bestreden bepalingen de vrijheid om de door de ziekenhuisgeneesheren 

gevraagde honoraria vast te stellen aanzienlijk verminderen en daardoor, in zekere mate, 

kunnen leiden tot het afremmen van de investeringen in technologische uitrusting van de 

ziekenhuizen waarin de honorariumsupplementen worden aangerekend, beogen zij, in 

welbepaalde gevallen, de belangen van de patiënten boven die van de artsen te stellen. 

 

 B.11.  Het verzoenen van dergelijke belangen valt onder de beoordelingsbevoegdheid 

van de wetgever. 
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 Het Hof zou de keuzes van de wetgever slechts kunnen afkeuren als ze blijk geven van 

een onverantwoord verschil in behandeling of van onevenredigheid tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.12.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet 

er zich overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de 

aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.13.  Doordat ze voor een groot deel in een gelijke behandeling voorzien voor 

geneesheren die tot de akkoorden zijn toegetreden en voor diegenen die hebben geweigerd 

dat te doen, behandelen de bepalingen categorieën van personen die zich in essentieel 

verschillende situaties bevinden op dezelfde manier. Dergelijke maatregelen zijn in principe 

onverenigbaar met het gelijkheidsbeginsel. Ze lijken des te minder te kunnen worden 

verantwoord daar de zogenaamde verbonden geneesheren sociale voordelen genieten die de 

niet-verbonden geneesheren worden geweigerd. 

 

 B.14.  Zodra echter de beslissing om al dan niet tot de akkoorden toe te treden aan de 

beoordeling van de geneesheren wordt overgelaten en zodra elkeen vrij het belang kan 

bepalen dat hij erbij heeft dat te doen, kunnen de bestreden maatregelen niet a priori als 

discriminerend worden beschouwd. De druk die de maatregelen op de keuzevrijheid van de 

geneesheren uitoefenen, dermate dat hun belang bij het weigeren van de toetreding 

aanzienlijk vermindert, moet evenwel redelijk verantwoord zijn. 
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 B.15.  Door de aangeklaagde beperkingen van toepassing te verklaren in de gevallen 

beoogd in artikel 152, § 2, van de Ziekenhuiswet, zoals vervangen bij artikel 26 van de 

bestreden wet, heeft de wetgever een maatregel genomen die redelijk verantwoord is.  

 

 Het is immers niet onredelijk te vermoeden dat de patiënten die hebben gevraagd te 

worden opgenomen in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer niet over 

de middelen beschikken om supplementen te betalen bovenop het tarief dat als grondslag 

dient voor de verzekeringstegemoetkoming of bovenop de honoraria die uit het akkoord 

voortvloeien. 

 

 B.16.  Het is tevens waar dat de bestreden maatregelen leiden tot het verschillend 

behandelen van ziekenhuisgeneesheren in vergelijking met andere geneesheren, van diezelfde 

geneesheren in vergelijking met andere zorgverstrekkers in een ziekenhuisomgeving, en van 

een aantal specialisten-ziekenhuisgeneesheren ten opzichte van andere specialisten die niet of 

niet hoofdzakelijk werkzaam zijn in een ziekenhuismilieu. Die maatregelen zouden ook 

verschillende gevolgen kunnen hebben voor de geneesheren die in privé-ziekenhuizen 

werken in vergelijking met diegenen die hun activiteiten in openbare ziekenhuizen 

uitoefenen. Het is evident dat de ziekenhuisgeneesheren anders worden behandeld dan 

personen die andere vrije beroepen uitoefenen. 

 

 B.17.  Het is waarschijnlijk dat de openbare ziekenhuizen en de privéziekenhuizen die 

geen honorariumsupplementen aanrekenen voor een tweepatiëntenkamer of een 

gemeenschappelijke kamer, de financiële gevolgen van de bestreden maatregelen 

gemakkelijker zullen kunnen opvangen dan de privéziekenhuizen die dat 

honorariumsupplement aanrekenden tot de inwerkingtreding van de bestreden wet. 

 

 B.18.  Aangezien de wetgever zich tot taak stelt de toegang tot de zorgverstrekking in de 

ziekenhuizen te waarborgen door de tariefzekerheid en de tariefdoorzichtigheid in de 

ziekenhuissector te verbeteren en de misbruiken die zich er zouden hebben voorgedaan te 

vermijden, hebben de door hem genomen maatregelen onvermijdelijk gevolgen die slechts in 

die sector voelbaar zijn, waarbij het onredelijk zou zijn ze uit te breiden tot sectoren waar de 

noodzaak van identieke maatregelen zich niet op een vergelijkbare wijze doet voelen. 
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 B.19.  Ten aanzien van de onevenredige gevolgen die de bestreden maatregelen zouden 

hebben, berusten de beweringen van de verzoekende partijen op hypotheses die niet 

onwaarschijnlijk zijn, maar toch kan niet met zekerheid worden gesteld dat die gevolgen een 

dergelijke omvang zullen aannemen dat ze de maatregelen discriminerend zouden maken. 

Het gaat om elementen die het voorwerp moeten uitmaken van een concrete evaluatie en die 

in voorkomend geval, zoals eraan is herinnerd in de parlementaire voorbereiding (Parl St., 

Senaat, 2012-2013, nr. 5-1895/3, pp. 14-15), redenen zullen kunnen zijn voor correcties en 

voorstellen in het kader van de onderhandelingen die worden gevoerd binnen de Nationale 

Commissie geneesheren-ziekenfondsen. 

 

 B.20.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de middelen afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet 

 

 B.21.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

 

 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 

waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

 

 Die rechten omvatten inzonderheid : 

 

 1°  het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 

algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo 

hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en 

een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 

 

 2°  het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand; 

 

 […] ». 

 

 B.22.  Volgens de verzoekende partijen doen de bestreden bepalingen, die het bedrag 

beperken van de honoraria die de ziekenhuisgeneesheren aan bepaalde patiënten kunnen 

aanrekenen, afbreuk aan hun arbeidsvoorwaarden en schenden zij aldus het bij de voormelde 
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bepaling gewaarborgde standstill-beginsel. Dezelfde bepalingen zouden bovendien afbreuk 

doen aan het recht van de patiënten op een kwalitatieve zorgverstrekking. 

 

 B.23.  Artikel 23 van de Grondwet impliceert een standstill-verplichting die eraan in de 

weg staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat geboden wordt door de van 

toepassing zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen 

zijn die verband houden met het algemeen belang.  

 

 B.24.1.  Het verbod ten aanzien van de ziekenhuisgeneesheren om, onder de 

voorwaarden die in herinnering zijn gebracht in B.2.1 tot B.2.3, aanvullende honoraria aan te 

rekenen aan de in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer opgenomen 

patiënten, brengt het recht op arbeid noch het recht op een billijke vergoeding van de beoogde 

geneesheren in het geding. Die laatstgenoemden blijven immers honoraria ontvangen zoals 

die krachtens de akkoorden tussen geneesheren en ziekenfondsen van toepassing zijn op alle 

verbonden ziekenhuisgeneesheren en op de niet-verbonden ziekenhuisgeneesheren die geen 

honorariumsupplementen aanrekenen. 

 

 B.24.2.  Voor het overige hebben de bestreden bepalingen die ertoe strekken aan alle 

patiënten een gelijke toegang tot de zorgverstrekking in de ziekenhuizen te verzekeren, tot 

gevolg de waarborg vervat in artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet te vergroten en niet te 

verminderen. 

 

 B.24.3.  Ten slotte verzuimen de verzoekende partijen de correlatie te staven tussen de 

kwaliteit van de zorgverstrekking en het bedrag van de honoraria die aan de patiënten worden 

aangerekend. Zij voeren geen gegevens aan waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de 

kwaliteit van de zorgverstrekking in België beter zou zijn in de ziekenhuizen - overigens in 

de minderheid - die aanvullende honoraria aanrekenen aan de patiënten die in een 

tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer zijn opgenomen. 

 

 B.25.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 



 26 

 Wat betreft de middelen afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de regels van het Europees recht inzake de vrije 

dienstverrichting en de vrijheid van vestiging 

 

 B.26.  In de zaken nrs.
 
5672 en 5689 voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepalingen met name afbreuk zouden doen aan de artikelen 49 en 56 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die de beperkingen van de vrijheid 

van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat, 

enerzijds, en de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie, 

anderzijds, verbieden. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr.
 
5689 die ziekenhuisgeneesheren zijn en 

onderdanen van een andere lidstaat die gedomicilieerd zijn in België, of die hun 

ziekenhuisactiviteiten in België uitvoeren gedurende een deel van de week, vragen aan het 

Hof een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, met 

toepassing van artikel 267 van het VWEU. 

 

 B.27.  Wanneer een vraag die betrekking heeft op de uitlegging van het Unierecht wordt 

opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de 

beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is die instantie, 

overeenkomstig artikel 267, derde alinea, van het VWEU, gehouden die vraag te stellen aan 

het Hof van Justitie. Die verwijzing is evenwel niet nodig wanneer die rechterlijke instantie 

heeft vastgesteld « dat de opgeworpen vraag niet relevant is of dat de betrokken 

gemeenschapsbepaling reeds door het Hof is uitgelegd of dat de juiste toepassing van het 

gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan » 

(HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, CILFIT, punt 21). 

 

 B.28.1.  Artikel 49 van het VWEU bepaalt : 

 

 « In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 

voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Dit 

verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van 

agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat die op 

het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. 
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 De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betreffende 

het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening 

daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 

vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig de 

bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen 

zijn vastgesteld ». 

 

 B.28.2.  Artikel 56 van het VWEU bepaalt : 

 

 « In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten van 

diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een 

andere lidstaat zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst 

wordt verricht. 

 

 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de onderdanen van 

een derde staat die diensten verrichten en binnen de Unie zijn gevestigd ». 

 

 B.28.3.  De beperkingen die worden beoogd door de artikelen 49 en 56 van het VWEU, 

zijn maatregelen, genomen door een lidstaat van de Europese Unie, die de uitoefening van de 

vrijheid van vestiging of het vrij verrichten van diensten verbieden, belemmeren of minder 

aantrekkelijk maken (HvJ, grote kamer, 28 april 2009, C-518/06, Commissie van de Europese 

Gemeenschappen t. Italiaanse Republiek, punt 62; grote kamer, 1 juni 2010, C-570/07 en 

C-571/07, Blanco Pérez en Chao Gómez, punt 53; 7 oktober 2010, C-515/08, dos Santos 

Palhota e.a., punt 29). 

 

 De regeling van een lidstaat van de Europese Unie vormt geen beperking, enkel omdat 

andere lidstaten minder rigoureuze of economisch gunstigere regels toepassen op verrichters 

van soortgelijke diensten die op hun grondgebied zijn gevestigd (HvJ, grote kamer, 28 april 

2009, C-518/06, Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Italiaanse Republiek, 

punt 63; 12 september 2013, C-475/11, Kostas Konstantinides, punt 47). 

 

 B.28.4.  In zijn voormelde arrest van 12 september 2013 heeft het Hof van Justitie van de 

Europese Unie gepreciseerd : 

 

 « 47.  Voorts zij eraan herinnerd dat een regeling van een lidstaat geen beperking in de 

zin van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormt, enkel omdat andere 

lidstaten minder rigoureuze of economisch gunstigere regels toepassen op verrichters van 

soortgelijke diensten die op hun grondgebied zijn gevestigd (zie reeds aangehaald arrest 

Commissie/Italië, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
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 48.  Het bestaan van een beperking in de zin van het Verdrag kan dus niet worden 

afgeleid uit het enkele feit dat in een andere lidstaat dan de Bondsrepubliek Duitsland 

gevestigde artsen zich voor de berekening van hun honoraria voor op het grondgebied van het 

Land Hessen verrichte diensten moeten voegen naar de op dat grondgebied geldende regels. 

 

 49.  Indien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling niet flexibel is, wat door de 

nationale rechter moet worden beoordeeld, vormt de toepassing van die regeling, die een 

afschrikkende werking kan hebben voor artsen uit andere lidstaten, echter een beperking in de 

zin van het Verdrag. 

 

 50.  Wat de rechtvaardiging van een dergelijke beperking betreft, is het vaste rechtspraak 

dat nationale maatregelen die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde 

fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, slechts 

toelaatbaar kunnen zijn mits zij een doel van algemeen belang nastreven, geschikt zijn om de 

verwezenlijking daarvan te waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het 

gestelde doel te bereiken (zie met name arrest van 16 april 2013, Las, C-202/11, nog niet 

gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 51.  Dienaangaande staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of aan de regeling 

die in het hoofdgeding aan de orde is, gesteld dat de toepassing ervan in omstandigheden 

zoals beschreven in de verwijzingsbeslissing een beperking van de vrijheid van 

dienstverrichting vormt, een doel van algemeen belang ten grondslag ligt. Algemeen zij erop 

gewezen dat de bescherming van de gezondheid en het leven van personen, zoals bedoeld in 

artikel 36 VWEU, en de bescherming van de consument behoren tot de doelstellingen die 

kunnen worden beschouwd als dwingende redenen van algemeen belang die een beperking 

van de vrijheid van dienstverrichting kunnen rechtvaardigen (zie in die zin met name arresten 

van 5 december 2006, Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, Jurispr. blz. I-11421, punt 64 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 november 2007, Ludwigs-Apotheke, C-143/06, Jurispr. 

blz. I-9623, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 52.  Met betrekking tot de vraag of een dergelijke regeling waaraan een doel van 

algemeen belang ten grondslag ligt, geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde 

doel te waarborgen en niet verder gaat dan ter bereiking van dat doel noodzakelijk is, staat 

het aan de verwijzende rechter om na te gaan of die regeling daadwerkelijk ertoe strekt het 

nagestreefde doel op samenhangende en stelselmatige wijze te verwezenlijken. Voor de 

beoordeling van de evenredigheid moet met name rekening worden gehouden met de zwaarte 

van de voorgenomen sanctie. 

 

 53.  Het staat derhalve aan de verwijzende rechter om na te gaan of de regeling die in het 

hoofdgeding aan de orde is, een beperking in de zin van artikel 56 VWEU vormt en, zo ja, of 

zij een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt is om de verwezenlijking daarvan te 

waarborgen en niet verder gaat dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken ». 

 

 B.29.1.  Zonder dat het nodig is om te onderzoeken of de bestreden bepalingen 

beperkingen zijn in de zin van de artikelen 49 en 56 van het VWEU, volstaat het vast te 

stellen dat zij beantwoorden aan de criteria vermeld in B.28.4. 
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 B.29.2.  Immers, zoals eraan is herinnerd in B.2.1, beogen de bestreden bepalingen in 

hoofdzaak de toegang tot een kwalitatieve zorgverstrekking voor alle gehospitaliseerde 

patiënten, zonder rekening te houden met de keuze van de kamer die zij in alle vrijheid 

kunnen maken. De wet strekt dus ertoe de gezondheid van de personen te beschermen, doel 

dat is opgenomen in artikel 36 van het VWEU en dat, zoals eraan is herinnerd in B.28.4, een 

dwingende reden van algemeen belang kan vormen die een beperking van de vrije 

dienstverrichting kan verantwoorden. 

 

 B.29.3.  Uit het onderzoek van de middelen die zijn afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet blijkt dat de bestreden bepalingen het bereiken van dat 

doel kunnen waarborgen, waarbij, zoals eraan is herinnerd in B.8, dat doel in evenwicht blijft 

met de zorg om een billijke vergoeding te verzekeren aan de zorgverstrekkers door de 

handhaving van de vrijheid van honoraria te waarborgen, en dat die bepalingen niet verder 

gaan dan hetgeen noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De bestreden bepalingen 

verplichten de ziekenhuisgeneesheren immers niet ertoe door een overeenkomst toe te treden 

tot de akkoorden tussen geneesheren en ziekenfondsen, zoals zij hen ook niet verbieden 

aanvullende honoraria aan te rekenen aan de patiënten die ervoor kiezen in een individuele 

kamer te verblijven. Er dient overigens eraan te worden herinnerd dat het bedrag van de 

vergoeding van een ziekenhuisgeneesheer niet rechtstreeks voortvloeit uit de honoraria die hij 

aanrekent, maar uit de overeenkomst tussen hem en het ziekenhuis of de vennootschap van 

geneesheren die het ziekenhuis beheert. 

 

 B.29.4.  De bestreden bepalingen zijn bijgevolg bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het VWEU. 

 

 B.30.  Gelet op het voorgaande, is er geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen 

aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5678 

 

 

Arrest nr. 108/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van 

strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 11 juni 2013 in zake de vzw « United Western of the World » tegen de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 25 juni 2013, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schendt artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in samenhang gelezen met 

artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in de 

interpretatie dat het aan de derdenverzetdoende partij de verplichting oplegt, binnen de 

termijn bedoeld in artikel 420bis, over te gaan tot de betekening van het cassatieberoep aan de 

partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken waaruit deze betekening 

blijkt, en dit op straffe van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen 

gelijkaardige verplichting bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de burgerlijke 

partij die een cassatieberoep instelt ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « United Western of the World », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. C. Goris, advocaat bij de balie te Leuven; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, 

advocaten bij de balie te Kortrijk. 

 

 De vzw « United Western of the World » heeft ook een memorie van antwoord 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Niesten, advocaat bij de balie te Leuven, loco Mr. C. Goris, voor de 

vzw « United Western of the World »; 

 

 .  Mr. D. Smets, advocaat bij de balie te Kortrijk, loco Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, voor 

de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De vzw « United Western of the World » stelt als derdenverzetdoende partij een cassatieberoep in tegen 

een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, evenwel zonder van die voorziening kennis te geven door een 

betekening ervan aan het openbaar ministerie en de andere partijen in de zaak a quo. 

 

 Een van die partijen alsook het openbaar ministerie voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is 

bij ontstentenis van betekening aan alle partijen. 

 

 De eisende partij voert aan dat, indien het Hof van Cassatie voornemens zou zijn om op basis van 

artikel 418 van het Wetboek van strafvordering te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 

eerst een prejudiciële vraag dient te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof vanwege het verschil in 

behandeling tussen een derdenverzetdoende partij die het cassatieberoep moet betekenen aan de partijen tegen 

wie het is gericht, op straffe van niet-ontvankelijkheid van dat beroep, terwijl geen soortgelijke verplichting 

bestaat voor de inverdenkinggestelde, noch voor de burgerlijke partij die een cassatieberoep instelt. 

 

 Het Hof van Cassatie refereert aan de arresten nrs. 120/2004 van 30 juni 2004 en 139/2005 van 

13 september 2005 van het Grondwettelijk Hof en is van oordeel dat er aanleiding is om het Grondwettelijk Hof 

te bevragen over de door de eisende partij aangevoerde discriminatie. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De eisende partij voor het Hof van Cassatie is van mening dat de verplichting voor haar als 

derdenverzetdoende partij om haar cassatieberoep te doen betekenen aan alle personen tegen wie het beroep is 

gericht, op discriminerende wijze afbreuk doet aan haar rechten van verdediging, terwijl die verplichting niet 

bestaat voor de inverdenkinggestelde of beklaagde, noch voor de burgerlijke partij. 

 

 De eisende partij voor het Hof van Cassatie refereert aan het arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004 van het 

Grondwettelijk Hof en besluit dat het aangeklaagde verschil in behandeling niet pertinent is : iedere partij moet 

in staat worden gesteld om haar zaak goed voor te bereiden. Die doelstelling wordt maar bereikt als de 

verplichting tot betekening van het cassatieberoep geldt voor alle partijen. 

 

 A.2.  De Ministerraad merkt op dat artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering niet formeel 

voorschrijft dat de eisende partij die als derdenverzetdoende partij een cassatieberoep wenst in te stellen, op 

straffe van niet-ontvankelijkheid dient over te gaan tot betekening daarvan. Die vereiste vindt evenwel steun in 

de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

 

 De Ministerraad stelt een letterlijke interpretatie van de in het geding zijnde bepaling voor, waarbij de 

verplichting tot betekening van het cassatieberoep op straffe van niet-ontvankelijkheid ervan enkel aan het 

openbaar ministerie wordt opgelegd. De Ministerraad verwijst in dat verband naar het arrest nr. 139/2005 van 

13 september 2005, waarin het Grondwettelijk Hof van oordeel was dat het openbaar ministerie zich in dat 

opzicht in een wezenlijk verschillende situatie bevindt. 

 

 A.3.  De eisende partij voor het Hof van Cassatie bevestigt dat het openbaar ministerie als enige gehouden 

zou moeten zijn tot de betekening van het cassatieberoep. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, vóór de wijziging van 

dat Wetboek bij de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof 

van Cassatie in strafzaken, bepaalt : 

 

 « Wanneer het beroep in cassatie tegen een arrest of een vonnis in laatste aanleg gewezen 

in criminele, correctionele of politiezaken, ingesteld wordt, hetzij door de burgerlijke partij, 

indien er een is, hetzij door het openbaar ministerie, wordt dit beroep niet alleen ingeschreven 

zoals bepaald in het vorige artikel, maar tevens binnen een termijn van drie dagen betekend 

aan de partij tegen wie het gericht is ». 

 

 B.2.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, in 

samenhang gelezen met artikel 420bis van hetzelfde Wetboek, in de interpretatie dat het aan 

de derdenverzetdoende partij de verplichting oplegt, binnen de termijn bedoeld in 

artikel 420bis, over te gaan tot de betekening van het cassatieberoep aan de partij tegen wie 

het gericht is en tot de neerlegging van de stukken waaruit die betekening blijkt, en dit op 

straffe van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen soortgelijke verplichting 

bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de burgerlijke partij die een cassatieberoep 

instellen. 

 

 B.3.  Het cassatieberoep is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor een partij in de 

mogelijkheid wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens verzuim van 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de vernietiging te vragen 

van een beslissing gewezen in laatste aanleg. 

 

 Het recht op een eerlijk proces, meer bepaald het beginsel van de wapengelijkheid, houdt 

in dat de wetgever, wanneer hij in buitengewone rechtsmiddelen voorziet, bij de nadere 

uitwerking ervan het gelijkheidsbeginsel moet respecteren. Het gelijkheidsbeginsel impliceert 

evenwel niet dat de wetgever bij het bepalen van de modaliteiten de verschillende bij een 

strafzaak betrokken partijen, mede gelet op de onderscheiden belangen die zij behartigen, op 

dezelfde voet moet behandelen. Er is enkel vereist dat die modaliteiten niet leiden tot een 

discriminerende beperking van de bij de wet aan de partijen toegekende mogelijkheid om 

cassatieberoep in te stellen. 
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 B.4.  Het vormvoorschrift van de betekening, vervat in artikel 418 van het Wetboek van 

strafvordering, is voor het Hof van Cassatie een ontvankelijkheidsvoorwaarde, die ambtshalve 

wordt onderzocht en waarvan het bewijs van naleving binnen de termijn bedoeld in 

artikel 420bis van het Wetboek van strafvordering moet worden neergelegd. Het Hof van 

Cassatie gaat uit van de interpretatie dat dat vormvoorschrift ook van toepassing is op de 

derdenverzetdoende partij die een cassatieberoep instelt. 

 

 De betekening strekt ertoe het cassatieberoep ter kennis te brengen van de partij tegen 

wie het is gericht, teneinde die partij toe te staan haar verdediging voor te bereiden. 

 

 Weliswaar zou die kennisgeving ook op andere wijzen kunnen geschieden, maar wanneer 

de wetgever in de betekening van het cassatieberoep voorziet, vermag hij niet, zonder 

objectieve en redelijke verantwoording, bepaalde partijen de waarborg van dat 

vormvoorschrift te ontzeggen. Het beginsel van de wapengelijkheid houdt immers de 

verplichting in om aan elke partij de mogelijkheid te bieden haar argumenten te doen gelden 

in omstandigheden die haar niet kennelijk benadelen ten aanzien van de tegenpartij. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004 heeft het Hof geoordeeld dat er geen 

reden was om, enerzijds, de burgerlijke partij en, anderzijds, de inverdenkinggestelde, de 

beklaagde of de beschuldigde verschillend te behandelen ten aanzien van hun recht om in 

kennis te worden gesteld van de hen betreffende voorzieningen. Tussen beide categorieën van 

partijen in een strafproces bestaan geen verschillen die voldoende groot zijn opdat hun rechten 

van verdediging verschillend worden behandeld wat die kennisgeving betreft. 

 

 B.6.  Bij zijn arrest nr. 139/2005 van 13 september 2005 heeft het Hof geoordeeld dat een 

dergelijke redenering niet kan worden toegepast op de door het openbaar ministerie ingestelde 

voorziening. De wetgever vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de rechten van 

verdediging van de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde vereisten dat die 

partij in het strafproces op zekere wijze in kennis zou worden gesteld van de voorziening die 

is ingesteld tegen de strafbepalingen van een haar betreffende beslissing, zonder dat zij 

dezelfde verplichting tot betekening zou hebben ten aanzien van het openbaar ministerie, dat 

zich in een wezenlijk verschillende situatie bevindt. 
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 B.7.  Dezelfde redenering als die welke het Hof bij zijn arrest nr. 120/2004 heeft gevolgd, 

is van toepassing op de derdenverzetdoende partij die een cassatieberoep instelt. Er is immers 

geen reden om de derdenverzetdoende partij in dat verband anders te behandelen dan de 

burgerlijke partij, de beklaagde, de inverdenkinggestelde of de beschuldigde. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in de interpretatie dat de derdenverzetdoende partij verplicht is om op 

straffe van niet-ontvankelijkheid haar cassatieberoep te doen betekenen aan alle partijen tegen 

wie het is gericht, terwijl die verplichting niet bestaat voor de inverdenkinggestelde, noch 

voor de burgerlijke partij. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Numéros du rôle : 

5687 et 5707 

 

 

Arrêt n° 109/2014 

du 17 juillet 2014 

 

 

 

A R R E T 

________ 

 

 

 En cause : le recours en annulation partielle de l’article 20, § 2, du décret du 

21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande 

pour l’année budgétaire 2013, introduit par l’Enseignement communautaire. 

 

 

 La Cour constitutionnelle, 

 

 composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet 

et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, 

 

 après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Objet du recours et procédure 

 

 Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 28 juin 2013 et le 

6 août 2013 et parvenues au greffe le 1er juillet 2013 et le 7 août 2013, l’Enseignement 

communautaire, assisté et représenté par Me J. Deridder, avocat au barreau d’Anvers, a 

introduit un recours en annulation partielle de l’article 20, § 2, du décret du 21 décembre 

2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l’année 

budgétaire 2013 (publié au Moniteur belge du 24 juillet 2013). 

 

 Ces affaires, inscrites sous les numéros 5687 et 5707 du rôle de la Cour, ont été jointes. 

 

 

 Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me S. Logie et Me M. Verplancke, 

avocats au barreau de Courtrai, a introduit des mémoires, la partie requérante a introduit un 

mémoire en réponse et le Gouvernement flamand a également introduit un mémoire en 

réplique. 

 

 Par ordonnance du 27 mai 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs 

L. Lavrysen et J.-P. Snappe, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne 

serait tenue, à moins qu’une des parties n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la 

réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une 

telle demande, les débats seraient clos le 18 juin 2014 et les affaires mise en délibéré. 

 

 Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré 

le 18 juin 2014. 

 

 Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle 

relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. 

 

 

  II.  En droit 

 

- A - 

 

 Quant à la recevabilité 

 

 A.1.  Dans les deux requêtes, la partie requérante poursuit l’annulation de l’article attaqué, dans la mesure 

où il limite les moyens financiers auxquels elle prétend en vertu de l’article 17 du décret du 31 juillet 1990 

relatif à l’enseignement-II. 

 

 A.2.  Selon le Gouvernement flamand, la première requête (affaire n° 5687) n’est pas recevable, parce 

qu’elle a été introduite le 1er juillet 2013, alors que la disposition attaquée n’a été publiée au Moniteur belge que 

le 24 juillet 2013. Selon une interprétation littérale de l’article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 

constitutionnelle, un recours en annulation n’est recevable que s’il est introduit dans un délai de six mois suivant 

la publication de la norme. En outre, le requérant doit justifier d’un intérêt qui existe déjà au moment où il 

introduit la requête et il doit joindre à cette dernière une copie de la norme attaquée, ce qui supposerait que 

celle-ci ait été publiée. La recevabilité de la seconde requête (affaire n° 5707) n’est pas contestée. 
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 A.3.  La partie requérante explique que la première requête a été introduite avant la publication de la 

disposition attaquée, parce que cette disposition avait déjà été mise en œuvre. Après la publication de la 

disposition, elle a à nouveau déposé une requête contre cette disposition, « à titre conservatoire ». Selon la partie 

requérante, il est possible d’attaquer valablement devant la Cour une norme non encore publiée. 

L’inconstitutionnalité de l’acte attaqué existe en effet dès que la norme elle-même existe, indépendamment de sa 

publication. En outre, la disposition attaquée avait déjà sorti des effets juridiques avant sa publication au 

Moniteur belge, plus précisément depuis le 1er janvier 2013, en raison des paiements exécutés par l’autorité 

flamande et en raison de l’instauration de plafonds pour les autorisations d’engagement, conformément aux 

dispositions du décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté 

flamande pour l’année budgétaire 2013. 

 

 

 Quant au fond 

 

 A.4.  Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que les 

crédits prévus par la disposition attaquée sont réduits de 4 022 000 euros. En raison de cette disposition, la partie 

requérante serait discriminée par rapport aux autres réseaux d’enseignement. 

 

 Selon la partie requérante, le Constituant entendait expressément ancrer les principes fondamentaux du 

Pacte scolaire dans l’article 24 de la Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le 

principe d’égalité doit aussi être respecté dans la répartition des moyens financiers. A cet égard, il faudrait tenir 

compte de la nature et des missions propres à l’enseignement communautaire, par rapport aux autres réseaux 

d’enseignement. En ce qui concerne plus particulièrement le subventionnement des travaux d’infrastructure, la 

partie requérante renvoie à l’avis rendu par la section de législation du Conseil d’Etat lors de l’élaboration du 

décret du 31 juillet 1990 relatif à l’enseignement-II. 

 

 Selon la partie requérante, l’article 17 de ce décret a fixé une clé de répartition et un mode de calcul pour le 

subventionnement de l’infrastructure immobilière des établissements scolaires : 100 % pour l’enseignement 

communautaire, 70 % pour l’enseignement fondamental subventionné et 60 % pour les autres niveaux 

d’enseignement et centres d’encadrement des élèves. Cette clé de répartition ne saurait être dissociée du Pacte 

scolaire. Etant donné que le financement des investissements pour l’enseignement subventionné est exprimé en 

un pourcentage des moyens financiers accordés à l’enseignement communautaire, le législateur décrétal ne 

pourrait réduire les crédits d’investissement destinés à l’enseignement communautaire sans réduire 

simultanément en proportion les moyens financiers accordés à l’enseignement subventionné. La diminution 

unilatérale du financement destiné à l’enseignement communautaire, prévue dans la disposition attaquée, serait 

contraire à l’article 17 précité et aux dispositions citées dans le moyen. 

 

 A.5.  Le Gouvernement flamand observe tout d’abord que l’article 17 du décret du 31 juillet 1990 relatif à 

l’enseignement-II ne prévoit pas expressément une clé de répartition qui exprimerait les moyens financiers 

d’investissement accordés à l’enseignement subventionné en un pourcentage des moyens accordés à 

l’enseignement communautaire, mais il prévoit une répartition des moyens disponibles « à raison de la valeur de 

remplacement des bâtiments scolaires de chacun de ces réseaux ». Pour l’enseignement communautaire, il est 

tenu compte d’un taux de couverture de 100 %, pour l’enseignement subventionné de 70 % ou de 60 %. En tout 

état de cause, la Cour ne pourrait pas contrôler la disposition attaquée au regard de l’article précité mais 

seulement au regard des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. 

 

 Ensuite, le Gouvernement flamand renvoie à la jurisprudence de la Cour, dont il ressort que toute 

disposition en matière d’enseignement, y compris en matière de répartition des moyens financiers, est contrôlée 

in concreto au regard de l’article 24, § 4, de la Constitution et qu’il ne suffit donc pas de renvoyer, à titre de 

justification, à la réglementation contenue dans la loi sur le Pacte scolaire. Etant donné que les rapports de 

financement ne sont pas ancrés dans la Constitution, ils peuvent être modifiés par le législateur décrétal. En 

effet, l’article 24, § 4, de la Constitution ne contient pas de prescriptions spécifiques quant au mode de calcul du 

financement ni quant au montant à subventionner pour les grands travaux d’infrastructure à réaliser dans les 

bâtiments scolaires ou pour le siège central. 

 

 Enfin, le Gouvernement flamand observe que la diminution du montant destiné aux grands travaux 

d’infrastructure est due à la nécessité de déménager le siège de la partie requérante vers des locaux plus 

abordables, ce qui serait du reste parfaitement compatible avec l’article 62 du décret spécial du 14 juillet 1998 

relatif à l’enseignement communautaire, en vertu duquel les moyens financiers figurant dans le budget de la 
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Communauté flamande peuvent être utilisés tant pour le fonctionnement interne des services que pour les 

travaux d’infrastructure. 

 

 A.6.  La partie requérante précise que la diminution du montant prévu pour les travaux d’infrastructure, en 

compensation des moyens supplémentaires accordés pour les frais de déménagement, n’est pas une opération 

budgétaire neutre étant donné que les moyens accordés en vertu d’un article peuvent uniquement être utilisés 

pour l’objectif fixé dans cet article. L’enseignement communautaire perdrait donc en 2013 un montant de 

4 022 000 euros en possibilités d’investissement pour d’importants travaux d’infrastructure. Cette diminution 

constitue en réalité un glissement des moyens financiers prévus pour les investissements immobiliers vers les 

moyens destinés aux tâches à accomplir en tant que pouvoir organisateur. Les moyens financiers destinés aux 

travaux d’infrastructure dans les bâtiments scolaires feraient toutefois partie des équilibres qui ont été inscrits, 

par la loi et par le décret, dans la loi sur le Pacte scolaire et dans les décrets modificatifs ultérieurs, sur la base de 

l’égalité fondamentale des établissements scolaires, consacrée par l’article 24, § 4, de la Constitution. Si l’on 

touche à ces équilibres, comme le fait la disposition attaquée, l’égalité des établissements d’enseignement s’en 

trouve compromise. Si les moyens financiers supplémentaires alloués pour couvrir les frais de déménagement 

étaient compensés sur les moyens de fonctionnement, cet effet ne se serait pas produit. Le rôle d’autorité 

subventionnante et le rôle de pouvoir organisateur ne peuvent pas être mélangés et ce double rôle ne 

constituerait pas une justification pour la réduction des moyens d’investissement accordés à l’enseignement 

communautaire. Une promesse de moyens financiers pour une mission qui doit être accomplie en tant que 

pouvoir organisateur ne peut pas être compensée par des moyens qui sont accordés, dans le cadre de la paix 

scolaire, à tous les établissements d’enseignement subventionnés, conformément à des clés de répartition fixes. 

 

 A.7.  Le Gouvernement flamand rappelle que la thèse de la partie requérante selon laquelle le législateur 

décrétal ne pourrait modifier la clé de répartition sans violer l’article 24 de la Constitution est inexacte, parce 

que cet article ne contient aucune clé de répartition. L’argumentation de la partie requérante se limite à constater 

que le taux de couverture de 100 % et de 70 %, fixé à l’article 17 du décret du 31 juillet 1990 relatif à 

l’enseignement-II, n’est plus respecté par la disposition attaquée. Elle ne démontre toutefois pas que 

l’enseignement subventionné et l’enseignement communautaire sont traités de manière égale, par exemple en 

leur octroyant un taux de couverture égal alors qu’ils sont objectivement différents. 
 

 

- B - 

 

 Quant à la recevabilité 

 

 B.1.  L’article 20, § 2, du décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des 

dépenses de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2013 dispose : 

 

 « L’Enseignement communautaire (article budgétaire FC0/1FK-I-5-X/IS) est autorisé à 

contracter des engagements à concurrence d’un montant de 35.872.000 euros pour des 

travaux d’infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l’Enseignement 

communautaire ». 

 

 B.2.1.  La partie requérante, l’Enseignement communautaire, poursuit, dans deux 

requêtes, l’annulation de cet article, en ce que celui-ci réduit les moyens financiers auxquels 

elle peut prétendre en vertu de l’article 17 du décret du 31 juillet 1990 relatif à 

l’enseignement-II. 
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 B.2.2.  Selon le Gouvernement flamand, la première requête (affaire n° 5687) n’est pas 

recevable, parce qu’elle a été introduite avant que la disposition attaquée soit publiée au 

Moniteur belge du 24 juillet 2013. 

 

 B.2.3.  En vertu de l’article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 

constitutionnelle, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de six mois 

suivant la publication de la norme attaquée. 

 

 La publication d’une norme constitue une condition pour pouvoir opposer celle-ci. La 

publication fait certes courir le délai dans lequel la norme peut être attaquée, mais elle ne 

constitue pas une condition pour l’ouverture du droit de recours contre une norme qui est 

adoptée, sanctionnée et promulguée (cf. CJUE, 26 septembre 2013, PPG et SNF c. ECHA, 

C-626/11 P, points 32-39). 

 

 B.2.4.  L’exception est rejetée. 

 

 B.3.  La partie requérante a introduit à nouveau une requête (affaire n° 5707) après la 

publication de la disposition attaquée au Moniteur belge. 

 

 Etant donné que les deux requêtes sont formulées en des termes identiques, elles doivent 

être considérées pour l’examen ultérieur de celles-ci comme formant un seul recours en 

annulation. 

 

 

 Quant au fond 

 

 B.4.  Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la 

Constitution, en ce que les crédits prévus par la disposition attaquée, qui concernent l’octroi 

de moyens financiers pour des investissements dans les bâtiments scolaires, sont réduits de 

4 022 000 euros. En raison de cette diminution, la partie requérante serait discriminée par 

rapport à l’enseignement subventionné, en ce qui concerne le subventionnement de 

l’infrastructure immobilière des établissements d’enseignement. 
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 B.5.  Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-

discrimination. L’article 24, § 4, de la Constitution constitue une application particulière de 

ce principe en matière d’enseignement. Selon cette disposition, tous les établissements 

d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. 

 

 B.6.  Bien que l’égalité de traitement des établissements d’enseignement constitue le 

principe, l’article 24, § 4, de la Constitution n’exclut pas un traitement différencié, à la 

condition que celui-ci soit fondé « sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir 

organisateur ». Pour justifier, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, une 

différence de traitement entre les établissements d’enseignement des réseaux d’enseignement, 

il ne suffit cependant pas d’indiquer l’existence de différences objectives entre ces 

établissements. Il doit encore être démontré qu’à l’égard de la matière réglée, la distinction 

alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement. Par 

ailleurs, le principe d’égalité en matière d’enseignement ne saurait être dissocié des autres 

garanties établies par l’article 24 de la Constitution, en particulier la liberté d’enseignement. 

 

 B.7.  Le mode de répartition des moyens financiers destinés aux investissements dans les 

bâtiments scolaires est fixé par l’article 17, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à 

l’enseignement-II. La première phrase de ce paragraphe dispose que les moyens budgétaires 

fixés annuellement par le décret contenant le budget de la Communauté flamande et affectés 

aux investissements immobiliers dans l’enseignement sont répartis entre l’enseignement libre 

subventionné, l’enseignement officiel subventionné et l’enseignement communautaire à 

raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chacun de ces réseaux. Selon 

la troisième phrase de ce paragraphe, le « taux de couverture » dans l’enseignement 

subventionné est de 70 % pour l’enseignement fondamental et de 60 % pour les autres 

niveaux d’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux (centres d’encadrement des 

élèves) alors que, aux termes de la deuxième phrase, ce taux est de 100 % dans 

l’enseignement communautaire. 

 

 B.8.  Par son arrêt n° 27/92 du 2 avril 1992, la Cour a jugé que la différence de traitement 

qui en découle était justifiée : 
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 « 5.B.2.  Le régime de propriété auquel sont soumis les bâtiments scolaires varie selon le 

pouvoir organisateur qui en est propriétaire. En effet, dans l’enseignement subventionné libre, 

ils appartiennent à des personnes morales de droit privé tandis que, dans l’enseignement 

communautaire, ils appartiennent à une personne morale de droit public, l’ARGO, qui est 

strictement contrôlée par la Communauté. Ces caractéristiques, propres à chacune des deux 

catégories de pouvoirs organisateurs, constituent une ‘ différence objective ’ justifiant un 

‘ traitement approprié ’, non seulement pour l’octroi de crédits d’investissement, mais 

également en ce qui concerne l’octroi de crédits pour l’entretien des bâtiments à charge du 

propriétaire; en effet, les deux types de crédits, le premier en raison de son affectation à 

l’acquisition de la propriété d’immeubles, le second en raison de son affectation à la 

préservation de la valeur d’immeubles dont le pouvoir organisateur est propriétaire, sont 

transformés en une création de valeur immobilière ». 

 

 B.9.  Le montant des moyens financiers destinés aux investissements immobiliers dans 

l’enseignement communautaire qui a été fixé par le décret du 21 décembre 2012 contenant le 

budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2013 

contient une dérogation unique aux rapports fixés à l’article 17, § 1er, du décret du 31 juillet 

1990 relatif à l’enseignement-II. 

 

 Il ressort des travaux préparatoires du décret du 21 décembre 2012 que les moyens 

destinés aux investissements immobiliers dans l’enseignement communautaire ont subi une 

réduction d’un montant de 4 022 000 euros en vue de compenser « les moyens 

supplémentaires nécessaires pour le déménagement vers un nouveau bâtiment de service », 

qui ont été octroyés à l’enseignement communautaire dans un autre article budgétaire (Doc. 

parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 13/2-F, p. 68). L’Enseignement communautaire a 

reçu l’ordre de déménager vers un lieu moins cher, « des moyens supplémentaires à cette fin 

étant accordés une seule fois, dans le budget 2013 » (ibid., p. 67). 

 

 B.10.  Le montant de 35 872 000 euros mentionné dans la disposition attaquée, destiné 

aux grands travaux d’infrastructure à réaliser dans les établissements scolaires de 

l’enseignement communautaire, contient certes une dérogation au mode de calcul établi par le 

législateur décrétal lui-même mais celle-ci, en raison de son caractère unique, du motif 

valable qui la fonde et de sa portée relativement limitée, ne porte pas atteinte au « traitement 

approprié » auquel la partie requérante prétend en vertu de l’article 24, § 4, de la 

Constitution. 

 



8 

 Il n’appartient pas à la Cour, comme elle l’a déjà jugé par son arrêt n° 27/92 précité, 

d’apprécier si les mesures instaurées par le décret sont opportunes ou souhaitables. Pour 

autant que ces mesures ne soient pas disproportionnées au but poursuivi et qu’elles tiennent 

objectivement compte des besoins en matière de bâtiments scolaires, le choix des modes de 

financement les plus appropriés relève du pouvoir d’appréciation du législateur décrétal. 

 

 Comme il a également été constaté dans le même arrêt n° 27/92, il n’apparaît pas 

davantage que la différence quant aux crédits d’investissement accordés pour les bâtiments 

porterait atteinte au libre choix des parents ou à l’équilibre entre les établissements 

d’enseignement ni, partant, à la paix scolaire. 

 

 B.11.  Le moyen n’est pas fondé. 
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 Par ces motifs, 

 

 la Cour 

 

 rejette le recours. 

 

 Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, 

conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 

le 17 juillet 2014. 

 

 

 

Le greffier, Le président, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5687 en 5707 

 

 

Arrest nr. 109/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 20, § 2, van het decreet van 

21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 

voor het begrotingsjaar 2013, ingesteld door het Gemeenschapsonderwijs. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 28 juni 2013 en 6 augustus 

2013 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 1 juli 2013 en 7 augustus 

2013, heeft het Gemeenschapsonderwijs, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. J. Deridder, advocaat bij de balie te Antwerpen, beroep tot gedeeltelijke vernietiging 

ingesteld van artikel 20, § 2, van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2013). 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5687 en 5707 van de rol van het Hof, 

werden samengevoegd. 

 

 

 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Logie en 

Mr. M. Verplancke, advocaten bij de balie te Kortrijk, heeft memories ingediend, de 

verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft 

ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014, na de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en 

J.-P. Snappe te hebben gehoord, heeft het Hof beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, 

dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen 

na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te 

worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 

18 juni 2014 en de zaken in beraad zullen worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkele verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 

18 juni 2014 in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.  De verzoekende partij vordert in beide verzoekschriften de vernietiging van het bestreden artikel in 

zoverre dat de middelen inperkt waarop zij uit hoofde van artikel 17 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende 

het onderwijs-II aanspraak maakt. 

 

 A.2.  Volgens de Vlaamse Regering is het eerste verzoekschrift (zaak nr. 5687) niet ontvankelijk omdat het 

op 1 juli 2013 werd ingediend, terwijl de bestreden bepaling pas op 24 juli 2013 in het Belgisch Staatsblad werd 

bekendgemaakt. Volgens een letterlijke lezing van artikel 3 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof is een beroep tot vernietiging slechts ontvankelijk indien het wordt ingesteld binnen een 

termijn van zes maanden na de bekendmaking van de norm. Bovendien moet de verzoeker doen blijken van een 

belang dat reeds bestaat op het ogenblik dat hij zijn verzoekschrift indient en moet hij daarbij een afschrift van 

de bestreden norm voegen, wat zou veronderstellen dat die is bekendgemaakt. De ontvankelijkheid van het 

tweede verzoekschrift (zaak nr. 5707) wordt niet betwist. 
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 A.3.  De verzoekende partij verduidelijkt dat het eerste verzoekschrift werd ingediend vóór de 

bekendmaking van de bestreden bepaling omdat aan die bepaling reeds uitvoering werd gegeven. Na de 

bekendmaking van de bepaling heeft zij daartegen « ten bewarende titel » opnieuw een verzoekschrift 

ingediend. Volgens de verzoekende partij kan een nog niet gepubliceerde norm op ontvankelijke wijze voor het 

Hof worden bestreden. De ongrondwettigheid van de bestreden akte bestaat immers zodra de norm zelf bestaat, 

onafhankelijk van de publicatie ervan. Bovendien had de bestreden bepaling reeds rechtsgevolgen vóór zij in het 

Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, meer bepaald sedert 1 januari 2013, door de betalingen die de Vlaamse 

overheid heeft uitgevoerd en door de ingestelde plafonds van de vastleggingsmachtigingen, overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 

Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.4.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet, in 

zoverre op de kredieten waarin de bestreden bepaling voorziet een bedrag van 4 022 000 euro in mindering is 

gebracht. Door die bepaling zou de verzoekende partij worden gediscrimineerd ten opzichte van de andere 

onderwijsnetten. 

 

 Volgens de verzoekende partij was het uitdrukkelijk de bedoeling om de basisbeginselen van het 

Schoolpact in artikel 24 van de Grondwet te verankeren. Uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling 

blijkt dat het gelijkheidsbeginsel ook bij de verdeling van de middelen moet worden nageleefd. Daarbij zou 

rekening moeten worden gehouden met de eigen aard en opdracht van het gemeenschapsonderwijs, in 

vergelijking met de andere onderwijsnetten. Inzonderheid wat de subsidiëring van infrastructuurwerken betreft, 

verwijst de verzoekende partij naar het advies dat de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft verleend 

bij de totstandkoming van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II. 

 

 Volgens de verzoekende partij heeft artikel 17 van dat decreet een verdeelsleutel en berekeningswijze 

vastgesteld voor de subsidiëring van de onroerende infrastructuur van de onderwijsinstellingen : 100 pct. in het 

gemeenschapsonderwijs, 70 pct. in het gesubsidieerd basisonderwijs en 60 pct. in de overige onderwijsniveaus 

en centra voor leerlingenbegeleiding. Die verdeelsleutel zou niet los kunnen worden gezien van het Schoolpact. 

Aangezien de investeringsmiddelen voor het gesubsidieerd onderwijs zijn uitgedrukt als een percentage van de 

aan het gemeenschapsonderwijs toegekende middelen, zou de decreetgever de investeringskredieten voor het 

gemeenschapsonderwijs niet kunnen verlagen zonder tegelijk de middelen voor het gesubsidieerd onderwijs 

evenredig te verminderen. De eenzijdige vermindering van de financiering voor het gemeenschapsonderwijs, 

vervat in de bestreden bepaling, zou strijdig zijn met het voormelde artikel 17 en met de in het middel 

aangehaalde bepalingen. 

 

 A.5.  De Vlaamse Regering merkt allereerst op dat artikel 17 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende 

het onderwijs-II niet uitdrukkelijk in een verdeelsleutel voorziet, waarbij de investeringsmiddelen voor het 

gesubsidieerd onderwijs worden uitgedrukt als een percentage van de middelen toegekend aan het 

gemeenschapsonderwijs, maar dat het voorziet in een verdeling van de beschikbare middelen « naar rato van de 

vervangingswaarde van de schoolgebouwen van elk hiervoor vermeld net ». Bij het gemeenschapsonderwijs 

wordt 100 pct. van de dekkingsgraad in rekening gebracht, bij het gesubsidieerd onderwijs 70 of 60 pct. In elk 

geval zou het Hof de bestreden bepaling niet aan het voormelde artikel kunnen toetsen, maar enkel aan de 

artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de Grondwet. 

 

 Vervolgens verwijst de Vlaamse Regering naar de rechtspraak van het Hof, waaruit blijkt dat elke 

onderwijsbepaling, ook inzake de verdeling van de middelen, in concreto aan artikel 24, § 4, van de Grondwet 

wordt getoetst en dat het dus niet volstaat ter verantwoording te verwijzen naar de regeling van de 

Schoolpactwet. Aangezien de financiële verhoudingen niet grondwettelijk zijn verankerd, kunnen zij door de 

decreetgever worden gewijzigd. Artikel 24, § 4, van de Grondwet bevat immers geen specifieke voorschriften 

over de berekeningswijze van de financiering, noch over het te subsidiëren bedrag voor grote 

infrastructuurwerken aan de schoolgebouwen of voor de centrale huisvesting. 

 

 Ten slotte merkt de Vlaamse Regering op dat de vermindering van het bedrag voor grote 

infrastructuurwerken toe te schrijven is aan de noodzaak om de verhuizing naar een goedkopere huisvesting van 

de verzoekende partij te bewerkstelligen, hetgeen overigens perfect verenigbaar zou zijn met artikel 62 van het 

bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, op grond waarvan de financiële 
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middelen opgenomen in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap zowel voor de interne werking van de 

diensten als voor infrastructuurwerken kunnen worden aangewend. 

 

 A.6.  De verzoekende partij preciseert dat de vermindering van het bedrag voor infrastructuurwerken, als 

compensatie voor de bijkomende middelen voor verhuizingskosten, geen neutrale budgettaire operatie is 

aangezien de op een artikel toegekende middelen enkel kunnen worden aangewend voor het in dat artikel 

bepaalde doel. Het gemeenschapsonderwijs zou dus in 2013 een bedrag van 4 022 000 euro aan 

investeringsmogelijkheden voor grote infrastructuurwerken verliezen. Die vermindering is in feite een 

verschuiving van de middelen voor investeringen in onroerend goed naar de middelen voor het vervullen van de 

taken als inrichtende macht. De middelen voor infrastructuurwerken aan schoolgebouwen zouden evenwel deel 

uitmaken van de evenwichten die wettelijk en decretaal werden neergelegd in de Schoolpactwet en de 

daaropvolgende wijzigingsdecreten, op basis van de fundamentele gelijkheid van de onderwijsinstellingen zoals 

verankerd in artikel 24, § 4, van de Grondwet. Indien aan die evenwichten wordt geraakt, zoals met de bestreden 

bepaling, zou de gelijkheid van de onderwijsinstellingen in het gedrang komen. Indien de bijkomende middelen 

voor verhuizingskosten zouden zijn gecompenseerd op de werkingsmiddelen, zou dat effect zich niet hebben 

voorgedaan. De rol als subsidiërende overheid en als inrichtende macht mag niet worden vermengd en die 

dubbele rol zou geen verantwoording vormen voor de vermindering van de aan het gemeenschapsonderwijs 

toegekende investeringsmiddelen. Een toezegging van middelen voor de opdracht als inrichtende macht kan niet 

worden gecompenseerd met middelen die in het kader van de schoolvrede aan alle gesubsidieerde 

onderwijsinstellingen worden toegekend overeenkomstig vaste verdeelsleutels. 

 

 A.7.  De Vlaamse Regering herhaalt dat de stelling van de verzoekende partij volgens welke de 

decreetgever de verdeelsleutel niet zou kunnen wijzigen zonder artikel 24 van de Grondwet te schenden, niet 

correct is omdat in dat artikel geen verdeelsleutel is vervat. Het betoog van de verzoekende partij beperkt zich 

tot de vaststelling dat de dekkingsgraad van 100 pct. en 70 pct., zoals vastgesteld in artikel 17 van het decreet 

van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, niet meer wordt gerespecteerd door de bestreden bepaling. Zij 

toont evenwel niet aan dat het gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs gelijk worden behandeld, 

bijvoorbeeld door een gelijke dekkingsgraad, terwijl zij op objectieve wijze verschillen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.1.  Artikel 20, § 2, van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 bepaalt : 

 

 « Het gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0/1FK-I-5-X/IS) wordt gemachtigd 

verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 35.872.000 euro voor grote 

infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs ». 

 

 B.2.1.  De verzoekende partij, het Gemeenschapsonderwijs, vordert in twee 

verzoekschriften de vernietiging van dat artikel, in zoverre het de middelen inperkt waarop zij 

uit hoofde van artikel 17 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II 

aanspraak maakt. 
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 B.2.2.  Volgens de Vlaamse Regering is het eerste verzoekschrift (zaak nr. 5687) niet 

ontvankelijk omdat het werd ingediend vooraleer de bestreden bepaling op 24 juli 2013 in het 

Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. 

 

 B.2.3.  Krachtens artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof moet een beroep tot vernietiging worden ingesteld binnen een termijn 

van zes maanden na de bekendmaking van de bestreden norm. 

 

 De bekendmaking van een norm vormt een voorwaarde om die norm te kunnen 

tegenwerpen. Weliswaar doet de bekendmaking de termijn ingaan waarbinnen de norm kan 

worden bestreden, maar zij vormt geen voorwaarde voor de opening van het recht van beroep 

tegen een aangenomen, bekrachtigde en afgekondigde norm (vergelijk HvJ, 26 september 

2013, C-626/11 P, PPG en SNF t. ECHA, punten 32-39). 

 

 B.2.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.  De verzoekende partij heeft na de bekendmaking van de bestreden bepaling in het 

Belgisch Staatsblad opnieuw een verzoekschrift ingediend (zaak nr. 5707). 

 

 Aangezien beide verzoekschriften in gelijkluidende bewoordingen zijn geformuleerd, 

dienen zij voor het verdere onderzoek ervan als één enkel beroep tot vernietiging te worden 

beschouwd. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van 

de Grondwet in zoverre op de kredieten vermeld in de bestreden bepaling, die betrekking 

hebben op de toekenning van middelen voor investeringen in schoolgebouwen, een bedrag 

van 4 022 000 euro in mindering is gebracht. Door die vermindering zou de verzoekende 

partij, wat de subsidiëring van de onroerende infrastructuur van de onderwijsinstellingen 

betreft, worden gediscrimineerd ten opzichte van het gesubsidieerd onderwijs. 
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 B.5.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 24, § 4, van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat 

beginsel in onderwijszaken. Volgens die bepaling zijn alle onderwijsinstellingen gelijk voor 

de wet of het decreet. 

 

 B.6.  Hoewel de gelijke behandeling van onderwijsinstellingen het beginsel is, sluit 

artikel 24, § 4, van de Grondwet een verschil in behandeling niet uit, op voorwaarde dat dat 

gegrond is op « de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht ». Om ten aanzien van 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie een verschil in behandeling tussen de 

onderwijsinstellingen van de onderwijsnetten te verantwoorden, is het evenwel niet 

voldoende te wijzen op het bestaan van objectieve verschillen tussen die instellingen. 

Bovendien moet worden aangetoond dat, ten aanzien van de geregelde aangelegenheid, het 

aangevoerde onderscheid relevant is om een verschil in behandeling in redelijkheid te 

verantwoorden. Anderzijds, kan het gelijkheidsbeginsel inzake onderwijs niet los worden 

gezien van de andere in artikel 24 van de Grondwet vervatte waarborgen, inzonderheid de 

vrijheid van onderwijs. 

 

 B.7.  De wijze waarop de middelen voor investeringen in schoolgebouwen worden 

verdeeld, is bepaald in artikel 17, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het 

onderwijs-II. De eerste zin daarvan bepaalt dat de jaarlijks in het decreet houdende de 

begroting van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegde middelen bestemd voor investeringen in 

onroerend goed in het onderwijs, over het gesubsidieerd vrij onderwijs, het gesubsidieerd 

officieel onderwijs en het gemeenschapsonderwijs worden verdeeld naar rato van de 

vervangingswaarde van de schoolgebouwen van elk vermeld net. Volgens de derde zin van 

de voormelde paragraaf is de « dekkingsgraad » in het gesubsidieerd onderwijs 70 % in het 

basisonderwijs en 60 % in de overige onderwijsniveaus en de psycho-medisch-sociale centra 

(centra voor leerlingenbegeleiding) tegenover, luidens de tweede zin, 100 % in het 

gemeenschapsonderwijs. 

 

 B.8.  Bij zijn arrest nr. 27/92 van 2 april 1992 heeft het Hof het daaruit voortvloeiende 

verschil in behandeling verantwoord bevonden. Het oordeelde : 
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 « 5.B.2.  Het eigendomsstelsel waaraan schoolgebouwen zijn onderworpen varieert 

naargelang van de inrichtende macht die er eigenaar van is. Immers, in het vrij gesubsidieerd 

onderwijs zijn schoolgebouwen eigendom van privaatrechtelijke rechtspersonen, terwijl zij in 

het gemeenschapsonderwijs aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, de Autonome Raad 

voor het Gemeenschapsonderwijs, die onder strikte controle van de Gemeenschap staat, 

toebehoren. Die eigen karakteristieken van iedere van de twee categorieën van inrichtende 

machten leveren een ‘ objectief verschil ’ op dat een ‘ aangepaste behandeling ’ 

verantwoordt, niet alleen wat betreft de toekenning van investeringskredieten maar ook die 

van kredieten voor het eigenaarsonderhoud, die beide in immobiliënwaarde worden omgezet, 

de eerstgenoemde door ze te benutten voor de eigendomsverwerving van onroerend goed, de 

laatstgenoemde door ze aan te wenden voor de instandhouding van de waarde van onroerend 

goed waarvan de inrichtende macht eigenaar is ». 

 

 B.9.  Het bedrag van de middelen bestemd voor investeringen in onroerend goed in het 

gemeenschapsonderwijs dat in het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 is vastgelegd, 

houdt een eenmalige afwijking in van de verhoudingen zoals bepaald in artikel 17, § 1, van 

het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 21 december 2012 blijkt dat op 

de middelen bestemd voor investeringen in onroerend goed in het gemeenschapsonderwijs 

een bedrag van 4 022 000 euro in mindering werd gebracht « ter compensatie van de extra 

middelen nodig voor de verhuis naar een nieuw dienstgebouw », die in een ander 

begrotingsartikel aan het gemeenschapsonderwijs zijn toegekend (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2012-2013, nr. 13/2-F, p. 68). Het Gemeenschapsonderwijs kreeg de opdracht 

naar een goedkopere locatie te verhuizen, « waarvoor binnen de begroting 2013 eenmalig 

extra middelen toegekend zijn » (ibid., p. 67). 

 

 B.10.  Het in de bestreden bepaling vermelde bedrag van 35 872 000 euro voor grote 

infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs houdt weliswaar 

een afwijking in van de door de decreetgever zelf vooropgestelde berekeningswijze, maar die 

afwijking doet door haar eenmalig karakter, door de deugdelijke reden die eraan ten 

grondslag ligt en door de relatief beperkte draagwijdte ervan geen afbreuk aan de 

« aangepaste behandeling » waarop de verzoekende partij krachtens artikel 24, § 4, van de 

Grondwet aanspraak maakt. 
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 Het komt het Hof niet toe, zoals het Hof reeds bij zijn voormelde arrest nr. 27/92 heeft 

geoordeeld, na te gaan of de door het decreet ingevoerde maatregelen opportuun of wenselijk 

zijn. Voor zover die maatregelen met het nagestreefde doel niet onevenredig zijn en met de 

behoeften inzake schoolgebouwen objectief rekening houden, behoort de keuze van de meest 

geschikte financieringsmethodes tot de beoordelingsbevoegdheid van de decreetgever. 

 

 Zoals ook in hetzelfde arrest nr. 27/92 werd vastgesteld, blijkt evenmin dat het verschil 

in de toegekende investeringskredieten voor de gebouwen, afbreuk zou doen aan de 

keuzevrijheid van de ouders of aan het evenwicht tussen de onderwijsinstellingen en 

bijgevolg aan de schoolvrede. 

 

 B.11.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5690 

 

 

Arrest nr. 110/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 39/81 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 31 december 

2012 « houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie », ingesteld door de 

vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 juli 2013 ter post aangetekende 

brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2013, is beroep tot gedeeltelijke vernietiging 

ingesteld van artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij 

artikel 2 van de wet van 31 december 2012 « houdende diverse bepalingen, inzonderheid 

betreffende justitie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 

tweede editie), door de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. N. Bonbled, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van 

antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 23 april 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. V. Letellier, voor de verzoekende partij; 

 

 .  Mr. N. Bonbled, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 A.1.  De vereniging zonder winstoogmerk « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » (SAD) verantwoordt 

haar belang om de vernietiging van het vierde en vijfde lid en de gedeeltelijke vernietiging van het zesde en zevende 

lid van artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 31 december 2012 

« houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie », te vorderen door de omstandigheid dat die 

bepaling, met betrekking tot het neerleggen van een synthesememorie voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, een maatregel vormt die zonder redelijke verantwoording de werklast van de advocaten 

van de vreemdelingen verhoogt en de procedure complex maakt ten nadele van die laatstgenoemden en ten nadele 

van hun recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep. 
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 De partij SAD verwijst naar diverse arresten van het Hof waarbij haar belang om de vernietiging van 

andere wetsbepalingen te vorderen wordt erkend (Grondwettelijk Hof, nr. 43/98, 22 april 1998; nr. 81/2008, 

27 mei 2008; nr. 88/2012, 12 juli 2012). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het enige middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 

en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het algemene beginsel van het recht op een daadwerkelijk 

jurisdictioneel beroep, met het algemene beginsel van de inachtneming van de rechten van de verdediging, met 

het algemene beginsel van de wapengelijkheid en met het algemene beginsel van de tegenspraak, en, in 

voorkomend geval, met de artikelen 3, 8 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens of met 

artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

 

 A.2.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat het middel onontvankelijk is omdat het Hof erin wordt 

verzocht een rechtstreekse toetsing van de overeenstemming van een wet met internationaalrechtelijke 

bepalingen en ongeschreven algemene beginselen uit te voeren. 

 

 Hij merkt op dat in het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met dergelijke bepalingen en met dergelijke beginselen, niet wordt uiteengezet in welk 

opzicht de bestreden wet een discriminerende schending van die bepalingen en beginselen zou vormen en dat de 

categorieën van personen die door die wet verschillend zouden worden behandeld, daarin niet worden 

geïdentificeerd. 

 

 A.2.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het middel minstens gedeeltelijk 

onontvankelijk is in zoverre het verwijst naar artikel 191 van de Grondwet, naar de artikelen 3 en 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens of naar artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

 

 Hij preciseert dat het middel, aangezien daarin niet wordt uiteengezet in welk opzicht de bestreden wet die 

grondwets- en internationale bepalingen schendt, niet voldoet aan de vereisten die uit artikel 6 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voortvloeien. 

 

 A.3.  De partij SAD antwoordt dat in het verzoekschrift wordt uiteengezet in welk opzicht de bestreden 

wetsbepaling de in het middel bedoelde grondwets- en internationale bepalingen schendt. 

 

 Zij brengt in herinnering dat de specifieke inzet van de geschillen met betrekking tot het verblijf op het 

nationale grondgebied en inzake asiel kan « uitlopen op de schending van de in [die] bepalingen bedoelde 

rechten ». Zij merkt bovendien op dat het recht op toegang tot een rechter, dat met name door de artikelen 8 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is gewaarborgd, volgens het arrest nr. 88/2012 van het 

Hof van 12 juli 2012 voortvloeit uit een algemeen rechtsbeginsel dat met inachtneming van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet aan eenieder moet worden « gewaarborgd ». Zij voegt eraan toe dat de inbreuk die de 

bestreden bepaling op de rechten van de verdediging maakt, de schending van die artikelen inhoudt, aangezien 

die inbreuk in de desbetreffende geschillen niet verantwoord is. 

 

 A.4.  De Ministerraad antwoordt dat een vermeende aantasting van de rechten van de verdediging de auteur 

van een beroep tot vernietiging niet vrijstelt van de inachtneming van artikel 6 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 en niet noodzakelijkerwijs een schending van het gelijkheidsbeginsel, van artikel 191 van de 

Grondwet, van de artikelen 3, 8 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 47 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie weergeeft. 

 

 

 Ten aanzien van de gegrondheid van het enige middel 

 

 A.5.1.  De partij SAD merkt eerst op dat artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel toekent aan elke rechtsonderhorige van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wiens grondrechten zijn geschonden of kunnen worden geschonden bij een 

uitzetting uit het nationale grondgebied. 

 

 Zij is bovendien van mening dat het bij artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie erkende recht op een doeltreffende voorziening in rechte ten goede komt aan de auteur van een bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen ingesteld annulatieberoep, wanneer dat beroep betrekking heeft op rechten die 
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zijn erkend in het « afgeleide recht » van de Europese Unie, zoals artikel 18 van de richtlijn 2003/86/EG van de 

Raad van 22 september 2003 « inzake het recht op gezinshereniging » en artikel 31 van de richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 « betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG ». 

 

 De partij SAD is eveneens van mening dat de vereiste van de redelijke termijn kan inhouden dat de 

procespartijen over een redelijke en voldoende termijn moeten kunnen beschikken om het daadwerkelijke 

karakter van hun verdediging te waarborgen. 

 

 A.5.2.  Volgens de partij SAD is het in het vierde en vijfde lid van artikel 39/81 van de wet van 

15 december 1980 bedoelde « mechanisme » van de dubbele termijn « buitensporig zwaar » en getuigt het van 

een « overdreven formalisme ». 

 

 De partij SAD merkt op dat de vreemdeling die binnen de eerste termijn van acht dagen de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in kennis heeft gesteld van zijn wens om een synthesememorie neer te leggen, die 

memorie daadwerkelijk moet neerleggen indien hij wil vermijden dat het rechtscollege zijn beroep wegens 

vermoedelijke ontstentenis van belang verwerpt. Zij merkt eveneens op dat de vreemdeling die de Raad binnen 

die eerste termijn ervan in kennis stelt dat hij geen synthesememorie zal neerleggen, het risico van een 

verwerping van zijn beroep wegens vermoedelijke ontstentenis van belang vermijdt. De partij SAD besluit 

daaruit dat de advocaat van de vreemdeling, in de praktijk, maar over de eerste termijn van acht dagen beschikt 

om het administratieve dossier te bestuderen, de eventuele nota met opmerkingen van de verwerende partij te 

onderzoeken en, in voorkomend geval, zijn cliënt te ontmoeten, teneinde te beslissen of een synthesememorie bij 

ter post aangetekende brief moet worden verstuurd. 

 

 Zij is van mening dat dat « mechanisme » afbreuk doet aan het daadwerkelijke karakter van het bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde annulatieberoep in zoverre het het werk van de advocaat van de 

vreemdeling belemmert en de kwaliteit van zijn optreden in gevaar brengt, omdat het tijd, energie en middelen 

vergt en een procedurele « valkuil » vormt. 

 

 A.5.3.  De partij SAD is van mening dat de kortstondigheid van die daadwerkelijke termijn van acht dagen 

niet redelijk kan worden verantwoord door de bekommernis om de snelheid en de doeltreffendheid van de 

procedure te waarborgen. Zij merkt op dat, rekening houdend met het feit dat de behandeling van een 

annulatieberoep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doorgaans verschillende maanden in beslag 

neemt, een termijn van vijftien dagen om een standpunt in te nemen over de opportuniteit om een 

synthesememorie neer te leggen en een tweede termijn van vijftien dagen om die memorie neer te leggen, niet 

onredelijk zouden zijn en aan de in het arrest nr. 88/2012 gemaakte suggestie zouden beantwoorden. 

 

 De partij SAD voert eveneens aan dat de keuze van die termijn niet kan worden verantwoord door een 

vermeende bekommernis om samenhang met andere termijnen waarin in de wet van 15 december 1980 is 

voorzien, aangezien de tegenpartij, zowel in het kader van de behandeling van een vordering tot schorsing als in 

het kader van de behandeling van een annulatieberoep, merkwaardig genoeg over acht dagen beschikt om haar 

administratieve dossier aan de Raad te bezorgen, terwijl een vordering tot schorsing een snellere behandeling 

vereist. Zij brengt eveneens de termijn van acht dagen ter sprake waarbinnen de verzoeker de voortzetting van de 

procedure moet vragen na de kennisgeving van een beslissing waarbij een vordering tot schorsing wordt 

verworpen. 

 

 A.6.1.  In uiterst ondergeschikte orde zet de Ministerraad uiteen dat het middel niet gegrond is. 

 

 A.6.2.  Hij beklemtoont eerst dat de wijzigingen die artikel 2 van de wet van 31 december 2012 in 

artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 aanbrengt, door te voorzien in de mogelijkheid om een 

synthesememorie neer te leggen voor de auteur van een beroep dat voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is ingesteld, het mogelijk maken de bekommernis om de voor dat rechtscollege 

gevoerde procedure te versnellen en te vereenvoudigen te verzoenen met de in het arrest nr. 88/2012 in 

herinnering gebrachte noodzaak om de rechten van de verdediging van de verzoeker te beschermen. 

 

 De Ministerraad is van mening dat die procedurele wijzigingen bestaanbaar zijn met de algemene 

beginselen en de grondwets- en internationale bepalingen bedoeld in het middel. Dienaangaande merkt hij op dat 

de in aanmerking genomen termijnen adequaat zijn ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen en dat de 



5 

sancties niet onevenredig zijn. Hij voegt eraan toe dat de in het middel bedoelde beginselen en bepalingen niet 

vereisen dat een termijn van rechtspleging moet worden verantwoord ten aanzien van de daadwerkelijke termijn 

waarbinnen een zaak door het rechtscollege wordt behandeld. 

 

 A.6.3.  Uit de motieven van het arrest nr. 84/2013 van 13 juni 2013 leidt de Ministerraad af dat de 

voormelde wijzigingen geen onevenredige aantasting vormen van het recht van de verzoeker om zijn grieven die 

onder meer uit de schending van de bij de Grondwet en bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

gewaarborgde rechten zijn afgeleid, in het kader van een daadwerkelijk rechtsmiddel door een rechter te laten 

onderzoeken. 

 

 Hij is eveneens van mening dat de mogelijkheid om een synthesememorie neer te leggen voor de auteur 

van een bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingesteld annulatieberoep een nuttige repliek op de in de 

nota met opmerkingen van de tegenpartij uiteengezette argumenten mogelijk maakt, zodat de rechten van de 

verdediging, de wapengelijkheid en de tegenspraak in acht worden genomen. 

 

 A.6.4.  De Ministerraad is van mening dat de termijn van acht dagen die aan de verzoeker wordt gelaten om 

het administratieve rechtscollege in kennis te stellen van zijn wens om een synthesememorie neer te leggen, 

voldoende is. 

 

 Hij is van mening dat die termijn niet op relevante wijze kan worden vergeleken met de termijn van acht 

dagen die aan een tegenpartij wordt gelaten om haar administratieve dossier over te zenden. Hij merkt op dat een 

dergelijke vergelijking hoe dan ook een gunstigere behandeling van de verzoeker aan het licht brengt, die over 

een bijna tweemaal langere termijn beschikt om een synthesememorie neer te leggen. 

 

 Verwijzend naar het arrest nr. 65/2012 van 10 mei 2012, is de Ministerraad van mening dat de in de 

bestreden bepaling bedoelde termijnen de vreemdeling niet verhinderen zijn verweer op nuttige wijze te 

organiseren en geen onevenredige gevolgen hebben. 

 

 Hij merkt ook op dat de woonplaatskeuze van de verzoeker hem verzekert dat hij onverwijld kennis zal 

kunnen nemen van het door de griffie verstuurde afschrift van de nota met opmerkingen van de tegenpartij en 

van de kennisgeving van de neerlegging van het administratieve dossier. 

 

 A.6.5.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat de verplichting om een gewone brief waarin het voornemen 

om een synthesememorie neer te leggen wordt vermeld, binnen een termijn van acht dagen en aangetekend te 

versturen, geen buitensporige verplichting vormt. Dat voornemen zou in een korte zin kunnen worden 

geformuleerd en de verzoeker zou zich, in voorkomend geval, op overmacht kunnen beroepen in geval van 

vertraging. 

 

 De Ministerraad voegt eraan toe dat de naleving van die termijn van acht dagen niet kan worden 

aangemerkt als een onevenredige aantasting van de werkomstandigheden van de advocaat van de vreemdeling 

die van dien aard is dat zij afbreuk doet aan de rechten van de verdediging van die laatstgenoemde. 

 

 Dienaangaande brengt hij ten slotte in herinnering dat uit de arresten van het Hof met betrekking tot de 

gevolgen van de niet-naleving van de termijnen voor verzending naar de Raad van State, beschreven in artikel 21 

van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, blijkt dat de verplichting om een stuk, 

waarvan de inhoud zich kan beperken tot een loutere bevestiging van het feit dat de verzoeker bij zijn beroep 

blijft, binnen een bepaalde termijn over te zenden, geen onevenredige last met zich meebrengt ten opzichte van 

de wil om de duur van een jurisdictionele procedure te verminderen en de achterstand weg te werken. 

 

 A.7.1.  De partij SAD antwoordt dat het arrest nr. 84/2013 betrekking heeft op een grondwettigheidskritiek 

van artikel 39/73 van de wet van 15 december 1980 die geen verband houdt met de procedurele regels die in de 

onderhavige zaak worden bestreden. 

 

 A.7.2.  Zij antwoordt eveneens dat, hoewel de synthesememorie moet worden neergelegd binnen een 

termijn van vijftien dagen, termijn die langer is dan de termijn van acht dagen waarbinnen het administratieve 

dossier moet worden overgezonden, zulks niet wegneemt dat het binnen een termijn van acht dagen is dat de 

vreemdeling een standpunt moet innemen over de opportuniteit om die memorie neer te leggen, zo niet verliest 

hij zijn belang bij het beroep. 
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 A.7.3.  De partij SAD merkt ten slotte op dat het in artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 

gecoördineerde wetten bedoelde geval sterk verschilt van de verplichting om een voornemen om een 

synthesememorie neer te leggen, op onherroepelijke wijze binnen acht dagen kenbaar te maken. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege dat 

bevoegd is om uitspraak te doen over beroepen met volle rechtsmacht die tegen beslissingen 

van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn gericht, alsook over 

beroepen tot vernietiging van andere « individuele beslissingen genomen met toepassing van 

de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen » (artikelen 39/1 en 39/2 van de wet van 15 december 1980 

« betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen »). 

 

 B.1.2.  De voornaamste procedureregels die voor dat rechtscollege moeten worden 

gevolgd, worden vermeld in hoofdstuk 5 (« De rechtspleging ») van titel Ibis (« De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ») van de wet van 15 december 1980. 

 

 De artikelen 39/56 tot 39/68-2, die afdeling I van dat hoofdstuk vormen, zijn 

« gemeenschappelijke bepalingen », die van toepassing zijn op de procedure die zowel bij 

beroepen met volle rechtsmacht als bij annulatieberoepen moet worden gevolgd. De 

artikelen 39/69 tot 39/77, die afdeling II van dat hoofdstuk vormen, zijn « specifieke 

bepalingen die gelden voor de beroepen met volle rechtsmacht tegen beslissingen van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ». 

 

 De artikelen 39/78 tot 39/85, die afdeling III van het voormelde hoofdstuk vormen, 

hebben betrekking op het « annulatieberoep ». 

 

 B.2.  Artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de 

wet van 15 maart 2012, bepaalde : 

 

 « De annulatieprocedure verloopt op dezelfde wijze als bepaald in de artikelen : 

 

 -  39/71; 
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 -  39/73, § 1; 

 

 -  39/73-1; 

 

 -  39/74; 

 

 -  39/75; 

 

 -  39/76, § 3, eerste lid, met uitzondering van de beroepen inzake de beslissingen vermeld 

in de artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 die overeenkomstig artikel 39/76, § 3, tweede lid, 

worden behandeld; 

 

 -  39/77, § 1, derde lid. 

 

 De verwerende partij bezorgt de griffier, binnen acht dagen na de kennisgeving van het 

beroep, het administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen. 

 

 Indien na ontvangst van de nota met opmerkingen de kamervoorzitter of de door hem 

aangewezen rechter van oordeel is dat de juridische complexiteit van de zaak de neerlegging 

vereist van een synthesememorie zijnde een memorie waarin de verzoekende partij al haar 

argumenten op een rij zet, beveelt hij de neerlegging ervan bij beschikking. De griffie brengt 

deze beschikking, samen met de nota met opmerkingen, ter kennis aan de verzoekende partij. 

De verzoekende partij beschikt over een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de 

kennisgeving ervan, om deze synthesememorie neer te leggen. Behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan 

artikel 39/60, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie. 

 

 Indien de verzoekende partij binnen de in het derde lid bepaalde termijn geen 

synthesememorie heeft ingediend, doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben 

gehoord zijn, zonder verwijl uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste belang wordt 

vastgesteld. 

 

 Indien de verzoekende partij tijdig een synthesememorie heeft ingediend, wordt de 

procedure verder gezet overeenkomstig het eerste lid ». 

 

 Bij zijn arrest nr. 88/2012 van 12 juli 2012 heeft het Hof, in het tweede streepje van het 

eerste lid van die bepaling, « de vermelding ‘ , § 1 ’ » vernietigd, alsook artikel 44, 3°, van de 

wet van 29 december 2010 dat het derde tot vijfde lid van artikel 39/81 van de wet van 

15 december 1980 verving, en daarbij de gevolgen van het voormelde artikel 44, 3°, voor de 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde procedures tot de inwerkingtreding 

van een nieuwe bepaling en uiterlijk tot 31 december 2012 gehandhaafd. 
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 B.3.  Het bestreden artikel 2 van de wet van 31 december 2012 « houdende diverse 

bepalingen, inzonderheid betreffende justitie » vervangt het derde tot vijfde lid van 

artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 door de volgende zes leden : 

 

 « In afwijking van het eerste lid en indien artikel 39/73 niet wordt toegepast, zendt de 

griffie zodra het nuttig is, desgevallend een afschrift van de nota met opmerkingen aan de 

verzoekende partij en stelt deze tevens in kennis van de neerlegging ter griffie van het 

administratief dossier. 

 

 De verzoekende partij beschikt, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde 

kennisgeving, over een termijn van acht dagen om de griffie in kennis te stellen of zij al dan 

niet een synthesememorie wenst neer te leggen. Indien de verzoekende partij geen 

kennisgeving heeft ingediend binnen deze termijn, doet de Raad nadat de partijen die daarom 

verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste 

belang wordt vastgesteld. 

 

 Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een 

synthesememorie wenst neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid 

bedoelde kennisgeving, over een termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te 

leggen waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat. 

 

 Indien de verzoekende partij geen synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft 

ingediend, doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, 

onverwijld uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

 

 Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft 

ingediend binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de 

synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60. 

 

 Indien de verzoekende partij tijdig een synthesememorie heeft ingediend of de griffie in 

kennis heeft gesteld dat zij geen synthesememorie indient, wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.4.1.  Het Hof is bevoegd om uitspraak te doen op een beroep tot vernietiging van een 

wet wegens schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet (artikel 1, 2°, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 

 

 Ook al is het niet bevoegd om de geldigheid van een wet rechtstreeks aan algemene 

beginselen of internationaalrechtelijke bepalingen te toetsen, toch kan het Hof met die 
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beginselen en met die bepalingen rekening houden bij de rechtstreekse grondwettigheidstoets 

die het ten aanzien van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet uitvoert. 

 

 B.4.2.  Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 vereist onder meer dat het 

verzoekschrift met betrekking tot een beroep tot vernietiging voor elk middel uiteenzet in 

welk opzicht de regels waarvan de schending voor het Hof wordt aangevoerd, door de 

bestreden wetsbepaling zouden zijn geschonden. 

 

 Wanneer het middel is afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie dat door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt gewaarborgd, dient het te 

preciseren van welke categorie van personen de situatie moet worden vergeleken met de 

situatie van de categorie van personen ten aanzien van wie een discriminatie wordt 

aangevoerd. Het middel moet eveneens preciseren in welk opzicht de bestreden bepaling leidt 

tot een verschil in behandeling dat discriminerend zou zijn. 

 

 Wanneer een schending van dat beginsel wordt aangevoerd in samenhang gelezen met 

een grondrecht dat in de Grondwet of in een internationaalrechtelijke bepaling is 

gewaarborgd, of uit een algemeen rechtsbeginsel voortvloeit, volstaat het evenwel te 

preciseren in welk opzicht dat grondrecht is geschonden. De situatie van de categorie van 

personen van wie dat grondrecht zou zijn geschonden, moet worden vergeleken met die van 

de categorie van personen die dat recht genieten. 

 

 B.5.  Aangezien het middel, in zoverre het is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, in samenhang gelezen met die twee 

verdragsbepalingen, niet preciseert in welk opzicht de door de artikelen 3 en 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde grondrechten zouden zijn 

geschonden, is het onontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.6.  Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
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door artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980, zoals het luidde na de wijziging ervan 

bij artikel 2 van de wet van 31 december 2012. 

 

 De bestreden bepaling zou afbreuk doen aan het daadwerkelijke karakter van het 

annulatieberoep dat door een vreemdeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

wordt ingesteld, in zoverre zij die vreemdeling maar een termijn van acht dagen laat om met 

kennis van zaken te beslissen over de opportuniteit om een synthesememorie neer te leggen 

waarin op de argumenten van de tegenpartij wordt geantwoord en om dat rechtscollege in 

kennis te stellen van die beslissing. 

 

 B.7.1.  Het beroep dat artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

voorschrijft, « moet ‘ daadwerkelijk ’ zijn, zowel in de praktijk als in rechte » (EHRM, grote 

kamer, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 288; grote kamer, 13 december 

2012, de Souza Ribeiro t. Frankrijk, § 78; 27 februari 2014, Josef t. België, § 94). 

 

 De « uitoefening » van dat beroep « mag niet op onverantwoorde wijze worden 

belemmerd door het handelen of nalaten van de overheid » (EHRM, grote kamer, 21 januari 

2011, M.S.S. t. België en Griekenland, § 290; grote kamer, 13 december 2012, de Souza 

Ribeiro t. Frankrijk, § 80; 27 februari 2014, Josef t. België, § 94). 

 

 B.7.2.  Artikel 47, eerste en tweede alinea, van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie bepaalt : 

 

 « Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de 

in dit artikel gestelde voorwaarden. 

 

 Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 

redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. 

Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen ». 

 

 Artikel 52, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt : 

 

 « Voor zover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn 

gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door 
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genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de 

Unie een ruimere bescherming biedt ». 

 

 B.8.1.  Wanneer een vreemdeling een annulatieberoep instelt dat volgens de in 

artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 beschreven procedure wordt behandeld, zendt 

de griffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen « onverwijld een afschrift van het 

beroep aan de verwerende partij » (artikel 39/71, in samenhang gelezen met artikel 39/81, 

eerste lid, eerste streepje, van de wet van 15 december 1980). 

 

 Binnen « acht dagen na de kennisgeving van het beroep » bezorgt die partij de griffier het 

administratieve dossier, waarbij zij een nota met opmerkingen kan voegen (artikel 39/81, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980). 

 

 Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet beslist om het annulatieberoep 

volgens de in artikel 39/73 beschreven « louter schriftelijke procedure » te behandelen, zendt 

de griffie van het administratieve rechtscollege, « zodra het nuttig is », een afschrift van de 

eventuele nota met opmerkingen aan de auteur van het beroep en stelt zij hem tevens in 

kennis van de eventuele neerlegging van het administratieve dossier door de tegenpartij 

(artikel 39/81, derde lid, van de wet van 15 december 1980). 

 

 B.8.2.1.  Binnen acht dagen na die kennisgeving is de vreemdeling vrij de griffie van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in kennis te stellen van zijn wens om een 

synthesememorie neer te leggen (artikel 39/81, vierde lid, eerste zin, van de wet van 

15 december 1980) waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat (artikel 39/81, 

vijfde lid, van dezelfde wet). 

 

 B.8.2.2.  Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving van de vreemdeling binnen die 

termijn, doet dat rechtscollege, « nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, 

onverwijld » uitspraak door het beroep te verwerpen wegens ontstentenis van belang van de 

vreemdeling (artikel 39/81, vierde lid, tweede zin, van de wet van 15 december 1980). 

 

 B.8.2.3.  Indien de vreemdeling, binnen acht dagen na de in B.8.1 bedoelde kennisgeving, 

de griffie ervan in kennis stelt dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen, wordt de 

procedure voortgezet (artikel 39/81, achtste lid, van de wet van 15 december 1980). 
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 B.8.2.4.  Indien de vreemdeling, binnen die laatste termijn van acht dagen, de griffie in 

kennis stelt van zijn wens om een synthesememorie neer te leggen, beschikt hij vanaf de in 

B.8.1 bedoelde kennisgeving over vijftien dagen om die memorie neer te leggen 

(artikel 39/81, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980). 

 

 Indien hij die memorie binnen de toegekende termijn neerlegt, wordt de procedure 

voortgezet (artikel 39/81, achtste lid, van de wet van 15 december 1980) en doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan het 

recht van de vreemdeling en van de tegenpartij om hun mondelinge opmerkingen ter 

terechtzitting voor te dragen en aan het verbod om andere middelen aan te voeren dan die 

welke in het verzoekschrift of in de nota worden uiteengezet (artikel 39/81, zevende lid, in 

samenhang gelezen met artikel 39/60, van de wet van 15 december 1980). 

 

 Indien de vreemdeling de aan de griffie gemelde synthesememorie daarentegen niet 

neerlegt, doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, « nadat de partijen die daarom 

verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld » uitspraak door het beroep te verwerpen wegens 

ontstentenis van belang van de vreemdeling (artikel 39/81, zesde lid, van de wet van 

15 december 1980). 

 

 B.8.3.  Uit het voorgaande blijkt dat de vreemdeling die een annulatieberoep heeft 

ingesteld, formeel gezien over een termijn van vijftien dagen beschikt om een 

synthesememorie neer te leggen na kennisgeving van de neerlegging van het administratieve 

dossier ter griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 De gevolgen die zijn verbonden aan het niet in kennis stellen van de griffie van zijn 

voornemen om een dergelijke memorie neer te leggen of aan het niet-neerleggen van een 

dergelijke memorie wanneer de neerlegging ervan werd gemeld, leiden evenwel ertoe dat de 

vreemdeling in werkelijkheid maar over acht dagen beschikt om met kennis van zaken te 

beslissen over de opportuniteit om een synthesememorie neer te leggen, indien hij wil 

vermijden dat dat rechtscollege zijn beroep wegens ontstentenis van belang verwerpt. 
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 B.9.1.  De mogelijkheid om een synthesememorie neer te leggen voor de vreemdeling die 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep instelt, strekt ertoe het die 

vreemdeling mogelijk te maken « een nuttige verdediging te voeren » (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2572/002, p. 6). 

 

 Zij biedt hem de mogelijkheid « dienstig [te] repliceren » op de « juridische argumenten 

die door de tegenpartij als antwoord op [de] annulatiemiddelen [van de verzoeker] zijn 

uiteengezet », nadat hij kennis heeft kunnen nemen van die argumenten en van het 

administratieve dossier dat op hem betrekking heeft (ibid.). 

 

 B.9.2.  In een synthesememorie worden de in het verzoekschrift geformuleerde middelen 

waarvan de vreemdeling niet wenst af te zien nadat hij kennis heeft genomen van het 

administratieve dossier en van de eventuele nota met opmerkingen van de tegenpartij, en de 

repliek van de vreemdeling op dat dossier en op die nota, bij elkaar gebracht (Parl. St., 

Kamer, 2012-2013, DOC 53-2572/002, pp. 6-7). 

 

 Niets verplicht de vreemdeling die van het administratieve dossier en van een eventuele 

nota met opmerkingen van de tegenpartij kennis heeft genomen, ertoe van een of ander van de 

in zijn verzoekschrift geformuleerde middelen af te zien. De in de synthesememorie 

opgenomen middelen moeten hoe dan ook worden samengevat (artikel 39/81, vijfde lid, van 

de wet van 15 december 1980). Die memorie mag niet bestaan in de onverkorte weergave van 

de toelichting en van de uiteenzetting van de middelen zoals zij in het verzoekschrift 

voorkomen. 

 

 Het is op basis van die samenvatting, en niet op basis van de in het verzoekschrift in 

aanmerking genomen formulering van de middelen, dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen uitspraak doet over de gegrondheid van het annulatieberoep 

(artikel 39/81, zevende lid, van dezelfde wet). 

 

 Die samenvatting maakt het mogelijk de taak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in complexe zaken te verlichten (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2572/002, p. 6). 
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 B.10.  De verplichting voor de vreemdeling om de griffie in kennis te stellen van zijn 

wens om een synthesememorie neer te leggen binnen een termijn van acht dagen, wordt 

verantwoord door de wil om bij te dragen tot de « verkorting van de behandelingsduur van de 

asiel- en migratieprocedure » en door de bekommernis om samenhang met andere bepalingen 

van de wet van 15 december 1980 waarbij aan de verzoeker eveneens een termijn van acht 

dagen wordt gelaten om te repliceren op de stellingname van de tegenpartij (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2572/002, p. 6). 

 

 B.11.1.  De specifieke kenmerken, de toename en het dringend karakter van de geschillen 

die zijn ontstaan uit de toepassing van de wet van 15 december 1980, verantwoorden de 

goedkeuring van bijzondere regels die geschikt zijn om de behandeling van de beroepen bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te versnellen. 

 

 Over de meeste in de bestreden bepaling bedoelde annulatieberoepen dient de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in beginsel uitspraak te doen binnen een termijn van drie 

maanden vanaf de ontvangst van het beroep. Wat de andere in dezelfde bepaling bedoelde 

annulatieberoepen betreft, beschikt dat rechtscollege over twee maanden om zijn arrest te 

wijzen (artikel 39/81, eerste lid, zesde streepje, in samenhang gelezen met artikel 39/76, § 3, 

van de wet van 15 december 1980). 

 

 De verplichting om de griffie binnen acht dagen in kennis te stellen van zijn wens om een 

synthesememorie neer te leggen, opgelegd aan de vreemdeling die een dergelijk beroep 

instelt, draagt daadwerkelijk bij tot het waarborgen van de naleving van de termijnen 

waarbinnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak moet doen. 

 

 B.11.2.  Zoals in B.8.1 is aangegeven, beschikt de overheid die de bij het annulatieberoep 

bestreden beslissing heeft genomen, eveneens over een termijn van acht dagen om het 

administratieve dossier en een eventuele nota met opmerkingen aan de griffier te bezorgen. 

 

 Om zijn beslissing over de opportuniteit om een synthesememorie neer te leggen te 

kunnen nemen, dient de vreemdeling die het beroep heeft ingesteld, zich in beginsel 

weliswaar naar de griffie van het rechtscollege te verplaatsen om het door de overheid 

overgezonden administratieve dossier te kunnen inzien, hetgeen onvermijdelijk tijd vergt. Hij 

is evenwel niet ertoe gehouden zijn synthesememorie binnen de termijn van acht dagen op te 
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stellen. Binnen die termijn dient hij, op basis van de inzage in dat dossier en op basis van het 

onderzoek van de eventuele nota met opmerkingen waarvan hij vóór die inzage een afschrift 

heeft gekregen, enkel te beslissen of er aanleiding bestaat te repliceren op de tegenpartij. 

Zoals in B.8.2.4 in herinnering is gebracht, beschikt de auteur van het annulatieberoep, voor 

het opmaken en het versturen van die repliek in de vorm van een synthesememorie, over 

zeven extra dagen. 

 

 B.11.3.  Het in artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 bedoelde annulatieberoep 

opent doorgaans een bijzonder technisch debat. Het is bovendien mogelijk dat 

onregelmatigheden die de beslissing waartegen dat beroep is ingesteld, aantasten, pas bij het 

lezen van het administratieve dossier aan het licht komen of dat juridische argumenten waarop 

de auteur van die beslissing steunt, pas in de door de tegenpartij neergelegde nota met 

opmerkingen ter kennis worden gebracht van de vreemdeling die het beroep heeft ingesteld. 

 

 Om zijn standpunt op nuttige wijze te kunnen verdedigen, dient de vreemdeling die dat 

annulatieberoep heeft ingesteld, kennis te kunnen nemen van het administratieve dossier van 

de auteur van de bestreden beslissing, alsook van de juridische argumenten die als antwoord 

op de annulatiemiddelen in het beroep door hem zijn uiteengezet, en dient hij dienstig op die 

argumenten te kunnen repliceren. 

 

 De mogelijkheid om een synthesememorie neer te leggen die wordt gelaten aan de 

vreemdeling die een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft 

ingesteld, strekt ertoe aan dat doel te beantwoorden. 

 

 Zulks neemt niet weg dat zij het de vreemdeling mogelijk maakt aan dat rechtscollege 

een aanvullend procedurestuk voor te leggen waarop de tegenpartij die de bij dat beroep 

bestreden beslissing heeft genomen, niet schriftelijk kan repliceren. 

 

 B.11.4.  Uit het voorgaande vloeit voort dat de bestreden bepaling de uitoefening, door de 

vreemdeling, van het annulatieberoep waarvan de procedure in die bepaling wordt geregeld, 

niet op onverantwoorde wijze belemmert. 
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 Zij doet dus geen afbreuk aan het daadwerkelijke karakter van dat annulatieberoep dat 

door een vreemdeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ingesteld, in zoverre zij 

die vreemdeling maar een termijn van acht dagen laten om met kennis van zaken te beslissen 

over de opportuniteit om een synthesememorie neer te leggen waarin op de argumenten van 

de tegenpartij wordt geantwoord en om dat rechtscollege in kennis te stellen van die 

beslissing. 

 

 B.12.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5695 

 

 

Arrest nr. 111/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en 

T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 26 maart 2013 in zake Nathalie Tremiseau en de nv « Europese Goederen 

en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij » tegen de Belgische Staat en in zake de nv « AXA 

Belgium » tegen de Belgische Staat en Fabrice Cordier, waarvan de expeditie ter griffie van 

het Hof is ingekomen op 8 juli 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik de 

volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in die interpretatie dat, wanneer de schade zowel is veroorzaakt door de schuld van 

een derde als door die van het slachtoffer, die derde (of de burgerlijk aansprakelijke) niet kan 

worden veroordeeld tot de integrale vergoeding van de schade die de naasten van het 

slachtoffer door weerkaatsing lijden, daar het recht op de vergoeding van die schade is 

aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer en de naasten van het 

slachtoffer dus geen recht hebben op de integrale vergoeding van hun schade, terwijl de derde 

gehouden is tot de integrale vergoeding van de eigen schade die de benadeelde personen 

lijden, ongeacht of zij al dan niet naasten van het slachtoffer zijn, zodat die benadeelde 

personen recht hebben op de vergoeding van hun volledige schade ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Nathalie Tremiseau en de nv « Europese Goederen en Reisbagage 

Verzekeringsmaatschappij », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Loth, advocaat bij 

de balie te Brussel; 

 

 -  de nv « AXA Belgium », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Grégoire, 

advocaat bij het Hof van Cassatie; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. de Lophem en 

Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Nathalie Tremiseau en de nv « Europese Goederen en Reisbagage 

Verzekeringsmaatschappij » hebben ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. S. Gonfalone, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. T. Loth, voor Nathalie 

Tremiseau en de nv « Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij »; 

 

 .  Mr. M. Grégoire, en Mr. D. Zygas, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « AXA 

Belgium »; 

 

 .  Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 16 oktober 1999 kost een verkeersongeval tussen een rijkswachtvoertuig bestuurd door de heer 

Czekalski en de motorfiets bestuurd door Frédéric Tremiseau het leven aan die laatstgenoemde. 

 

 De Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, uitspraak doende in hoger beroep, is van oordeel dat de 

aansprakelijkheid voor het ongeval gelijkelijk moet worden verdeeld tussen de twee bestuurders. Diezelfde 

Rechtbank stelt het bedrag van de schade van de vader van Frédéric Tremiseau vast op 10 000 euro, vermeerderd 

met de vergoedende interesten, alsook op het voorlopige bedrag van 2 euro, het bedrag van de schade van de zus 

van Frédéric Tremiseau op 3 500 euro, vermeerderd met de vergoedende interesten, en het bedrag van de schade 

van de verzekeringsmaatschappij, die de zus van Frédéric Tremiseau heeft vergoed voor de annulering van een 

verre reis wegens het overlijden van haar broer, op 3 067,68 euro, vermeerderd met de vergoedende interesten. 

De Rechtbank van eerste aanleg veroordeelt in solidum de Belgische Staat, werkgever van de heer Czekalski, en 

de vennootschap « AXA Belgium », verzekeraar van de aansprakelijkheid van de bestuurder Frédéric Tremiseau, 

ertoe de aldus vastgestelde schade te betalen. 

 

 Het Hof van Cassatie vernietigt het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen in zoverre de 

vennootschap « AXA Belgium » in solidum met de Belgische Staat ertoe is veroordeeld de door het vonnis 

vastgestelde bedragen te betalen aan de vader en aan de zus van Frédéric Tremiseau, alsook aan de verzekeraar 

van de zus van het slachtoffer, en in zoverre de Belgische Staat ertoe is veroordeeld de schade van de vader en 

van de zus van Frédéric Tremiseau integraal te vergoeden. De verwijzende rechter merkt op dat het Hof van 

Cassatie heeft geoordeeld dat, in geval van samenlopende fouten van het slachtoffer en van de aansprakelijke 

derde, die laatste niet ertoe kan worden veroordeeld de schade die de naasten van het slachtoffer door 

weerkaatsing lijden, integraal te vergoeden. 

 

 Na cassatie is de zaak verwezen naar de verwijzende rechter, die het nodig acht de hiervoor weergegeven 

prejudiciële vraag te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De appellanten voor de verwijzende rechter onderstrepen in de eerste plaats dat er geen enkel 

wettelijk onderscheid bestaat tussen het rechtstreekse slachtoffer en het slachtoffer door weerkaatsing van een 

burgerlijke fout en dat de morele schade, geleden door de vader en de zus van het slachtoffer van het 

verkeersongeval, niet is gehalveerd doordat dat slachtoffer gedeeltelijk aansprakelijk voor dat ongeval is geacht. 

Zij merken overigens op dat noch de vader, noch de zus van het slachtoffer een fout hebben begaan die de 

schade met zich heeft meegebracht en dat het bijgevolg discriminerend zou zijn hun schade niet integraal te 

vergoeden. 

 

 A.2.  Die partijen erkennen dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie in die zin is gevestigd dat de 

schade door weerkaatsing in dezelfde mate moet worden vergoed als de eigen schade van het rechtstreekse 

slachtoffer. Zij menen evenwel dat die rechtspraak geen wetgevende waarde heeft en dat zij in elk geval geen 

discriminerende rechtsregel kan invoeren. Zij onderstrepen voorts dat die rechtspraak steunt op een beginsel van 

familiale solidariteit dat evenwel ingaat tegen het recht op de integrale vergoeding van het nadeel. 
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 Dezelfde partijen stellen voor het overige vast dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie in dat verband is 

geëvolueerd en dat dat rechtscollege vroeger oordeelde dat de fout van het rechtstreekse slachtoffer niet 

tegenstelbaar was aan de slachtoffers door weerkaatsing. Zij onderstrepen dat om verkeerde redenen afstand is 

genomen van dat jurisprudentiële standpunt. Zij zijn aldus van mening dat de aansprakelijkheid van het 

slachtoffer niet bestond ten aanzien van zijn naasten, maar ten aanzien van de derde, die door de fout van het 

slachtoffer ertoe verplicht was de naasten van dat slachtoffer te vergoeden. Bovendien merken zij op dat, indien 

de rechthebbenden van het slachtoffer zouden afzien van zijn erfenis, hetgeen hen, ten aanzien van de 

aansprakelijke derde, in een voordeligere positie zou plaatsen, het slechts zou gaan om een logische toepassing 

van het mechanisme van de afstand van een erfenis. Ten slotte zijn zij van mening dat de familiale solidariteit, 

die de bestaansreden vormt van de huidige rechtspraak van het Hof van Cassatie, het regime van de vordering 

van het rechtstreekse slachtoffer niet kan transponeren naar de persoonlijke vordering van de ouders van het 

slachtoffer, aangezien die overdracht niet te verzoenen is met het beginsel van de persoonlijke autonomie van de 

rechtsopvolgers, met de relativiteit van de rechtssituaties en met het beginsel van de integrale vergoeding. 

 

 A.3.  De vennootschap « AXA Belgium » onderstreept inleidend dat het Hof van Cassatie de opdracht heeft 

de wet te interpreteren, maar ook die in voorkomend geval aan te vullen, zodat het, wanneer het artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek interpreteert, een situatie tracht te regelen die niet kan worden opgelost door de 

algemene en abstracte bewoordingen van die bepaling. 

 

 A.4.  Die partij omschrijft vervolgens de schade door weerkaatsing, die in hoofdzaak neerkomt op de 

schade die een andere persoon lijdt wegens de banden die deze heeft met de persoon die rechtstreekse schade 

heeft geleden en merkt op dat die schade door weerkaatsing een ambivalente aard heeft, waarbij die zowel eigen 

is aan de personen die ze lijden als noodzakelijkerwijs gebonden is aan het nadeel geleden door het rechtstreekse 

slachtoffer van de fout. Hoewel het nadeel door weerkaatsing een volwaardig nadeel blijft, dat kan worden 

vergoed zelfs als het oorspronkelijke nadeel dat niet kan, is het volgens die partij toch zo dat dit nadeel een 

indirect gevolg is van de fout, terwijl de eigen schade een rechtstreeks gevolg daarvan is. 

 

 A.5.  Dezelfde partij beroept zich op de theorie van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden om eraan te 

herinneren dat, in geval van meerdere samenlopende fouten, iedereen die een fout heeft begaan die een 

oorzakelijk verband met de schade vertoont, ertoe is gehouden de daaruit voortvloeiende schade integraal te 

vergoeden, terwijl de bijdrage tot de schuld wordt verdeeld volgens de intrinsieke ernst van de samenlopende 

fouten. Wanneer de schade zowel door de fout van het slachtoffer als door die van een derde is veroorzaakt, 

dient de aansprakelijkheid te worden verdeeld op basis van de intrinsieke ernst van de door ieder begane fouten. 

 

 A.6.  De vennootschap « AXA Belgium » merkt vervolgens op dat, tot het arrest van het Hof van Cassatie 

van 19 december 1962, de fout van het rechtstreekse slachtoffer niet tegenstelbaar was aan de slachtoffers door 

weerkaatsing. Hoewel die redenering logisch leek, merkt die partij evenwel op dat die door de rechtsleer werd 

bekritiseerd, in zoverre zij het de aansprakelijke derde, die ertoe gehouden is de slachtoffers door weerkaatsing 

integraal te vergoeden, toeliet zich, in het kader van een regresvordering, te keren tegen het rechtstreekse 

slachtoffer, dat medeaansprakelijk is voor zijn schade. Die oplossing bleek, volgens dezelfde partij, niet echt 

billijk, omdat zij het slachtoffer of diens erfgenamen ertoe verplichtte de slachtoffers door weerkaatsing van zijn 

eigen schade te vergoeden. 

 

 De vennootschap « AXA Belgium » merkt op dat, krachtens de huidige cassatierechtspraak, die steunt op 

de theorie van de « tiers solidaires », de naasten die aanspraak maken op de vergoeding van hun schade door 

weerkaatsing niet werkelijk derden zijn ten opzichte van het rechtstreekse slachtoffer van de fout. Volgens die 

partij is het dus de familiale en affectieve band die verantwoordt dat de fout van het slachtoffer voortaan 

tegenstelbaar is aan de slachtoffers van schade door weerkaatsing. De vennootschap « AXA Belgium » erkent 

dat die verantwoording is bekritiseerd, met name omdat sommige slachtoffers door weerkaatsing mogelijk geen 

naasten van het rechtstreekse slachtoffer zijn. Zij wijst evenwel op een andere verantwoording voor een 

dergelijke rechtspraak, namelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijkheid tussen het recht op vergoeding van 

het slachtoffer door weerkaatsing en het recht op vergoeding van het rechtstreekse slachtoffer. Het zou volgens 

haar immers niet normaal zijn dat een feit dat het recht op vergoeding voor het rechtstreekse slachtoffer niet doet 

ontstaan, het mogelijk zou maken dat dit wel het geval is voor het slachtoffer door weerkaatsing. 

 

 Die partij merkt voorts op dat het Franse recht eenzelfde oplossing heeft gekozen. 
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 A.7.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt, volgens de vennootschap « AXA Belgium », 

op het oorzakelijke verband, aangezien, in het geval van schade door weerkaatsing, het rechtstreekse nadeel 

tussen de schadeveroorzakende handeling en de schade door weerkaatsing komt. Diezelfde partij is voorts van 

mening dat de band van afhankelijkheid tussen het nadeel door weerkaatsing en het rechtstreekse nadeel alleen 

betrekking heeft op het recht op vergoeding en niet op de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht. 

 

 A.8.  De vennootschap « AXA Belgium » beweert dat dat verschil in behandeling ertoe strekt het beginsel 

van de adequate vergoeding van de verliezen als gevolg van de interactie tussen individuen te bevestigen. Zij is 

van mening dat dat doel perfect wordt verwezenlijkt door het beginsel volgens hetwelk de burgerrechtelijk 

aansprakelijke het slachtoffer door weerkaatsing alleen vergoedt ten belope van het deel van de verliezen 

waaraan hij ten grondslag ligt. 

 

 Diezelfde partij onderstreept dat, aangezien de situaties van beide categorieën van slachtoffers die de 

verwijzende rechter met elkaar vergelijkt, verschillend zijn, het niet onredelijk is ze verschillend te behandelen. 

Voorts is zij van mening dat de eventuele regresvordering van de burgerrechtelijk aansprakelijke tegen het 

rechtstreekse slachtoffer - gevolg van de oplossing die gold tot het arrest van 19 december 1962 - neerkomt op 

het invoeren van een aansprakelijkheid voor zichzelf ten aanzien van zijn naasten, hetgeen in strijd zou zijn met 

de sociale moraal. 

 

 A.9.  De vennootschap « AXA Belgium » is voorts van mening dat het verschil in behandeling geen 

onevenredige gevolgen heeft, omdat de maatregel het vastgestelde doel correct nastreeft en overeenstemt met de 

beginselen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zij merkt voor het overige op dat de door de huidige 

rechtspraak van het Hof van Cassatie gekozen oplossing conform de theorie van de verplichting in solidum is, 

aangezien, in zoverre de fout van het rechtstreekse slachtoffer tegenstelbaar is aan het slachtoffer door 

weerkaatsing, dat laatste tegen de aansprakelijke derde niet meer rechten zal kunnen aanvoeren dan het 

rechtstreekse slachtoffer zelf. 

 

 A.10.  De Ministerraad is inleidend van mening dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van 

personen vergelijkbaar zijn. Hij merkt evenwel op dat het verschil in behandeling niet bestaat indien de 

benadeelde persoon, die niet het rechtstreekse slachtoffer is en geen schade door weerkaatsing lijdt, zelf een fout 

begaat die bijdraagt tot het veroorzaken van de schade, omdat hij in dat geval evenmin recht heeft op de integrale 

vergoeding van zijn schade. 

 

 Voorts onderstreept hij dat de prejudiciële vraag berust op de interpretatie van artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek die het Hof van Cassatie eraan geeft, zodat, in de hypothese dat het Hof zou oordelen dat die 

interpretatie niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, een verzoenende interpretatie van 

die wetsbepaling zou moeten worden gekozen. 

 

 A.11.  De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling steunt op een objectief criterium. Hij 

merkt immers op dat de interpretatie van het Hof van Cassatie die te dezen in het geding is, steunt op het 

onlosmakelijke verband tussen het slachtoffer door weerkaatsing en het rechtstreekse slachtoffer van de fout. De 

Ministerraad voert aldus, door een redenering a contrario, aan dat, indien de schade door weerkaatsing integraal 

zou moeten worden vergoed, zelfs in geval van een fout van het rechtstreekse slachtoffer die heeft bijgedragen 

tot diens eigen schade, daaruit een onverantwoord verschil in behandeling zou voortvloeien tussen het 

rechtstreekse slachtoffer (dat geen integrale vergoeding van zijn schade zou kunnen verkrijgen) en zijn naasten. 

 

 Volgens de Ministerraad volstaan die elementen om de verenigbaarheid van het in het geding zijnde 

verschil in behandeling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan te tonen. 

 

 A.12.  Ten overvloede merkt de Ministerraad op dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie vóór het arrest 

van 19 december 1962 logisch kon worden geacht, maar ook weinig conform de billijkheid en het gezond 

verstand, omdat, via de regresvordering van de aansprakelijke derde tegen het slachtoffer, dat laatste ertoe 

gehouden was de door zijn naasten geleden schade te vergoeden. Volgens de Ministerraad is de door het 

slachtoffer aan zichzelf veroorzaakte schade echter geen vergoedbare schade. 

 

 De Ministerraad is van mening dat het argument dat is afgeleid uit de logica en de billijkheid volstaat om te 

verantwoorden dat de fout van het rechtstreekse slachtoffer tegenstelbaar is aan het slachtoffer door 

weerkaatsing en dat het dus niet noodzakelijk is de familiale of affectieve banden aan te voeren om de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie te verantwoorden, waarbij die overwegingen niet werkelijk relevant zijn 

wanneer het erom gaat de omvang van de vergoeding te onderzoeken die aan de slachtoffers door weerkaatsing 



6 

moet worden toegekend. Voor de Ministerraad steunt die rechtspraak vooral op de aard zelf van de schade door 

weerkaatsing, die afhankelijk is van de schade die het rechtstreekse slachtoffer lijdt. Die partij onderstreept dat, 

aangezien het gedrag van het rechtstreekse slachtoffer geen vergoedbare schade heeft veroorzaakt voor het 

slachtoffer door weerkaatsing, de derde daarvoor niet aansprakelijk in solidum kan worden geacht. 

 

 De Ministerraad benadrukt voorts dat het specifieke karakter van de schade door weerkaatsing niet moet 

worden verward met het vergoedbare karakter ervan. Hoewel het aldus vaststaat dat het niet de fout van het 

rechtstreekse slachtoffer is die het bestaan van de schade door weerkaatsing bepaalt, betekent dat niet 

noodzakelijk dat die schade vergoedbaar is. 

 

 A.13.  De Ministerraad is overigens van mening dat het verschil in behandeling evenredig is, omdat het 

ertoe strekt rekening te houden met de aansprakelijkheid van het slachtoffer, niet alleen ten aanzien van zijn 

eigen schade, maar ook ten aanzien van het nadeel door weerkaatsing dat daaruit kan voortvloeien. Hij merkt op 

dat het slachtoffer door weerkaatsing niet elk recht op vergoeding wordt ontzegd, aangezien de aansprakelijke 

derde ertoe gehouden blijft de schade te vergoeden in verhouding tot zijn fout. 

 

 A.14.  Diezelfde partij merkt ten slotte op dat een verschil in behandeling zoals hetwelk in het geding is een 

zekere weerklank vindt in het vergelijkend recht, waarbij wordt verwezen naar de conclusies die voorafgaan aan 

het arrest van het Hof van Justitie van 11 januari 1990, Dumez France. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 

degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden ». 

 

 B.2.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van die bepaling 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die interpretatie dat zij het, wanneer een 

ongeval is veroorzaakt door de samenlopende fouten van het slachtoffer en van een derde, niet 

mogelijk maakt die laatste ertoe te verplichten de door de naasten van het slachtoffer geleden 

schade door weerkaatsing integraal te vergoeden, terwijl, in dezelfde omstandigheden, die 

medeaansprakelijke derde ertoe is gehouden de schade integraal te vergoeden die is 

veroorzaakt aan een ander rechtstreeks slachtoffer van dat ongeval, ongeacht of dat al dan niet 

een naaste is van het slachtoffer, mededader van het ongeval. 

 

 B.2.2.  Het voor de verwijzende rechter hangende geschil betreft de vergoeding van 

morele en materiële schade geleden door de vader en de zus van een bestuurder die is 

overleden ten gevolge van een verkeersongeval. De aansprakelijkheid voor dat ongeval wordt 

gedeeld door die bestuurder en een derde. 
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 Aangezien het rechtstreekse slachtoffer te dezen geen zwakke weggebruiker is, is 

artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » niet van toepassing. Bovendien heeft 

de prejudiciële vraag geen betrekking op de vergelijking tussen die bepaling en de regels die, 

inzake het nadeel door weerkaatsing, voortvloeien uit artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 B.3.  Het slachtoffer van schade veroorzaakt door de samenlopende fouten van meerdere 

daders beschikt over het recht de integrale vergoeding ervan te eisen van om het even wie van 

die daders, die in solidum gehouden zijn. De dader die het slachtoffer heeft vergoed, beschikt 

over een vordering tot vrijwaring tegen zijn mededaders ten belope van het deel van de 

aansprakelijkheid dat ieder onder hen draagt, rekening houdend met « het relatieve belang van 

de onderscheiden fouten », met andere woorden « de mate waarin zij het schadegeval hebben 

kunnen veroorzaken » (Cass., 13 maart 2013, Arr. Cass., 2013, nr. 178; zie ook Cass., 

26 september 2012, Arr. Cass., 2012, nr. 487). 

 

 B.4.  Wanneer het slachtoffer zelf mededader is van zijn schade, is de 

medeaansprakelijke derde in beginsel alleen ertoe gehouden de schade te vergoeden in 

verhouding tot de mate waarin hij aansprakelijk is voor het voorvallen van de schade (ibid.). 

 

 B.5.1.  In de interpretatie van de verwijzende rechter heeft het rechtstreekse slachtoffer 

van een ongeval, veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van een ander 

slachtoffer van hetzelfde ongeval, recht op de integrale vergoeding van zijn schade, ten laste 

van eender wie van beide medeaansprakelijken, zelfs wanneer het een affectieve band heeft 

met het slachtoffer, mededader van het ongeval. 

 

 B.5.2.  De fout van het slachtoffer die een oorzakelijk verband vertoont met diens schade 

is daarentegen in beginsel tegenstelbaar aan de personen die het slachtoffer zijn van een 

nadeel door weerkaatsing geleden wegens de affectieve of familiale banden tussen hen en het 

rechtstreekse slachtoffer. Wanneer het slachtoffer als enige aansprakelijk is voor zijn schade, 

kunnen zijn naasten aldus niet worden vergoed voor de schade die daaruit voor hen 

voortvloeit (Cass., 23 januari 2012, Arr. Cass., 2012, nr. 62; Cass., 2 maart 1995, Arr. Cass., 

1995, nr. 128). Indien het slachtoffer mededader van zijn schade is, zal de medeaansprakelijke 
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derde slechts ertoe gehouden zijn het slachtoffer door weerkaatsing te vergoeden ten belope 

van zijn deel van de aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke schade. 

 

 Aldus heeft het Hof van Cassatie geoordeeld : 

 

 « Wanneer de schade mede door de schuld van een derde en van het slachtoffer werd 

veroorzaakt, kan die derde niet worden veroordeeld tot de integrale vergoeding van de schade 

die naasten van het slachtoffer lijden door repercussie. 

 

 Het recht op vergoeding van die schade, ook als die persoonlijk door die naasten wordt 

geleden, ontstaat immers uitsluitend door de familiale en affectieve banden die hen met de 

overleden getroffene verenigden. 

 

 Wegens die banden waarop het recht tot schadevergoeding is gegrond, wordt dit recht 

aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer in dezelfde mate als de 

derde die aansprakelijkheid tegen die laatste had kunnen opwerpen om de vergoeding van 

diens eigen schade te weigeren » (Cass., 28 juni 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 361; zie ook, in 

dezelfde zin, met name, Cass., 19 december 1962, Pas., 1963, I, p. 491; Cass., 16 februari 

2011, Arr. Cass., 2011, nr. 137; Cass., 28 april 2011, C.09.0097.F; Cass., 23 januari 2012, 

voormeld; Cass., 30 mei 2013, Arr. Cass., 2013, nr. 329). 

 

 B.6.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling strekt ertoe te voorkomen dat, 

wanneer het nadeel door weerkaatsing zijn oorsprong vindt in de affectieve banden tussen het 

slachtoffer door weerkaatsing en het rechtstreekse slachtoffer, de wegens die banden geleden 

schade moet worden vergoed, zij het gedeeltelijk, door het rechtstreekse slachtoffer, of dat die 

integraal ten laste wordt gelegd van de derde die medeaansprakelijk is voor het ongeval. 

Aldus wordt een afweging nagestreefd tussen, enerzijds, de belangen van de personen die het 

slachtoffer zijn van een nadeel door weerkaatsing wegens affectieve banden tussen hen en het 

rechtstreekse slachtoffer en, anderzijds, de belangen van het rechtstreekse slachtoffer en de 

medeaansprakelijke derde. Dat doel kan als wettig worden beschouwd. 

 

 De in het geding zijnde maatregel maakt het mogelijk dat doel op adequate wijze te 

bereiken, door de fout van het rechtstreekse slachtoffer tegenstelbaar te maken aan het 

slachtoffer door weerkaatsing en door op die manier het recht op vergoeding van dat laatste 

uitsluitend te beperken tot het deel van zijn nadeel dat kan worden toegeschreven aan de 

medeaansprakelijke derde, met aftrek van het deel van de aansprakelijkheid waarvoor het 

rechtstreekse slachtoffer in het ongeval instaat. 
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 B.7.  De in het geding zijnde maatregel heeft geen onevenredige gevolgen voor de 

persoon die schade door weerkaatsing lijdt. 

 

 De schade van het slachtoffer door weerkaatsing blijft slechts te zijnen laste in de mate 

van het belang van de door het rechtstreekse slachtoffer begane fout, zodat zijn recht op de 

vergoeding van het nadeel, veroorzaakt door de affectieve banden die het heeft met het 

rechtstreekse slachtoffer, is beperkt op een wijze die overeenstemt met het recht op 

vergoeding dat dat laatste kan doen gelden. 

 

 De in het geding zijnde maatregel verzekert bijgevolg een billijk evenwicht tussen de 

verschillende aanwezige belangen. 

 

 B.8.  De fout van het rechtstreekse slachtoffer van een ongeval tegenstelbaar maken aan 

de persoon die een nadeel door weerkaatsing lijdt, wegens de affectieve banden die hij heeft 

met het rechtstreekse slachtoffer, is dus niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Rekening houdend met hetgeen in B.6 en B.7 is uiteengezet, is het immers redelijk 

verantwoord te bepalen dat het slachtoffer bij weerkaatsing in beginsel een vergoeding van 

zijn schade geniet die minder hoog ligt dan die waarop een eventueel tweede rechtstreekse 

slachtoffer van het ongeval, dat geen fout heeft begaan, aanspraak zou kunnen maken. 

 

 De omstandigheid, waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen, dat dat tweede 

rechtstreekse slachtoffer, dat geen fout heeft begaan, affectieve banden kan hebben met het 

rechtstreekse slachtoffer, dat medeaansprakelijk is voor het ongeval, leidt niet tot een andere 

conclusie. In een dergelijke hypothese staan die affectieve banden immers los van het 

persoonlijke nadeel dat het tweede slachtoffer rechtstreeks lijdt wegens de samenlopende 

fouten van het andere slachtoffer en van de medeaansprakelijke derde. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in die interpretatie dat het niet toelaat, wanneer een ongeval is veroorzaakt door de 

samenlopende fouten van het slachtoffer en van een derde, die laatste ertoe te verplichten de 

schade door weerkaatsing die een andere persoon lijdt wegens de affectieve banden die deze 

met het rechtstreekse slachtoffer heeft, integraal te vergoeden. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5700 

 

 

Arrest nr. 112/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van de 

wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 15 juli 2013 in zake de bvba « Mar-Renov » tegen de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juli 2013, 

heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid om de verhoging met 

200 pct. die erin wordt bepaald, op te schorten of gepaard te laten gaan met een volledig of 

gedeeltelijk uitstel, terwijl de werkgever die wegens dezelfde feiten voor de correctionele 

rechtbank wordt vervolgd, de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie kan genieten, waardoor categorieën van personen die zich in vergelijkbare 

situaties bevinden, aldus verschillend worden behandeld ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de bvba « Mar-Renov », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. O. Roland, advocaat 

bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. O. Roland, voor de bvba « Mar-Renov »; 

 

 .  Mr. V. Pertry, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Op 6 april 2011 veroordeelt de Arbeidsrechtbank te Brussel de bvba « Mar-Renov » tot het betalen van 

bijdrageopslagen, met inbegrip van de forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het dubbele van de door haar 

ontdoken solidariteitsbijdragen. 
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 Voor de rechter in hoger beroep vraagt de veroordeelde vennootschap de opschorting van de betaling van 

de forfaitaire vergoedingen, en zelfs een volledig of gedeeltelijk uitstel, met toepassing van de wet van 29 juni 

1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In ondergeschikte orde vraagt zij dat de rechter in 

hoger beroep de verschuldigde forfaitaire vergoeding zou verminderen teneinde het evenredigheidsbeginsel in 

acht te nemen. 

 

 Na in herinnering te hebben gebracht dat het niet betalen van de solidariteitsbijdrage aanleiding kan geven 

tot de sancties die in artikel 218, eerste lid, 6°, van het Sociaal Strafwetboek (en voordien in artikel 35 van de 

wet van 27 juni 1969) zijn bedoeld en tot een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het dubbele van de 

ontdoken sociale bijdragen, merkt de verwijzende rechter op dat de rechter, overeenkomstig de rechtspraak van 

het Hof, die vergoeding kan verminderen indien het bedrag ervan onevenredig is. Hij beklemtoont evenwel dat 

die vermindering maar in ondergeschikte orde door de appellante wordt gevraagd, aangezien die in hoofdorde de 

opschorting van de betaling of het volledig of gedeeltelijk uitstel vraagt. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat de werkgever in geval van strafvervolging de toepassing van de wet 

van 29 juni 1964 zou kunnen vragen en dat, wanneer de dader van een zelfde misdrijf naar de correctionele 

rechtbank kan worden verwezen of een administratieve sanctie opgelegd kan krijgen, zou het kunnen dat een 

parallellisme moet bestaan tussen de maatregelen van individualisering van die twee straffen. 

 

 Er kan dus twijfel ontstaan over de grondwettigheid van de onmogelijkheid om de opschorting of het uitstel 

van de betaling van de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding uit te spreken. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat de Arbeidsrechtbank te Brussel zich op het arrest nr. 148/2010 van het 

Hof heeft gebaseerd om vast te stellen dat geen vraag aan het Hof moest worden gesteld, aangezien de eventuele 

discriminatie enkel uit een lacune in de wetgeving kon voortvloeien. Hij is evenwel van oordeel dat hij niet op 

die manier kan redeneren zonder op de grondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling vooruit te lopen, 

hetgeen hem verboden is. Bovendien is hij van oordeel dat, zelfs in de veronderstelling dat de vaststelling van 

ongrondwettigheid aan een extrinsieke lacune toe te schrijven zou zijn, dat antwoord nuttig zou blijven voor de 

oplossing van het geschil en, met name, gezien de ondergeschikte vraag van de vennootschap. 

 

 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De appellante voor de verwijzende rechter doet gelden dat de in het geding zijnde forfaitaire 

vergoeding moet worden beschouwd als een maatregel van ambtshalve veroordeling. Zij merkt echter op dat 

zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie dergelijke maatregelen als zijnde van strafrechtelijke aard 

hebben aangemerkt. 

 

 Zij beklemtoont eveneens dat de forfaitaire vergoeding in de parlementaire voorbereiding als sanctie is 

aangemerkt en dat die vergoeding, in tegenstelling tot de in artikel 22quater van de wet van 27 juni 1969 die 

betrekking heeft op de maatschappelijke zekerheid der werknemers bedoelde bijdrage, geen burgerrechtelijke 

schadevergoeding is omdat zij bij de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage komt. 

 

 Na bepaalde arresten van het Hof in herinnering te hebben gebracht waarin wordt besloten tot de noodzaak 

om in een maatregel van uitstel van de door een administratie uitgesproken geldboeten te voorzien, is de 

appellante van mening dat de prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad merkt allereerst op dat de forfaitaire vergoeding niet van strafrechtelijke aard is, 

maar dat zij een burgerrechtelijke herstelmaatregel vormt, die de aan de financiering van de sociale zekerheid 

berokkende schade vergoedt. 
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 Die partij beklemtoont de omvang van de administratieve kosten die worden veroorzaakt door de 

werkgevers die hun aangifteplicht niet correct vervullen en brengt in herinnering dat het Hof het niet-repressieve 

karakter van een forfaitaire vergoeding die ertoe strekt dergelijke administratieve kosten te dekken, reeds heeft 

aanvaard. De Ministerraad merkt eveneens op dat de wetgever, door het bedrag van de forfaitaire vergoeding 

vast te stellen op het dubbele van de ontdoken solidariteitsbijdrage, erover heeft gewaakt dat die vergoeding 

evenredig blijft met het bedrag van de bijdragen die niet door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zijn 

geïnd en dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de administratieve kosten hoger zijn naarmate de 

bedragen van de ontdoken bijdragen groter zijn. Die partij preciseert eveneens dat het bedrag van de forfaitaire 

vergoeding afhangt van het type van de gebruikte voertuigen en naar gelang van de omstandigheden van het 

geval varieert. 

 

 De Ministerraad beweert daarenboven dat de loutere omstandigheid dat de forfaitaire vergoeding wordt 

vastgesteld op het dubbele van het bedrag van de ontdoken bijdrage, niet volstaat om aan die maatregel een 

strafrechtelijk karakter te verlenen. Hij merkt immers op dat de sociale bijdragen die worden geïnd voor de 

bedrijfsvoertuigen die gedeeltelijk voor private doeleinden worden aangewend, gemiddeld driemaal minder hoog 

zijn dan de sociale bijdragen die op de andere voordelen in natura worden geïnd. Volgens die partij zou het dus 

niet onredelijk zijn dat de forfaitaire vergoeding gelijk is aan het dubbele van de ontdoken bijdrage. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad is vervolgens van mening dat het in het geding zijnde verschil in behandeling 

onbestaande is aangezien een werkgever op wie de forfaitaire vergoeding wordt toegepast, kan worden 

opgeroepen voor de correctionele rechtbank, waarvoor hij de opschorting van de uitspraak of het uitstel zal 

kunnen vragen, net zoals een werkgever die strafrechtelijk wordt vervolgd, de forfaitaire vergoeding waarvoor 

hij noch een opschorting, noch een uitstel zal kunnen vragen, eveneens verschuldigd kan zijn. Volgens de 

Ministerraad volgt daaruit dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet bestaat. 

 

 A.2.3.  In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat de in de prejudiciële vraag beoogde 

categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn, rekening houdend met het feit dat de forfaitaire vergoeding deel 

uitmaakt van een burgerrechtelijke regeling, terwijl de in het Sociaal Strafwetboek bedoelde sancties deel 

uitmaken van een repressieve regeling, waarbij elk van die regelingen een eigen logica heeft en een verschillend 

doel nastreeft. 

 

 In dat verband beklemtoont hij dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat het mechanisme van de opschorting 

van de uitspraak moeilijk kon worden verzoend met een procedure die niet voor een strafgerecht plaatsvindt. 

Daarenboven, aangezien hij meent dat het uitstel ertoe strekt de vernederende gevolgen van de straf te 

vermijden, is de Ministerraad van oordeel dat dat mechanisme niet kan worden overgenomen met betrekking tot 

een burgerrechtelijke herstelmaatregel zoals de forfaitaire vergoeding. 

 

 Daarenboven beklemtoont de Ministerraad dat die burgerrechtelijke herstelmaatregel eigen mechanismen 

van rechtsbescherming kent, met name de mogelijkheid om het bedrag van de forfaitaire vergoeding te 

verminderen en zelfs de in gebreke gebleven werkgever ervan vrij te stellen. 

 

 A.2.4.  In nog meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling 

redelijk verantwoord is. 

 

 Hij merkt allereerst op dat geen enkele internationaalrechtelijke bepaling de verplichting oplegt dat een 

straf gepaard moet gaan met de mogelijkheid van een opschorting van de uitspraak ervan of van een maatregel 

van uitstel en dat de wetgever bepaalde straffen overigens herhaalde malen daadwerkelijk van het 

toepassingsgebied van het uitstel heeft uitgesloten. Bovendien heeft het Hof zelf erop gewezen dat het tot de 

beoordelingsbevoegdheid van de wetgever behoorde te beslissen of hij de toepassing van de wet van 29 juni 

1964 in de sfeer van het sociaal strafrecht behield. 

 

 De Ministerraad leidt daaruit af dat de wetgever ook kan beslissen om niet in maatregelen van opschorting 

of uitstel te voorzien ten aanzien van een burgerrechtelijke maatregel tot schadeloosstelling, zoals de forfaitaire 

vergoeding er een is. Hij beklemtoont in dat verband eveneens dat de mogelijkheid van een vermindering - die 

tot 100 pct. kan bedragen - van het bedrag van die vergoeding zelfs gunstiger kan zijn voor de werkgever dan de 

uitspraak van een maatregel van uitstel. Ten slotte brengt de Ministerraad in herinnering dat de rechter ter zake 

controle uitoefent over zowel de wettigheid als het evenredige karakter van de forfaitaire vergoeding. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Krachtens de wet van 29 juni 1981 « houdende de algemene beginselen van de 

sociale zekerheid voor werknemers », is een solidariteitsbijdrage verschuldigd door de 

werkgever die een voertuig dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, 

rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt van zijn werknemer (artikel 38, § 3quater, 

1°). Het bedrag van die maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte van 

het voertuig (artikel 38, § 3quater, 3°) en mag niet minder bedragen dan de som van 

20,83 euro, aangepast overeenkomstig de berekeningsmethode beschreven in artikel 38, 

§ 3quater, 9°. 

 

 B.1.2.  De bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid, binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als de 

socialezekerheidsbijdragen voor de werknemers (artikel 38, § 3quater, 10°, eerste lid). 

 

 De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van de 

voormelde wet, dat bepaalt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van de andere burgerlijke sancties en de strafbepalingen, 

is de werkgever ten aanzien van wie wordt vastgesteld dat hij één of meerdere voertuigen 

onderworpen aan de solidariteitsbijdrage niet heeft aangegeven of ten aanzien van wie wordt 

vastgesteld dat hij één of meerdere valse aangiften heeft gedaan om de betaling van de 

bijdrage of een deel ervan te ontduiken, een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het 

bedrag gelijk is aan het dubbel van de ontdoken bijdragen, en waarvan de opbrengst door de 

Rijksdienst voor sociale zekerheid wordt gestort aan het R.S.Z.-globaal beheer ». 

 

 B.1.3.  Voorts dient te worden opgemerkt dat noch artikel 38, § 3quater, 10°, zesde lid, 

van de in het geding zijnde wet, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011 houdende diverse 

bepalingen, noch artikel 55, § 2, derde lid en § 5, van het koninklijk besluit van 28 november 

1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het 

koninklijk besluit van 25 oktober 2011 « tot wijziging van artikel 55, van het koninklijk 

besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders », van toepassing waren op het ogenblik van de berekening door de RSZ van de 

forfaitaire vergoeding. 
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 B.2.  Het Hof wordt gevraagd naar de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in zoverre die bepaling niet 

voorziet in de mogelijkheid voor de rechter om de verhoging van de solidariteitsbijdrage op te 

schorten of gepaard te laten gaan met een uitstel terwijl de werkgever die voor dezelfde feiten 

voor de correctionele rechtbank wordt vervolgd de toepassing van de wet van 29 juni 1964 

betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie kan genieten. 

 

 B.3.1.  De solidariteitsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3quater, 1°, van de wet van 

29 juni 1981 wordt verantwoord door de vaststelling dat wanneer de werkgever zijn 

werknemer een voertuig ter beschikking stelt dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is 

bestemd, hij hem een voordeel verstrekt. Dat voordeel ontsnapt aan de toepassing van de 

gewone socialezekerheidsbijdragen, aangezien het privégebruik van een bedrijfswagen niet 

als loon wordt beschouwd. 

 

 B.3.2.  De in artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, bedoelde forfaitaire vergoeding wordt 

door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve opgelegd aan de werkgever wanneer 

die één of meer bedrijfsvoertuigen onderworpen aan de solidariteitsbijdrage niet heeft 

aangegeven of indien hij één of meer valse aangiften heeft gedaan om de betaling van de 

bijdrage of een deel ervan te ontduiken. 

 

 B.4.1.  Volgens de memorie van toelichting strekt de forfaitaire vergoeding ertoe « een 

betere inning van de solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen » te realiseren (Parl. St., 

Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 36) : 

 

 « Het gaat dus om een nieuwe burgerlijke sanctie die van toepassing is op alle 

werkgevers die verzuimd hebben één of meerdere voertuigen onderworpen aan de 

solidariteitsbijdrage aan te geven. Alle valse aangiften met het oog op het ontduiken van de 

betaling van de bijdrage of een deel ervan worden eveneens beoogd. 

 

 De inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2005 is gegrond op het feit dat de beoogde 

sanctie niet van strafrechtelijke aard is en op het feit dat de werkgever de mogelijkheid heeft 

om zijn situatie te regulariseren tot 30 juni 2006 » (ibid., p. 37). 
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 B.4.2.  De memorie van toelichting preciseerde voorts dat « de doelstelling van de 

maatregel […] enerzijds [is] tot [het] financiële evenwicht van de sociale zekerheid bijdragen 

en anderzijds de strijd tegen oneerlijke concurrentie tussen werkgevers voeren » (Parl. St., 

Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 39). 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding is meermaals het bestraffende karakter van de 

forfaitaire vergoeding belicht (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/001, pp. 3 en 4; 

Parl. St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1774/3, p. 3). 

 

 Bovendien heeft de wetgever, naar aanleiding van een latere wijziging van artikel 38, 

§ 3quater, van de in het geding zijnde wet, gevolg willen geven aan de jurisprudentiële 

interpretatie volgens welke de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding een strafrechtelijk 

karakter had (Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-1208/008, p. 6). 

 

 B.4.3.  De forfaitaire vergoeding heeft een overwegend repressief karakter en moet 

bijgevolg worden beschouwd als een bepaling van strafrechtelijke aard in de zin van artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.4.4.  Het Hof stelt in dat verband vast dat in tegenstelling tot de solidariteitsbijdrage 

bedoeld in artikel 22quater van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders », de in het 

geding zijnde forfaitaire vergoeding niet wordt vastgesteld volgens een berekeningswijze die 

ertoe strekt de ontweken bijdrage forfaitair te vergoeden, alsmede de aan de vaststelling van 

de inbreuk verbonden administratieve kosten. 

 

 Het bedrag van de forfaitaire vergoeding wordt berekend op basis van het bedrag dat door 

de betrokken werkgever werkelijk verschuldigd is, en niet rekening houdend met het 

minimumbedrag van de solidariteitsbijdrage. Bovendien wordt de forfaitaire vergoeding niet 

verminderd met het deel van de solidariteitsbijdrage dat daadwerkelijk door de werkgever is 

betaald en mag zij niet minder bedragen dan het dubbele van het minimumbedrag van de 

solidariteitsbijdrage. Zij wordt bovendien gecumuleerd met de verhogingen en de 

verwijlinteresten die eveneens door die werkgever verschuldigd zijn. Ten slotte, is de in het 

geding zijnde vergoeding, net zoals de solidariteitsbijdrage, per hele maand verschuldigd, 
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zelfs indien de werkgever aantoont dat het bedrijfsvoertuig enkel tijdens een minder lange 

periode werd gebruikt voor privédoeleinden. 

 

 De omstandigheid dat de wetgever een bijdrageregeling heeft uitgewerkt die bijzonder 

voordelig is voor bedrijfsvoertuigen in vergelijking met de sociale bijdragen die verschuldigd 

zijn op de andere voordelen in natura die aan de werknemers worden toegekend, is niet van 

dien aard dat die conclusie wordt gewijzigd. 

 

 B.5.1.  In tegenstelling tot de persoon die wordt gedagvaard om voor de correctionele 

rechtbank te verschijnen, kan de persoon die voor de arbeidsrechtbank opkomt tegen de 

beslissing waarbij hem de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding wordt opgelegd, 

evenwel geen uitstel, dat enkel door een strafgerecht kan worden bevolen, genieten. 

 

 B.5.2.  Onder voorbehoud dat hij geen maatregel mag nemen die kennelijk onredelijk is, 

vermag de democratisch gekozen wetgever het repressief beleid zelf vast te stellen en aldus de 

beoordelingsvrijheid van de rechter te beperken. 

 

 De wetgever heeft nochtans meermaals geopteerd voor de individualisering van straffen, 

met name door de rechter toe te staan maatregelen tot uitstel toe te kennen. 

 

 Het staat aan de wetgever te oordelen of het wenselijk is de rechter te dwingen tot 

gestrengheid wanneer een inbreuk het algemeen belang schaadt. Die gestrengheid kan met 

name betrekking hebben op de maatregelen tot uitstel. 

 

 Het Hof zou een dergelijke keuze alleen kunnen afkeuren indien die kennelijk onredelijk 

zou zijn of indien de in het geding zijnde bepaling ertoe zou leiden aan een categorie van 

rechtsonderhorigen het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige 

instantie, zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, te ontzeggen. 

 

 B.6.1.  Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die 

inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken en de re-integratie van de 

veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Het kan worden bevolen met betrekking tot 

geldboeten. Bovendien blijkt uit artikel 157, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
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betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hersteld 

bij artikel 108 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende 

gezondheid, alsook uit artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971 betreffende de 

administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, 

ingevoegd bij artikel 145 van de programmawet van 27 december 2004, dat het uitstel door de 

wetgever niet onverenigbaar wordt geacht met een geldboete die wordt opgelegd door een 

andere overheid dan een strafgerecht. 

 

 De in het geding zijnde sanctieregeling kan in diverse bestanddelen verschillen van de 

regeling van de in het Sociaal Strafwetboek voorgeschreven strafrechtelijke sancties. 

Dergelijke verschillen kunnen relevant zijn om de toepassing van specifieke regels op 

bepaalde gebieden te verantwoorden, maar ze zijn dat niet op het gebied dat het voorwerp 

uitmaakt van de prejudiciële vraag : ongeacht of het uitstel wordt verleend door de 

correctionele rechtbank of door andere rechtscolleges, zoals de arbeidsgerechten, kan het de 

veroordeelde immers ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de dreiging om, indien hij 

zou recidiveren, de veroordeling tot de betaling van een geldelijke sanctie uit te voeren. 

 

 B.6.2.  Hieruit vloeit voort dat het verschil in behandeling, wat het voordeel van een 

maatregel van uitstel betreft, tussen de werkgever die strafrechtelijk wordt vervolgd en 

diegene die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de in het geding zijnde forfaitaire 

vergoeding niet redelijk is verantwoord. 

 

 Die discriminatie vloeit echter uit geen enkele van de in het geding zijnde bepalingen 

voort maar uit de ontstentenis van een wetsbepaling die het de werkgevers die zijn 

veroordeeld tot de betaling van de in het geding zijnde forfaitaire vergoeding mogelijk maakt 

een maatregel van uitstel te genieten. Wanneer de wet van 29 juni 1964 niet toepasbaar is, 

staat het uitsluitend aan de wetgever om ter zake de voorwaarden vast te stellen waaronder 

een uitstel kan worden gelast en om de voorwaarden en de procedure van intrekking ervan 

vast te stellen. 

 

 B.7.1.  De prejudiciële vraag heeft eveneens betrekking op de onmogelijkheid voor de 

arbeidsgerechten om een maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe 

te kennen. 
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 Een dergelijke maatregel is niet verzoenbaar met een procedure die niet voor een 

strafgerecht verloopt. De door de arbeidsrechtbank gewezen beslissing bestaat immers niet 

erin een veroordeling tot een sanctie uit te spreken, maar de administratieve beslissing te 

controleren waarbij ze wordt opgelegd. 

 

 B.7.2.  Daaruit volgt dat in zoverre het voormelde artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, 

van de voormelde wet van 29 juni 1981 het de arbeidsgerechten niet toestaat een maatregel 

van opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen, het niet onbestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, niet. 

 

 -  De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt de werkgever aan wie een 

forfaitaire vergoeding wordt opgelegd, in de zin van artikel 38, § 3quater, 10°, vierde lid, van 

dezelfde wet, een maatregel van uitstel te laten genieten, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5701 

 

 

Arrest nr. 113/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de basisallocaties 03.002.42.01.4510, 

03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 en, in 

zoverre zij op de voormelde basisallocaties betrekking hebben, van de artikelen 10 en 16 van 

de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 21 december 2012 « houdende 

de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 

begrotingsjaar 2013 », ingesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 juli 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juli 2013, heeft de Vlaamse Regering, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Van Orshoven advocaat bij de balie te Brussel, 

beroep tot vernietiging ingesteld van de basisallocaties 03.002.42.01.4510, 

03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 en, in 

zoverre zij op de voormelde basisallocaties betrekking hebben, van de artikelen 10 en 16 van 

de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 21 december 2012 « houdende 

de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 

begrotingsjaar 2013 » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2013). 

 

 

 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. M. Uyttendaele, advocaat bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partij, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Van Orshoven en 

Mr. B. Martel, advocaat bij de balie te Brussel, heeft een memorie van antwoord ingediend en 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 1 april 2014 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 

van de terechtzitting bepaald op 21 mei 2014, na : 

 

 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 

23 april 2014 in te dienen aanvullende memorie, zich uit te spreken over de invloed van het 

arrest van het Hof nr. 13/2014 van 29 januari 2014; 

 

 -  te hebben beslist dat de Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 21 dagen, 

ingaande op de dag van ontvangst van de kennisgeving van de aanvullende memorie van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, om een aanvullende memorie van antwoord in te dienen, 

waarvan zij binnen dezelfde termijn een kopie laat toekomen aan de Brusselse Hoofdstedelijk 

Regering. 

 

 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een aanvullende memorie ingediend. 

 

 De verzoekende partij heeft een aanvullende memorie van antwoord ingediend. 

 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Caluwaert, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Martel, voor de 

verzoekende partij; 

 

 .  Mr. J. Sautois, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Uyttendaele, voor de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de Vlaamse Regering 

 

 A.1.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat krachtens artikel 127 van de Grondwet en artikel 4 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen de culturele aangelegenheden tot de 

bevoegdheden van de gemeenschappen behoren. De gemeenschappen zouden dus bevoegd zijn voor het 

jeugdbeleid, de permanente opvoeding, de culturele animatie, de lichamelijke opvoeding, de sport, het 

openluchtleven, de vrijetijdsbesteding, de post- en parascolaire vorming, de intellectuele, morele en sociale 

vorming, de sociale promotie en de beroepsomscholing en -bijscholing. De volledige bevoegdheid tot het 

uitvaardigen van regels die eigen zijn aan die aangelegenheden, zou aldus zijn overgedragen. 

 

 In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zouden die aangelegenheden moeten worden geregeld door de 

Vlaamse en de Franse Gemeenschap ten aanzien van de instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden 

beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere Gemeenschap. Ten aanzien van tweetalige instellingen 

zouden die aangelegenheden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moeten worden geregeld door de 

federale wetgever. 

 

 A.1.2.  De materiële bevoegdheid inzake die aangelegenheden zou tevens de bevoegdheid omvatten om de 

financiële middelen tot het voeren van dat beleid vast te leggen. Dit zou onder meer voortvloeien uit artikel 175 

van de Grondwet en zou door het Hof zijn bevestigd in zijn arresten nrs. 184/2011 en 67/2012. 

 

 A.1.3.  Volgens de Vlaamse Regering is de parlementaire voorbereiding bij de bestreden basisallocaties 

onduidelijk, maar zou niettemin blijken dat met de kredieten inzake beroepsopleiding in het kader van de 

zogenaamde « New Deal » en inzake sportopleiding en sportinfrastructuur gemeenschapsbevoegdheden worden 

betreden. 

 

 De omstandigheid dat sommige van de bestreden basisallocaties geen middelen bevatten, zou niet relevant 

zijn, te meer daar de artikelen 10 en 16 van de ordonnantie van 21 december 2012 het de Regering mogelijk 

maken om tijdens het begrotingsjaar kredieten te herverdelen. 

 

 A.2.1.  De Vlaamse Regering betoogt dat zij wel degelijk vereffeningskredieten kan aanvechten, zelfs 

indien zij in het verleden de overeenkomstige vastleggingskredieten niet heeft aangevochten. De onbevoegde 

ordonnantiegever zou immers niet verplicht zijn om te volharden in de boosheid. Bovendien zou uit de 

vereffeningskredieten de ondubbelzinnige wil blijken om in de betreffende materie opnieuw te legifereren. 

 

 A.2.2.  Volgens de Vlaamse Regering kan de bestreden bevoegdheidsoverschrijding niet worden 

verantwoord door een beroep te doen op andere bevoegdheidsrechtelijke grondslagen. De Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering zou overigens nalaten om een dergelijke bevoegdheidverdelende regel aan te voeren. 

 

 De gewestbevoegdheid inzake de algemene financiering van de ondergeschikte besturen, bedoeld in 

artikel 6, § 1, VIII, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming der instellingen zou 

niet als bevoegdheidsgrondslag kunnen gelden, aangezien de bestreden basisallocaties betrekking hebben op de 

financiering van specifieke opdrachten in specifieke beleidsdomeinen. Het Hof zou overigens in zijn arresten 

nrs. 184/2011 en 67/2012 reeds een beroep op die grondslag hebben afgewezen. 
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 A.2.3.  Evenmin zou, voor wat de kredieten inzake sportopleiding en sportinfrastructuur betreft, een beroep 

kunnen worden gedaan op de mogelijkheid om krachtens artikel 178 van de Grondwet en artikel 83bis van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen gemeenschapsaangelegenheden 

te financieren. Die bepalingen vereisen immers dat de middelen worden uitgekeerd aan de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie, aan de hand van een verdeelsleutel van 20 pct. 

tegenover 80 pct., terwijl de bestreden kredieten rechtstreeks aan de gemeenten worden uitgekeerd. 

 

 A.2.4.  Wat de kredieten inzake beroepsopleiding betreft, zou geen beroep kunnen worden gedaan op 

artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat de gewesten 

bevoegdheden toekent inzake tewerkstelling. Die bepaling zou de gemeenschappen de aan hun toegewezen 

bevoegdheid inzake beroepsopleiding immers niet kunnen ontnemen. Bovendien is de gewestbevoegdheid 

inzake tewerkstelling op limitatieve wijze omschreven, aangezien de gewesten slechts bevoegd zijn inzake 

arbeidsbemiddeling en inzake programma’s van wedertewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden. De 

bestreden basisallocaties zouden op geen van die beide aangelegenheden betrekking hebben. 

 

 A.2.5.  Tot slot zou geen beroep kunnen worden gedaan op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. Het toekennen van kredieten inzake beroepsopleiding kan immers niet als 

noodzakelijk worden beschouwd voor de uitoefening van de gewestbevoegdheden inzake tewerkstelling. Ook 

zou de materie van de beroepsopleiding zich niet tot een gedifferentieerde regeling lenen. 

 

 A.2.6.  Wat de basisallocaties 03.002.42.01.4510 en 03.003.42.01.4510 betreft, geeft de Vlaamse Regering 

in haar aanvullende memorie aan dat zij de bevoegdheidverdelende regels niet schenden, in zoverre het gaat om 

vereffeningskredieten die zijn bedoeld om het uitstaande bedrag van het voorgaande begrotingsjaar te 

verzekeren. 

 

 Wat de basisallocaties 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 betreft, betoogt de 

Vlaamse Regering in haar aanvullende memorie dat zij inhoudelijk identiek zijn aan dezelfde basisallocaties 

voor het begrotingsjaar 2012, en dat zij bijgevolg dienen te worden vernietigd om de redenen uiteengezet in het 

arrest van het Hof nr. 13/2014. 

 

 A.3.  Volgens de Vlaamse Regering kunnen, indien het onderhavige beroep gegrond wordt bevonden, de 

gevolgen van de vernietigde bepalingen niet worden gehandhaafd. Indien het Hof voor de vierde opeenvolgende 

keer dezelfde bevoegdheidsoverschrijding zou vaststellen zonder daar enige werkelijke sanctie aan te verbinden, 

zou er voor de ordonnantiegever geen reden zijn om dezelfde bevoegdheidverdelende regels niet opnieuw te 

schenden. Ook kan niet langer staande worden gehouden dat de instellingen die de middelen ontvangen, te 

goeder trouw zijn, aangezien ook zij kennis moeten hebben van de door het Hof reeds bij herhaling vastgestelde 

ongrondwettigheid. Een handeling die door een onbevoegde overheid wordt gesteld, zou overigens geen 

rechtmatige verwachtingen kunnen doen ontstaan. 

 

 

 Standpunt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

 

 A.4.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voert aan dat het beroep, in zoverre het is gericht tegen de 

basisallocatie 10.005.28.01.6321 (« Subsidiëring van de projecten inzake gemeentelijke infrastructuur in verband 

met de demografische ontwikkeling »), moet worden verworpen, aangezien die basisallocatie in de begroting van 

2013 slechts strekt tot de vereffening van het uitstaande bedrag van het Crècheplan en het bijgevolg enkel 

vereffeningskredieten bevat. Die basisallocatie zou zijn gedekt door het gezag van gewijsde van de arresten van 

het Hof nrs. 184/2011 en 67/2012. 

 

 A.4.2.  In zoverre het beroep is gericht tegen de basisallocaties 03.002.42.01.4510 en 03.003.42.01.4510 

(« New Deal »), zou het volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering moeten worden verworpen, aangezien 

de in casu toegekende middelen zouden zijn overgedragen met toepassing van artikel 83bis van de bijzondere 

wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 

 A.4.3.  In zoverre het beroep is gericht tegen de basisallocaties 10.005.27.08.4322 en 10.006.64.14.6321 

(financiering van sportopleidingen en sportinfrastructuur), zou het Hof volgens de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering de gevolgen van een eventuele vernietiging moeten handhaven. Die handhaving zou noodzakelijk zijn 

gelet op de gerechtvaardigde belangen van de begunstigden van besluiten van de overheid waarbij hun 

begrotingsgelden zouden worden toegekend. De sector van de sportopleidingen en de sportinfrastructuur zou erg 

afhankelijk zijn van subsidies. De handhaving zou des te meer gerechtvaardigd zijn nu het Brusselse 
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Hoofdstedelijke Gewest voortaan krachtens het nieuwe artikel 4bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 

met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegd wordt om te voorzien in de financiering en subsidiëring van 

de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

 

 A.4.4.  In zoverre het beroep is gericht tegen de artikelen 10 en 16 van de bestreden ordonnantie, zou het 

volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering moeten worden verworpen. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de draagwijdte van het beroep 

 

 B.1.  De Vlaamse Regering vordert de vernietiging van de basisallocaties 

03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 

10.006.64.14.6321 en, in zoverre zij op de voormelde basisallocaties betrekking hebben, van 

de artikelen 10 en 16 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 

21 december 2012 « houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 ». 

 

 Zij bestrijdt in het bijzonder bepalingen met betrekking tot de « subsidie om het 

opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten en doelstellingen die in de New Deal 

vastgelegd zijn tot ontwikkeling te brengen », alsook de « werkingssubsidies aan gemeenten 

voor de uitbouw van sportopleidingen » en de « investeringssubsidies aan gemeenten voor de 

uitbouw van sportopleidingen » en met betrekking tot « subsidies aan de ondergeschikte 

besturen voor het aankopen van gebouwen en voor het bouwen, vergroten en wijzigen van de 

sportinfrastructuur ». 

 

 B.2.1.  De bestreden basisallocaties zijn opgenomen in de bij de ordonnantie gevoegde 

begrotingstabellen. 

 

 Artikel 2 van de ordonnantie van 21 december 2012 bepaalt : 

 

 « Voor de uitgaven van de begroting van de diensten van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 worden kredieten geopend ten bedrage 

van : 

 

 […] 
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 Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabellen, sectie I. 

 

 In toepassing van artikel 14 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende 

de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, 

worden de uitgaven gemachtigd per programma waarvan de krediettotalen opgenomen zijn in 

de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, sectie I en sectie II. 

 

 De geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit wordt 

goedgekeurd en is terug te vinden in de vorm van een tabel op het einde van het beschikkende 

gedeelte van deze ordonnantie ». 

 

 B.2.2.  Artikel 10 van de ordonnantie van 21 december 2012 bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 29 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 

houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de 

controle, kunnen, via een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de 

vastleggingskredieten of de vereffeningskredieten van de basisallocaties […], 

03.003.42.01.45.10, […] naar eender welke basisallocatie van de begroting van de diensten 

van de Regering herverdeeld worden. 

 

 […] ». 

 

 B.2.3.  Artikel 16 van de ordonnantie van 21 december 2012 bepaalt : 

 

 « In afwijking van de bepalingen van artikel 13 van deze ordonnantie maken de 

facultatieve subsidies toegekend op de volgende basisallocaties noch het voorwerp uit van een 

besluit, noch van een overeenkomst : 

 

 03.003.42.01.45.10 

 

 […] 

 

 10.006.64.14.63.21 

 

 […] 

 

 Indien echter andere wettelijke en/of reglementaire bepalingen die betrekking hebben op 

de uitgaven die op de basisallocaties vermeld in dit artikel worden aangerekend, uitdrukkelijk 

een regerings- of ministerieel besluit per begunstigde opleggen, dan dient dit besluit te 

worden opgesteld, behoudens afwijking toegestaan door de Minister van Begroting op basis 

van een gemotiveerd dossier ». 
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 B.3.1.  Artikel 4, § 7, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de 

bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, bepaalt : 

 

 « De begrotingsspecialiteit beslaat drie niveaus : de wettelijke specialiteit op het niveau 

van de programma’s, de economische specialiteit op het niveau van de hoofdgroepen qua aard 

en de administratieve specialiteit op het niveau van de basisallocaties ». 

 

 Artikel 9 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « Elk jaar keurt het Parlement de begroting per programma goed ». 

 

 Artikel 14 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De algemene uitgavenbegroting voorziet in en verleent machtiging voor de uitgaven, 

per programma. 

 

 De kredieten voor de programma's onderscheiden de begrotingsmiddelen per activiteit, 

volgens hun bestemming, en per hoofdgroep qua aard, volgens de economische classificatie. 

De kredieten voor de programma's worden uitgesplitst in basisallocaties overeenkomstig de 

economische classificatie. 

 

 De basisallocaties worden gecodificeerd volgens de functionele classificatie. 

 

 De bedragen ingeschreven op de basisallocaties volgens het type van krediet worden 

administratieve kredieten genoemd ». 

 

 Artikel 29 van dezelfde ordonnantie bepaalt : 

 

 « De Regering bepaalt de modaliteiten en de delegaties volgens dewelke zij tijdens het 

begrotingsjaar, na akkoord van het Regeringslid bevoegd voor Begroting, de kredieten tussen 

de basisallocaties kan herverdelen. Deze herverdeling wordt uitgevoerd : 

 

 1°  binnen de perken van de vastleggingskredieten van elk van de programma's van de 

algemene uitgavenbegroting; 

 

 2°  binnen de perken van de vereffeningskredieten van elk van de programma's van de 

algemene uitgavenbegroting. 

 

 Deze herverdelingen worden zonder verwijl aan het Parlement en aan het Rekenhof 

meegedeeld ». 
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 Bovendien bepaalt artikel 5, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 15 juni 2006 betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van 

uitgavenkredieten : 

 

 « Nieuwe basisallocaties kunnen gecreëerd worden middels een herverdeling van 

kredieten ». 

 

 B.3.2.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat de bestreden ordonnantie van 21 december 

2012 tot doel heeft machtiging te verlenen voor uitgaven per « programma » en aan die 

programma’s zogenaamde « administratieve » kredieten toe te wijzen, die in basisallocaties 

worden uitgesplitst. Aldus hebben de kredieten die zijn geopend voor de uitgaven van de 

begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betrekking op programma’s waarvoor 

de ordonnantiegever uitdrukkelijk machtiging heeft verleend voor uitgaven. 

 

 Het Hof onderzoekt aldus het beroep in zoverre het betrekking heeft op de programma’s 

« 002 : Specifieke initiatieven » en « 003 : ‘ New Deal ’ » van « Opdracht 03 : 

Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » 

en op de programma’s « 005 : Financiering van specifieke projecten van de gemeenten » en 

« 006 : Financiering van de investeringen van openbaar nut » van « Opdracht 10 : 

Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen » en in zoverre die programma’s 

kredieten raken die in de door de verzoekende partij beoogde basisallocaties zijn uitgesplitst. 

 

 

 1.  De programma’s 002 en 003 van opdracht 03 

 

 B.4.1.  Basisallocatie 03.002.42.01.4510 valt onder activiteit 42 (« Inkomensoverdrachten 

aan andere institutionele groepen ») van programma 002 (« Specifieke initiatieven ») van 

opdracht 03 (« Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de 

begrotingstabel. 

 

 B.4.2.  Basisallocatie 03.003.42.01.4510 valt onder activiteit 42 (« Inkomensoverdrachten 

aan andere institutionele groepen ») van programma 003 (« New Deal ») van opdracht 

03(« Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
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Gewest ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de 

begrotingstabel. 

 

 B.4.3.  De benaming van die allocaties is « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel 

in lijn met de prioriteiten en doelstellingen die in de New Deal vastgelegd zijn tot 

ontwikkeling te brengen ». Zij betreffen de toekenning van facultatieve subsidies (artikel 12 

van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 21 december 2012). 

 

 Programma 003 van opdracht 03 is in de begroting 2012 in het leven geroepen. Het 

neemt alle aan de « New Deal » gewijde acties over die voordien voorkwamen in 

programma 002 van opdracht 03. Programma 002 van opdracht 03 omvat echter nog 

basisallocaties die gedeeltelijk aan de « New Deal » zijn gewijd, om het uitstaande bedrag van 

de voorgaande jaren te verzekeren. Aangezien de beroepen betrekking hebben op dezelfde 

actie - « Subsidie om het opleidingsaanbod in Brussel in lijn met de prioriteiten en 

doelstellingen die in de New Deal zijn vastgelegd tot ontwikkeling te brengen » - die in die 

beide programma’s voorkomt, kunnen deze samen worden onderzocht. 

 

 

 2.  De programma’s 005 en 006 van opdracht 10 

 

 B.5.1.  Basisallocatie 10.005.27.08.4322 valt onder activiteit 27 (« Werkingssubsidies en 

andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van programma 005 

(« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 

(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van 

de diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Werkingssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw 

van sportopleidingen ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies (artikel 12 van de 

voormelde ordonnantie van 21 december 2012) aan de gemeenten. 

 

 B.5.2.  Basisallocatie 10.005.28.03.6321 valt onder activiteit 28 (« Investeringssubsidies 

en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW’s ») van programma 005 

(« Financiering van specifieke projecten van de gemeenten ») van opdracht 10 
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(« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen ») van sectie I (« Uitgaven van 

de diensten van de Regering ») van de begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Investeringssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw 

van sportopleidingen ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies aan de gemeenten. 

 

 B.5.3.  Basisallocatie 10.006.64.14.6321 valt onder activiteit 64 (« Investeringssubsidies 

en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en openbare instellingen in het kader van de 

investeringen van openbaar nut ») van programma 006 (« Financiering van de investeringen 

van openbaar nut ») van opdracht 10 (« Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke 

besturen ») van sectie I (« Uitgaven van de diensten van de Regering ») van de 

begrotingstabel. 

 

 De benaming van die allocatie is « Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor het 

aankopen van gebouwen en voor het bouwen, vergroten en wijzigen van de 

sportinfrastructuur ». Zij betreft de toekenning van facultatieve subsidies aan de 

ondergeschikte besturen. 

 

 B.5.4.  Aangezien de Vlaamse Regering één enkel middel tegen die beide programma’s 

uiteenzet, worden deze samen onderzocht. 

 

 

 Ten gronde 

 

 1.  De programma’s 002 en 003 van opdracht 03 (« New Deal ») 

 

 B.6.  De Vlaamse Regering voert aan dat de programma’s 002 en 003 van opdracht 03 

niet bestaanbaar zijn met de artikelen 127 en 175 van de Grondwet en met artikel 4 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de 

basisallocaties 03.002.42.01.4510 en 03.003.42.01.4510 betrekking zouden hebben op 

culturele aangelegenheden, die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren. 
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 B.7.1.  Artikel 127 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « § 1.  De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor 

zich, bij decreet : 

 

 1°  de culturele aangelegenheden; 

 

 […] 

 

 3°  de samenwerking tussen de gemeenschappen, alsook de internationale samenwerking, 

met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld in 1° en 2°. 

 

 Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° 

vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de 

nadere regelen voor het in 3° vermelde sluiten van verdragen vast. 

 

 § 2.  Deze decreten hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied 

en in het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd 

uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap ». 

 

 B.7.2.  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, zoals van toepassing ten tijde van de aanneming van de bestreden ordonnantie, 

bepaalde : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1° [thans artikel 127, § 1, 

eerste lid, 1°], van de Grondwet zijn : 

 

 […] 

 

 12°  De post- en parascolaire vorming; 

 

 13°  De artistieke vorming; 

 

 14°  De intellectuele, morele en sociale vorming; 

 

 15°  De sociale promotie; 

 

 16°  De beroepsomscholing en -bijscholing, met uitzondering van de regeling van de 

tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe 

installatie van het personeel door een werkgever in dienst genomen met het oog op de 

oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming ». 
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 Op grond van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de 

gemeenschappen exclusief bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Voor zover zij niet 

anders erover hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de 

gemeenschappen en de gewesten volledige bevoegdheid toegekend tot het uitvaardigen van 

regels die eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de 

mogelijkheid om desnoods een beroep te doen op artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere wetgever het 

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

gewesten overgedragen. 

 

 Daaruit volgt dat het beleid inzake beroepsopleiding aan de gemeenschappen is 

toegewezen, met uitzondering van de regeling van de tegemoetkoming in de uitgaven inherent 

aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe installatie van het personeel door een 

werkgever in dienst genomen met het oog op de oprichting van een onderneming, de 

uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming. De aan de gewestwetgever 

toegewezen aangelegenheden dienen strikt te worden geïnterpreteerd. 

 

 B.7.3.  Artikel 175 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het 

financieringsstelsel voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vast. 

 

 De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, elk voor zich, de 

bestemming van hun ontvangsten bij decreet ». 

 

 B.7.4.  In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden de culturele aangelegenheden 

door verschillende wetgevers geregeld. 

 

 Op grond van artikel 127, § 2, van de Grondwet hebben de decreten die de culturele 

aangelegenheden regelen, kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en in 

het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend 

te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. 
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 Op het ogenblik van de aanneming van de bestreden bepaling was enkel de federale 

overheid bevoegd om, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de culturele 

aangelegenheden te regelen die niet zijn geregeld door instellingen die tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de ene of andere gemeenschap behoren. 

 

 B.7.5.  In tegenstelling tot wat het geval is voor wat de bijstand aan personen betreft, 

heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen ordonnantiegevende 

bevoegdheden op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wat de 

beroepsopleiding betreft. 

 

 Ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet, bepaalt artikel 3, 3° en 4°, van het 

decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van 

sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie : 

 

 « […] de Commissie [oefent,] op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, […] de bevoegdheden van de Gemeenschap in de volgende aangelegenheden uit : 

 

 […] 

 

 3°  de sociale promotie, bedoeld in artikel 4, 15°, van de bijzondere wet [van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen]; 

 

 4°  de beroepsomscholing en -bijscholing, bedoeld in artikel 4, 16°, van [dezelfde] 

bijzondere wet ». 

 

 Artikel 3, 3° en 4°, van het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende 

de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse 

Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en artikel 3, 3° en 4°, van het decreet III van 

de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van 

sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie hebben dezelfde inhoud. 

 

 Derhalve beschikt de Franse Gemeenschapscommissie thans, op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ten aanzien van de instellingen die wegens hun activiteiten 

moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap, over een 
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decreetgevende bevoegdheid betreffende « de sociale promotie » en « de beroepsomscholing 

en –bijscholing ». 

 

 B.8.1.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie wordt de New 

Deal als volgt voorgesteld : 

 

 « Ook al kwamen er in Brussel sinds 2005 ruim 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij, toch 

is het Gewest als gevolg van de sterke bevolkingsaangroei de entiteit met het grootste aantal 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt per jaar. 

 

 Jonge werkzoekenden jonger dan […] 29 jaar maken vrijwel 30 % uit van het totale 

aantal werkzoekenden. Bij de schoolverlaters (secundair en hoger) is één jongere op drie na 

een jaar nog steeds werkloos. 

 

 De middelen die ingeschreven worden op de begroting 2013 moeten dus dienen om 

nieuwe initiatieven op te starten in lijn met de eerste doelstelling van de New Deal, namelijk 

de Brusselaars aan werk te helpen, waarbij de voorkeur uitgaat naar jonge werkzoekenden. 

 

 Daartoe plant men in 2013 onder meer : 

 

 –  de middelen te versterken om de tewerkstelling van jongeren in structuren van 

algemeen belang zoals crèches te bevorderen; 

 

 –  in het kader van de New Deal zijn middelen rechtstreeks aan de werkingsdotatie van 

Actiris toegevoegd met het oog op de verbetering van de werklozenbegeleiding; 

 

 –  de middelen te blijven versterken voor de sociale economie in de actieterreinen die in 

de New Deal vastgesteld zijn; 

 

 –  de middelen te blijven versterken voor de referentiecentra, met inbegrip van het 

referentiecentrum voor de stadsberoepen; 

 

 –  specifieke middelen toe te wijzen voor initiatieven die de tewerkstelling van de 

Brusselaars bevorderen in de beroepen die verband houden met het behoud van het 

patrimonium » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2012-2013, A-327/1 

(vervolg 1), p. 20). 

 

 B.8.2.  De basisallocatie 03.002.42.01.4510 bevatte voor 2012 geen kredieten en bevat 

ook voor 2013 geen kredieten. De basisallocatie 03.003.42.01.4510, die voor 2012 nog 

2 900 000 euro aan vastleggingskredieten en 2 900 000 euro aan vereffeningskredieten 

bevatte, bevat voor 2013 geen vastleggingskredieten, maar wel 780 000 euro aan 

vereffeningskredieten. 
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 Die wijziging wordt verantwoord als « overdracht van de middelen naar opdracht 30. De 

vereffeningskredieten zijn bestemd om de uitstaande bedragen aan te zuiveren ». De 

resterende vereffeningskredieten worden verantwoord als een krediet om een uitstaand bedrag 

aan te zuiveren (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2012/2013, A-327/3 p. 25). 

 

 B.8.3.  Uit artikel 5, 2°, b), van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 blijkt dat 

de vereffeningskredieten kredieten zijn ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar 

bedragen kunnen worden vereffend uit hoofde van vastgestelde rechten voortvloeiend uit 

voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen. 

 

 Uit het beginsel van de annualiteit van de begroting en de techniek van de gesplitste 

kredieten vloeit voort dat een vereffeningskrediet de prognose kan zijn van een uitgave 

waarmee een verbintenis wordt nagekomen die is gedekt door een vastleggingskrediet van een 

voorgaand begrotingsjaar. 

 

 B.9.1.  Bij zijn arrest nr. 13/2014 van 29 januari 2014 heeft het Hof de beroepen tot 

vernietiging, in zoverre zij waren gericht tegen de basisallocaties 03.002.42.01.4510 en 

03.003.42.01.4510, verworpen, aangezien, hoewel de bestreden basisallocaties voorzagen in 

kredieten in gemeenschapsmateries, was voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 83bis 

van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, dat 

bepaalt : 

 

 « Onverminderd de artikelen 83ter en 83quater kan het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen overdragen aan de Vlaamse en de Franse 

Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van 20 pct. voor de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse Gemeenschapscommissie ». 

 

 B.9.2.  De vereffeningskredieten waarin voor het begrotingsjaar 2013 wordt voorzien in 

basisallocatie 03.003.42.01.4510, beogen de verbintenissen na te komen die zijn gedekt door 

de overeenkomstige vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2012. Bijgevolg worden 

ook die vereffeningskredieten gerechtvaardigd door het voormelde artikel 83bis. 

 

 B.10.  In zoverre het de programma’s 002 en 003 van opdracht 03 beoogt, is het middel 

niet gegrond. 
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 2.  De programma’s 005 en 006 van opdracht 10 

 

 B.11.  De Vlaamse Regering voert aan dat de programma’s 005 en 006 van opdracht 10 

niet bestaanbaar zijn met de artikelen 127 en 175 van de Grondwet en met artikel 4 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de 

basisallocaties 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 betrekking 

zouden hebben op culturele aangelegenheden, die tot de gemeenschapsbevoegdheden 

behoren. 

 

 B.12.1.  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals van toepassing ten 

tijde van de aanneming van de bestreden ordonnantie, bepaalde : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1° [thans artikel 127, § 1, 

eerste lid, 1°], van de Grondwet zijn : 

 

 […] 

 

 9°  De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven; 

 

 […] ». 

 

 Daaruit volgt dat het beleid inzake de sportopleidingen en sportinfrastructuren aan de 

gemeenschappen is toegewezen. 

 

 B.12.2.  Ter uitvoering van artikel 138 van de Grondwet, bepaalt artikel 3, 1°, van het 

decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 : 

 

 « […] de Commissie [oefent,] op het grondgebied van het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad, […] de bevoegdheden van de Gemeenschap in de volgende 

aangelegenheden uit : 

 

 1°  wat de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, bedoeld in artikel 4, 

9°, van de bijzondere wet [van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen] betreft : de 

gemeentelijke, provinciale, intercommunale en privé-infrastructuren ». 

 

 Artikel 3, 1°, van het decreet II van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 en artikel 3, 1°, 

van het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 hebben dezelfde 

inhoud. 
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 Derhalve beschikt de Franse Gemeenschapscommissie thans, op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ten aanzien van de instellingen die wegens hun activiteiten 

moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap, over een 

decreetgevende bevoegdheid betreffende « de gemeentelijke, provinciale, intercommunale en 

privé-infrastructuren ». 

 

 De Franse Gemeenschap blijft bevoegd voor de materie van de « sportopleidingen » op het 

grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.12.3.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is niet bevoegd om het beleid van de 

sportopleidingen te regelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Op het ogenblik van de 

aanneming van de bestreden ordonnantie was het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest evenmin 

bevoegd om het beleid inzake gemeentelijke sportinfrastructuren te regelen. 

 

 B.12.4.  De bestreden basisallocaties maken een aanvullende financiering van 

gemeentelijke sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren mogelijk. 

 

 De ordonnantie van 21 december 2012 regelt in die mate culturele aangelegenheden in de 

zin van artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, van de Grondwet. 

 

 B.13.1.  Artikel 39 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld 

zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke 

zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het 

gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de 

meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid ». 

 

 B.13.2.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980, vervangen bij artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 

diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, zoals van toepassing ten tijde 

van de aanneming van de bestreden ordonnantie, dat de aangelegenheden opsomt die tot de 

bevoegdheid van het Vlaamse en het Waalse Gewest behoren, bepaalde : 
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 « De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans artikel 39] van de Grondwet 

zijn : 

 

 […] 

 

 9°  de algemene financiering van de gemeenten, de agglomeraties en federaties van 

gemeenten en de provincies; 

 

 […] 

 

 10°  de financiering van de opdrachten uit te voeren door de gemeenten, de agglomeraties 

en federaties van gemeenten, de provincies en door andere publiekrechtelijke rechtspersonen 

in de tot de bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden, behalve wanneer die 

opdrachten betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor de federale overheid of de 

gemeenschappen bevoegd zijn ». 

 

 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is eveneens bevoegd om die aangelegenheden te 

regelen (artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen). 

 

 De « algemene financiering van de gemeenten » heeft betrekking op de « algemene 

financieringswijzen door middel waarvan de gemeenten […] gefinancierd worden, volgens 

criteria die niet rechtstreeks gebonden zijn aan een specifieke taak of opdracht » (Parl. St., 

Kamer, 1988, nr. 516/1, p. 18). 

 

 B.13.3.  Aangezien het gaat om de financiering van specifieke gemeentelijke taken, 

hebben de betwiste basisallocaties niets uit te staan met de aangelegenheid van de algemene 

financiering van de gemeenten in de zin van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9°, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

 Zij vallen, zoals aangegeven in B.12.4, onder de gemeenschapsbevoegdheden, zodat zij 

evenmin kunnen worden beschouwd als een maatregel in het kader van de uitoefening, door 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, van zijn bevoegdheid inzake financiering van de 

opdrachten uit te voeren door de gemeenten, in de zin van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 10°, 

van dezelfde bijzondere wet. 
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 B.14.1.  Artikel 178 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Onder de voorwaarden en op de wijze die de wet, aangenomen met de meerderheid 

bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt, draagt het Parlement van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, bij de in artikel 134 bedoelde regel, financiële middelen over aan de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Vlaamse en de Franse 

Gemeenschapscommissies ». 

 

 Die financiële overdracht heeft betrekking op « gemeenschapsaangelegenheden bedoeld 

in artikel 108ter, § 3, eerste lid [thans artikel 136] van de Grondwet [die de aangelegenheden 

zijn] welke opgedragen zijn of zullen worden aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Franse 

Gemeenschap » (artikel 61 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen, zoals van toepassing ten tijde van de aanneming van de bestreden 

ordonnantie). Zij kan dus betrekking hebben op het aanbod van sportopleidingen en op 

gemeentelijke sportinfrastructuren in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.14.2.  Ter uitvoering van artikel 178 van de Grondwet bepaalt artikel 83bis van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen : 

 

 « Onverminderd de artikelen 83ter en 83quater kan het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen overdragen aan de Vlaamse en de Franse 

Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van 20 pct. voor de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse Gemeenschapscommissie ». 

 

 B.14.3.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dus bevoegd om te voorzien in de 

financiering van de gemeenschapscommissies. 

 

 B.14.4.  De bestreden programma’s maken een aanvullende financiering van 

sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren mogelijk. 

 

 De bij die programma’s toegekende financieringen worden echter overgedragen aan de 

gemeenten, en niet aan de gemeenschapscommissies, onder de voorwaarden neergelegd in 

artikel 83bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 
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 B.15.  Het middel is gegrond. In zoverre zij vastleggingskredieten bevatten met 

betrekking tot « werkingssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen », 

« investeringssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen » en « subsidies 

aan de ondergeschikte besturen voor het aankopen van gebouwen en voor het bouwen, 

vergroten en wijzigen van de sportinfrastructuur », moeten de programma’s 005 en 006 van 

opdracht 10 van de ordonnantie van 21 december 2012 « houdende de Algemene 

Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 » 

worden vernietigd. 

 

 In zoverre zij vereffeningskredieten bevatten met betrekking tot dezelfde activiteiten, 

beogen zij evenwel de verbintenissen na te komen die zijn gedekt door de overeenkomstige 

vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2012. Bij zijn arrest nr. 13/2014 van 29 januari 

2014 heeft het Hof die vastleggingskredieten vernietigd, maar heeft het de gevolgen ervan 

definitief gehandhaafd. Bijgevolg heeft de onderhavige vernietiging geen betrekking op de 

programma’s 005 en 006 van opdracht 10 van de ordonnantie van 21 december 2012 

« houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 

begrotingsjaar 2013 », in zoverre zij vereffeningskredieten bevatten met betrekking tot 

« werkingssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen », 

« investeringssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen » en « subsidies 

aan de ondergeschikte besturen voor het aankopen van gebouwen en voor het bouwen, 

vergroten en wijzigen van de sportinfrastructuur ». 

 

 B.16.  Verscheidene projecten die met die programma’s zijn gefinancierd, zijn reeds 

verwezenlijkt, terwijl andere in uitvoering zijn. 

 

 Een vernietiging met terugwerkende kracht van die programma’s, in zoverre zij de in 

B.15 bedoelde vastleggingskredieten bevatten, zou bijgevolg verscheidene actoren die te 

goeder trouw een begrotingsbepaling en een op die bepaling gebaseerde beslissing van de 

overheid hebben kunnen aanvoeren, aan financiële problemen blootstellen. 

 

 Mede rekening houdend met artikel 4bis, 1°, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 

met betrekking tot de Brusselse instellingen, ingevoegd bij artikel 51 van de bijzondere wet 

van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, dienen de gevolgen van de 
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vernietigde bepalingen definitief te worden gehandhaafd, met toepassing van artikel 8 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989. 

 

 

 3.  De artikelen 10 en 16 van de ordonnantie van 21 december 2012 

 

 B.17.1.  Artikel 10 van de ordonnantie van 21 december 2012 maakt het, buiten een 

ordonnantie tot aanpassing van de begroting, mogelijk om, via een besluit van de Regering, 

de kredieten die zijn opgenomen in basisallocatie 03.003.42.01.45.10 geheel of gedeeltelijk te 

herverdelen naar een basisallocatie van een ander programma. 

 

 Artikel 16 van de ordonnantie van 21 december 2012 maakt het mogelijk dat de 

facultatieve subsidies toegekend op de basisallocaties 03.003.42.01.45.10, 10.005.28.01.63.21 

en 10.006.64.14.63.21 noch het voorwerp uitmaken van een besluit, noch van een 

overeenkomst. 

 

 B.17.2.  De Vlaamse Regering geeft niet aan in welk opzicht een eventuele overdracht die 

is toegestaan bij artikel 10, noch in welk opzicht de ontstentenis van een besluit of van een 

overeenkomst die is toegestaan bij artikel 16, de in het middel aangevoerde 

bevoegdheidverdelende regels zouden schenden. 

 

 Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt, in de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 

21 december 2012 « houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 », de programma’s 005 en 006 van 

opdracht 10, in zoverre zij vastleggingskredieten bevatten met betrekking tot 

« werkingssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen », 

« investeringssubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van sportopleidingen » en « subsidies 

aan de ondergeschikte besturen voor het aankopen van gebouwen en voor het bouwen, 

vergroten en wijzigen van de sportinfrastructuur »; 

 

 -  handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5703 

 

 

Arrest nr. 114/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 180, 1°, in samenhang gelezen met 

artikel 220, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingesteld door het 

autonoom gemeentebedrijf « Elektriciteitsnet Izegem ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 augustus 2013, heeft het autonoom 

gemeentebedrijf « Elektriciteitsnet Izegem », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. E. Van Hooydonk, advocaat bij de balie te Antwerpen, naar aanleiding van het arrest van 

het Hof nr. 148/2012 van 6 december 2012 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

29 januari 2013), met toepassing van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 180, 1°, in 

samenhang gelezen met artikel 220, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Van Acker, advocaat bij de 

balie te Gent, heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van 

antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

T. Merckx-Van Goey en F. Daoût te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 

dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na 

ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden 

gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 

2014 en de zaak in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 A.1.  Het autonoom gemeentebedrijf « Elektriciteitsnet Izegem » (ETIZ) zet uiteen dat krachtens artikel 4, 

tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof elke belanghebbende binnen een 

termijn van zes maanden een beroep tot vernietiging kan instellen tegen een bepaling waarvan het Hof heeft 

geoordeeld dat die de Grondwet schendt en dat het Hof zulks heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 148/2012 van 

6 december 2012, naar aanleiding van een prejudiciële vraag in een zaak waarin ETIZ partij was. 

 

 Volgens ETIZ kan haar belang moeilijk worden betwist en is haar beroep tijdig ingesteld. 

 

 A.2.  In zijn memorie betwist de Ministerraad de ontvankelijkheid van het beroep niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.3.  In een enig middel voert ETIZ aan dat artikel 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 (WIB 1992), in samenhang gelezen met artikel 220, 2°, van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet schendt. 
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 Die partij stelt dat intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die belast zijn met het 

beheer van het elektriciteitsdistributienet, volkomen vergelijkbaar zijn met autonome gemeentebedrijven zoals 

zij, maar toch fundamenteel verschillend worden behandeld wat de inkomstenbelastingen betreft. 

 

 Terwijl intergemeentelijke samenwerkingsverbanden steeds onderworpen zijn aan de 

rechtspersonenbelasting, wordt ETIZ onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

 

 Die verschillende behandeling heeft volgens ETIZ aanzienlijke gevolgen omdat de belastingdruk in het 

stelsel van de rechtspersonenbelasting veel lager is dan in het stelsel van de vennootschapsbelasting. 

 

 Aldus wordt volgens ETIZ een fiscale discriminatie ingevoerd, die niet alleen verboden is tussen 

privaatrechtelijke rechtspersonen, maar ook tussen publiekrechtelijke rechtspersonen. 

 

 ETIZ merkt op dat het Hof die discriminatie in zijn voormelde arrest nr. 148/2012 heeft vastgesteld, en 

vraagt het Hof het beroep derhalve gegrond te verklaren. 

 

 A.4.1  De Ministerraad doet opmerken dat in het koninklijk besluit van 10 april 1995 « tot bepaling van de 

activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid kan oprichten » een lijst van activiteiten van industriële of commerciële aard is opgenomen 

waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten. 

 

 Een dergelijk autonoom gemeentebedrijf is in principe onderworpen aan de vennootschapsbelasting 

(antwoord van de minister van Financiën op de parlementaire vraag nr. 772 van 18 februari 1997 van 

P. Cahay-André – Vr. en Antw, Kamer, 1996-1997, nr. 86, van 16 juni 1997, pp. 11749-11750).  

 

 Krachtens artikel 180, 1°, van het WIB 1992 zijn de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. In dezelfde geest werd dat artikel aangepast om alle intercommunales 

en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid te onderwerpen aan de 

rechtspersonenbelasting (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2170/001, p. 24). 

 

 De Ministerraad voert aan dat, hoewel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en het autonoom 

gemeentebedrijf beide vormen van externe verzelfstandiging zijn waarbij een aparte rechtspersoon wordt belast 

met bepaalde overheidsaangelegenheden, de twee toch geen verwisselbare alternatieven zijn. Het verschil is dat 

het intergemeentelijk samenwerkingsverband een initiatief is waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken, terwijl 

een autonoom gemeentebedrijf een binnengemeentelijke verzelfstandigingsvorm uitmaakt. 

  

 Voorts doet de Ministerraad opmerken dat autonome gemeentebedrijven kunnen worden opgericht om 

industriële en commerciële activiteiten te vervullen, waarbij er mogelijkerwijze concurrentie is met 

privéondernemingen. Dat zou tot gevolg hebben dat een dergelijk autonoom gemeentebedrijf aan de 

vennootschapsbelasting wordt onderworpen.  

 

 Volgens de Ministerraad hebben de gemeenten in principe de keuze om over te gaan tot de oprichting van 

een autonoom gemeentebedrijf of de activiteiten in kwestie uit te oefenen in het kader van een gemeentebedrijf 

zonder rechtspersoonlijkheid. Het is dus de gemeente die in beginsel kiest voor de ene fiscale behandeling of de 

andere.  

 

 Uit dat alles maakt de Ministerraad op dat het verschil tussen de twee rechtsvormen een mogelijk verschil 

in fiscale behandeling verklaart.  

 

 A.4.2.  Vervolgens haalt de Ministerraad artikel 220 van het WIB 1992 aan. Enkel de tweede en de derde 

groep van de belastingplichtigen die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, zijn relevant voor 

autonome gemeentebedrijven. Vermits zij verzelfstandigde entiteiten zijn met een eigen rechtspersoonlijkheid, 

kunnen autonome gemeentebedrijven niet dezelfde behandeling genieten als gewone gemeentebedrijven, die wel 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 220, 1°, van het WIB 1992.  

 

 Wat betreft de vrijstelling van de vennootschapsbelasting die de autonome havenbedrijven van Antwerpen, 

Oostende en Gent krachtens artikel 180, 2°, van het WIB 1992 genieten, haalt de Ministerraad de 

rechtvaardiging aan die door de minister  van Financiën naar aanleiding van een parlementaire vraag naar voren 

werd gebracht. De onvoorwaardelijke vrijstelling, die moet worden beperkt tot autonome gemeentebedrijven met 
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havenbestuurlijke bevoegdheden, is volgens hem te rechtvaardigen vanuit het openbaar nut van die entiteiten en 

niet wegens hun juridisch statuut (Vr. en Antw., Kamer, 26 maart 2002, CRIV 50 COM 702, pp. 7-10, vraag 

nr. 6754 van 26 maart 2002 van M. De Meyer).  

 

 Voor autonome gemeentebedrijven die geen havenbedrijven zijn, stelt de Ministerraad dat ze enkel via 

artikel 220, 3°, van het WIB 1992 belastingplichtig kunnen zijn in de rechtspersonenbelasting. De uitdrukking 

die in die bepaling voorkomt, namelijk « een onderneming exploiteren », wordt verklaard aan de hand van een 

document van de administratie (Com. IB, 1992, 179/10). Bedoeld is het exploiteren van een nijverheids-, 

handels- of landbouwonderneming waarvan de winst een beroepsinkomen zou vormen die aan de 

personenbelasting zou zijn onderworpen indien de onderneming in kwestie werd gevoerd door een natuurlijke 

persoon, of door een vennootschap, vereniging, enz., zonder rechtspersoonlijkheid. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad vermeldt drie geprivilegieerde materies waarin rechtspersonen zonder 

winstoogmerk zich mogen inlaten met een winstgevende exploitatie of met winstgevende verrichtingen zonder 

daarbij onderworpen te zijn aan de vennootschapsbelasting : 

 

 -  alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen; 

 

 -  verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen verkregen in het raam van het maatschappelijk 

doel; 

 

 -  verrichtingen die slechts bijkomstig betrekking hebben op een nijverheids-, handels- of 

landbouwverrichting of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd. 

 

 Wanneer men kijkt naar de lijst van activiteiten waarvoor een autonoom gemeentebedrijf kan worden 

opgericht, kan men volgens de Ministerraad aannemen dat een dergelijk bedrijf in principe aan de 

vennootschapsbelasting zal zijn onderworpen. 

 

 Een autonoom gemeentebedrijf wordt immers opgericht om industriële en commerciële activiteiten te 

vervullen, waarbij het rechtstreeks in concurrentie treedt met privéondernemingen. 

 

 Hieruit volgt dat autonome gemeentebedrijven moeilijk de voorwaarden van artikel 220, 3°, van het 

WIB 1992 zullen vervullen en dus geen belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting kunnen zijn. Die 

benadering is volgens de Ministerraad in overeenstemming met artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag.  

 

 A.4.4.  De Ministerraad voert aan dat het beroep op autonome gemeentebedrijven in de eerste plaats fiscaal 

is geïnspireerd, nu zulke bedrijven volgens artikel 4 van het BTW-Wetboek gewone belastingplichtigen zijn en 

aldus het recht op btw-aftrek kunnen genieten. Die rechtsvorm wordt vaak gebruikt om de btw in verband met 

onroerend goed te optimaliseren. Ook uit de aard van die activiteiten volgt dat dergelijke autonome 

gemeentebedrijven in concurrentie kunnen treden met privéondernemingen. Die fiscale voordelen brengen 

gevolgen met zich mee die het bedrijf moet ondergaan, waaronder de onderwerping aan de 

vennootschapsbelasting. 

 

 A.4.5.  Voorts betoogt de Ministerraad dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel 

vanwege het verschil in rechtsvorm tussen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome 

gemeentebedrijven. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen worden opgericht met of zonder 

rechtspersoonlijkheid en met of zonder beheersoverdracht. De Ministerraad voert aan dat de twee rechtsvormen 

zich normaliter niet in dezelfde toestand bevinden, zodat er geen sprake kan zijn van discriminatie.  

 

 Autonome gemeentebedrijven worden beheerd volgens industriële en commerciële methodes en oefenen 

activiteiten uit van commerciële of industriële aard. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben geen 

handelskarakter.  

 

 A.4.6.  Volgens de Ministerraad, is de vraag of er sprake is van een ongelijke behandeling doordat de 

voormelde criteria voor de ene categorie, krachtens artikel 180 van het WIB 1992, automatisch worden 

verondersteld vervuld te zijn, terwijl die voor de andere categorie geval per geval dienen te worden onderzocht.  
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 De waaier van activiteiten waarvoor autonome gemeentebedrijven kunnen worden opgericht, rechtvaardigt 

dat geval per geval wordt nagegaan of zij in concurrentie kunnen treden met particuliere ondernemingen, in welk 

geval zij aan de vennootschapsbelasting moeten worden onderworpen. Ook in dat verband haalt de Ministerraad 

artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag aan. 

 

 De criteria die daarbij moeten worden aangewend, zijn het openbaar nut en het ontbreken van concurrentie 

ten aanzien van de particuliere sector en niet de rechtsvorm. Die criteria zijn volgens de Ministerraad objectief 

en redelijk verantwoord. 

 

 De Ministerraad argumenteert nog dat een algemene vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor 

autonome gemeentebedrijven zou leiden tot een nog grotere discriminatie ten opzichte van de particuliere sector. 

Bovendien is er een rechterlijk toezicht om geval per geval te waken over de gelijke fiscale behandeling. 

 

 A.4.7.  De Ministerraad is van mening dat de in het geding zijnde bepalingen op zich de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet schenden en, onder rechterlijk toezicht, alsnog een gelijke fiscale behandeling mogelijk 

maken. 

 

 De Ministerraad besluit dat het beroep niet gegrond is. 

 

 A.5.  ETIZ merkt op dat de Ministerraad in zijn memorie met geen woord rept over het voormelde arrest 

nr. 148/2012. 

 

 ETIZ stelt vast dat de Ministerraad geen enkel nieuw element aanvoert en louter teruggrijpt naar een 

argumentatie die door het Hof bij dat arrest integraal is afgewezen. 

 

 Wat de door de Ministerraad aangevoerde onvergelijkbaarheid betreft, herinnert ETIZ eraan dat het Hof bij 

zijn arrest nr. 148/2012 (B.5) heeft geoordeeld dat autonome gemeentebedrijven sterk vergelijkbaar zijn met 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. 

 

 Aangezien het Hof van oordeel was dat de verschillende fiscale behandeling van die twee categorieën van 

rechtspersonen niet redelijk verantwoord is, mist het betoog van de Ministerraad volgens ETIZ elke grond. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  Het autonoom gemeentebedrijf « Elektriciteitsnet Izegem » (ETIZ) vordert de 

vernietiging van artikel 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992), in samenhang gelezen met artikel 220, 2°, van hetzelfde Wetboek, « in zoverre 

het de autonome gemeentebedrijven die identiek dezelfde taak van gemeentelijk belang 

verrichten als intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet eveneens 

zoals de intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrijstelt van de 

vennootschapsbelasting ». 

 

 B.2.  Artikel 180, 1°, van het WIB 1992, zoals aangevuld bij artikel 36 van de wet van 

22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, bepaalt : 
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 « Aan de vennootschapsbelasting zijn niet onderworpen : 

 

 1°  intercommunales beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de 

intercommunales, alsmede intercommunales beheerst door het decreet van het Waalse Gewest 

van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales, samenwerkingsverbanden, met 

uitzondering van interlokale verenigingen, beheerst door het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en de 

projectverenigingen beheerst door het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2006 tot 

wijziging van Boek V van het eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en 

de decentralisatie en betreffende de wijzen van samenwerking tussen gemeenten ». 

 

 Dat artikel 36 heeft krachtens artikel 43 van dezelfde wet van 22 december 2009 

uitwerking met ingang van 17 februari 1997 wat de aanpassingen betreft inzake 

intercommunales als bedoeld in het decreet van het Waalse Gewest van 5 december 1996 

betreffende de Waalse intercommunales, met ingang van 10 november 2001 wat de 

aanpassingen betreft inzake samenwerkingsverbanden als bedoeld in het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en met 

ingang van 23 augustus 2006 wat de aanpassingen betreft inzake projectverenigingen als 

bedoeld in het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2006 tot wijziging van Boek V van 

het eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en 

betreffende de wijzen van samenwerking tussen gemeenten. 

 

 Artikel 220, 2°, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen : 

 

 […] 

 

 2° de rechtspersonen die ingevolge artikel 180, niet aan de vennootschapsbelasting zijn 

onderworpen ». 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.3.1.  Het beroep tot vernietiging is ingediend op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat - de wijziging bij de 

bijzondere wet van 4 april 2014 buiten beschouwing gelaten - bepaalt : 
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 « Voor de Ministerraad, voor de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest, voor 

de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden of 

voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang staat een 

nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen 

een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, wanneer het Hof, 

uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat decreet of die in 

artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de in artikel 1 bedoelde regels of 

artikelen van de Grondwet schendt. De termijn gaat respectievelijk in op de datum van de 

kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest aan, al naar het geval, de Eerste Minister 

en de voorzitters van de Regeringen en aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, 

of op de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ». 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest nr. 148/2012 van 6 december 2012 heeft het Hof voor recht gezegd 

dat artikel 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang 

gelezen met artikel 220, 2°, van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet schendt in zoverre het de autonome gemeentebedrijven die een identieke taak 

uitoefenen als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en die 

niet in concurrentie treden met ondernemingen in de privésector, niet eveneens als de 

intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrijstelt van de 

vennootschapsbelasting. 

 

 Dat arrest is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2013. 

 

 Het belang van de verzoekende partij, die ook appellante was voor het verwijzende 

rechtscollege in de zaak die aanleiding was tot het arrest nr. 148/2012, wordt niet betwist. 

 

 B.3.3.  Het beroep is ontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  De verzoekende partij voert in een enig middel aan dat artikel 180, 1°, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), in samenhang gelezen met 

artikel 220, 2°, van hetzelfde Wetboek, niet bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet, doordat de intercommunales en de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden die zijn belast met het beheer van het elektriciteitsdistributienet 

steeds worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en aan de rechtspersonenbelasting 
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zijn onderworpen, terwijl de autonome gemeentebedrijven zoals zijzelf, die dezelfde taak van 

gemeentelijk belang verrichten aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. 

 

 B.5.  Over het verschil in behandeling dat in het middel wordt aangeklaagd, en dat reeds 

het voorwerp was van de prejudiciële vraag die het Hof bij zijn arrest nr. 148/2012 heeft 

beantwoord, oordeelde het Hof in dat arrest : 

 

 « B.3.1.  Krachtens artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals 

ingevoegd bij wet van 28 maart 1995, kunnen gemeenten autonome gemeentebedrijven met 

eigen rechtspersoonlijkheid oprichten en hun nader door de Koning te bepalen activiteiten van 

industriële of commerciële aard toevertrouwen. Het koninklijk besluit van 10 april 1995 ‘ tot 

bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad 

een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten ’ preciseert de 

activiteiten die autonome gemeentebedrijven kunnen ontplooien. 

 

 In antwoord op een parlementaire vraag (Vr. en Antw, Kamer, 1996-1997, nr. 86, 16 juni 

1997, pp. 11749-11750) stelde de minister van Financiën dat voor de autonome 

gemeentebedrijven geval per geval moet worden nagegaan of ze onderworpen zijn aan de 

vennootschapsbelasting dan wel aan de rechtspersonenbelasting, al naargelang de aard van de 

betrokken activiteiten. Aangezien die activiteiten volgens het koninklijk besluit van 10 april 

1995 activiteiten van industriële of commerciële aard moeten zijn, kan volgens de minister 

worden aangenomen dat de autonome gemeentebedrijven in de regel aan de 

vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De minister van Financiën bevestigde die visie in 

antwoord op een andere parlementaire vraag (Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, 26 maart 

2002, CRIV 50 COM 702, pp. 8-9). 

 

 B.3.2.  Krachtens de artikelen 232 en volgende van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

kunnen de gemeenten in het Vlaamse Gewest autonome gemeentebedrijven met eigen 

rechtspersoonlijkheid oprichten en hen belasten met taken van algemeen belang. 

 

 In tegenstelling tot artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, is in de 

artikelen 232 en volgende van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 niet gepreciseerd welke 

activiteiten de autonome gemeentebedrijven kunnen uitoefenen. 

 

 B.3.3.  Voor het verwijzende rechtscollege staat niet ter discussie dat het autonoom 

gemeentebedrijf ‘ Elektriciteitsnet Izegem ’ (ETIZ), dat is opgericht op basis van 

artikel 263bis van de Nieuwe Gemeentewet en dat in die gemeente instaat voor het beheer van 

het elektriciteitsdistributienet, belastingplichtig is in de vennootschapsbelasting. 

 

 B.4.  Artikel 180, 1°, van het WIB 1992 is overgenomen uit artikel 94, tweede lid, a), van 

het WIB 1964. 

 

 Bij artikel 13 van de wet van 18 augustus 1907 ‘ betreffende de vereenigingen van 

gemeenten en van particulieren tot het inrichten van waterleidingen ’, artikel 17 van de wet 

van 1 maart 1922 ‘ omtrent de vereeniging van gemeenten tot nut van ’t algemeen ’ en ten 

slotte bij artikel 26 van de voormelde wet van 22 december 1986, zijn de intercommunales op 

meer algemene wijze vrijgesteld van elke belasting ten gunste van de Staat. 
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 Zowel de decreetgever van het Waalse Gewest als die van het Vlaamse Gewest hebben, 

wanneer zij een eigen regeling hebben uitgewerkt voor intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, de voormelde wet van 22 december 1986 voor het overige 

grotendeels opgeheven en het behoud van artikel 26 ervan bevestigd (artikel 35, 2°, van het 

decreet van het Waalse Gewest van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales 

en artikel 81, a), van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking). 

 

 De fiscale vrijstelling van de intercommunales werd tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de voormelde wet van 18 augustus 1907 als volgt toegelicht : 

 

‘ De maatschappijen waarop dit wetsontwerp betrekking heeft, zijn opgericht met een 

doel van algemeen belang; zij nemen de taak op zich een gemeentelijke plicht te vervullen : 

het lijkt rechtmatig hun het vervullen van die taak te vergemakkelijken door hun de fiscale 

voordelen toe te kennen die de gemeenten, in wier plaats zij optreden, zouden genieten ’ 

(Pasin., 1907, p. 206 – eigen vertaling). 

 

 Zoals het Hof in zijn arresten nrs. 8/2004, 14/2004, 166/2004 en 173/2005 reeds heeft 

gesteld, kan daaruit worden opgemaakt dat de wetgever steeds de bedoeling heeft gehad om 

de intercommunales, die in een bepaald opzicht het verlengstuk vormen van de gemeenten, 

vrij te stellen van belastingen in zoverre de gemeenten zelf niet daaraan waren onderworpen. 

 

 Bij de voormelde wet van 22 december 2009 heeft de federale wetgever de vrijstelling 

voor de intercommunales, bedoeld in de voormelde wet van 22 december 1986, met 

terugwerkende kracht uitgebreid tot de intercommunales beheerst door het voormelde decreet 

van het Waalse Gewest van 5 december 1996 en de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden beheerst door het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001. 

 

 B.5.  Hoewel ook autonome gemeentebedrijven in een bepaald opzicht een verlengstuk 

vormen van een gemeente, zij het intern, bestaat er voor hen geen vergelijkbare vrijstelling 

van de vennootschapsbelasting. 

 

 Autonome gemeentebedrijven zijn in vele opzichten sterk vergelijkbaar met 

intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. 

Telkens gaat het om publiekrechtelijke rechtspersonen die bij beslissing van de gemeenteraad 

worden belast met taken van gemeentelijk belang. 

 

 Wanneer de activiteiten die door een autonoom gemeentebedrijf zouden kunnen worden 

uitgevoerd, niet in een afzonderlijke rechtspersoon zijn ondergebracht, maar door de 

gemeente zelf worden uitgevoerd, wordt daarop geen vennootschapsbelasting geheven, maar 

is de gemeente als zodanig onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Hetzelfde geldt 

wanneer die activiteiten door twee of meer gemeenten worden uitgeoefend in een 

intercommunale of in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 

rechtspersoonlijkheid. 

 

 Nu de wetgever heeft geoordeeld dat het aangewezen was de intercommunales en 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrij te stellen van belastingen in zoverre de 

gemeenten zelf daaraan niet werden onderworpen, is het niet redelijk verantwoord om 

autonome gemeentebedrijven uit te sluiten van de vrijstelling van de vennootschapsbelasting 
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voor activiteiten die, wanneer zij hetzij door de gemeente zelf, hetzij door een 

intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband zouden worden uitgeoefend, 

wel op algemene wijze zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. 

 

 Overigens is het beheer van het elektriciteitsdistributienet een activiteit die aan de 

gemeenten is voorbehouden en waarvoor de autonome gemeentebedrijven derhalve niet in 

concurrentie treden met ondernemingen uit de privésector. 

 

 B.6.  Artikel 180, 1°, van het WIB 1992, in samenhang gelezen met artikel 220, 2°, ervan, 

is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre het de 

autonome gemeentebedrijven die een identieke taak uitoefenen als een intercommunale of een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet in concurrentie treden met 

ondernemingen in de privésector, niet eveneens vrijstelt van de vennootschapsbelasting ». 

 

 B.6.  Om dezelfde motieven als die welke zijn aangehaald in het arrest nr. 148/2012, is 

het middel dat hetzelfde verschil in behandeling aanklaagt, gegrond. 

 

 Artikel 180, 1°, van het WIB 1992, in samenhang gelezen met artikel 220, 2°, van 

hetzelfde Wetboek, dient te worden vernietigd in zoverre het de autonome gemeentebedrijven 

die een identieke taak uitoefenen als een intercommunale of een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband en die niet in concurrentie treden met ondernemingen in de 

privésector, niet eveneens als de intercommunales en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden vrijstelt van de vennootschapsbelasting. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt artikel 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in 

samenhang gelezen met artikel 220, 2°, van hetzelfde Wetboek, in zoverre het de autonome 

gemeentebedrijven die een identieke taak uitoefenen als een intercommunale of een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet in concurrentie treden met 

ondernemingen in de privésector, niet vrijstelt van de vennootschapsbelasting. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5709 

 

 

Arrest nr. 115/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013 tot 

wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale 

regularisatie (wijziging van artikel 124, vierde lid, van de programmawet van 27 december 

2005), ingesteld door de bvba « Enjoy ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 augustus 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 augustus 2013, heeft de bvba « Enjoy », 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Maus, advocaat bij de balie te Gent, beroep tot 

vernietiging ingesteld van artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem 

van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (wijziging van artikel 124, 

vierde lid, van de programmawet van 27 december 2005), bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 12 juli 2013, derde editie. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door J. De Vleeschouwer, adviseur bij 

de FOD Financiën, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke 

en P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 A.1.  De verzoekende partij is van oordeel dat zij belang heeft bij haar beroep, vermits zij door de bestreden 

bepaling rechtstreeks en ongunstig wordt geraakt doordat de regularisatieheffing, na betaling ervan, definitief door 

de Schatkist is verworven en bijgevolg niet langer aanvechtbaar is. Aangezien de verzoekende partij, vóór de 

bestreden wetswijziging, een procedure bij de rechtbank heeft ingeleid, waarbij de door haar betaalde 

regularisatieheffing wordt aangevochten, wordt zij rechtstreeks door de bestreden bepaling getroffen, die precies 

tot doel heeft dergelijke procedures te verhinderen. 

 

 A.2.  De Ministerraad betoogt dat de verzoekende partij niet over het vereiste belang bij haar beroep 

beschikt. Haar regularisatieaangifte werd op 6 oktober 2009 ingediend en haar regularisatie werd op 24 december 

2009 afgesloten, terwijl de bestreden bepaling van toepassing is op regularisatieaangiften die vanaf 15 juli 2013 

worden ingediend. De regularisatieaangifte van de verzoekende partij blijft volledig onderworpen aan de vroegere 

regeling, zodat de bestreden maatregel geen weerslag heeft op de procedure die voor de fiscale rechtbank 

hangende is. 
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 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 A.3.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013, van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 Door te bepalen dat de betaling van de regularisatieheffing definitief door de Schatkist is verworven, 

impliceert de bestreden wetswijziging dat die heffing, na betaling, een definitief karakter krijgt en derhalve 

onaanvechtbaar is. Weliswaar laat de memorie van toelichting uitschijnen dat, indien bij de betaling van de 

heffing een materiële vergissing is gebeurd, zoals bijvoorbeeld de storting van een te hoog bedrag, zulks met 

toepassing van de geldende gemeenrechtelijke regels kan worden rechtgezet, doch die mogelijkheid werd als 

dusdanig niet in de wettekst zelf opgenomen. In zijn advies heeft de Raad van State erop gewezen dat dient te 

worden voorzien in een rechtsmiddel om de regularisatieheffing aan te vechten.  

 

 Allereerst wijst de verzoekende partij erop dat de bestreden maatregel het recht uitsluit om, na de betaling 

van de regularisatieheffing, nog op de eigen aangifte terug te komen. Sinds het cassatiearrest van 22 maart 1949 

wordt algemeen aanvaard dat de belastingplichtige een aanslag die is gebaseerd op de elementen die in zijn 

aangifte zijn vervat, kan betwisten, indien zou blijken dat zijn aangifte niet waarheidsgetrouw was. De 

belastingplichtige moet dan bewijzen dat zijn aangifte door een vergissing in rechte of in feite is aangetast. In een 

dergelijk geval is er van een regelmatige aangifte geen sprake meer. De belastingplichtige mag met alle middelen 

van recht, de eed uitgezonderd, een vergissing in zijn aangifte bewijzen en aldus aantonen dat de feitelijke en 

juridische inhoud van de aangifte niet met de werkelijkheid overeenstemt. Door dat recht, wat de 

regularisatieheffing betreft, uit te sluiten, schendt de bestreden maatregel de voormelde referentienormen. Voor 

dat verschil in behandeling bestaat geen objectieve en redelijke verantwoording.  

 

 Vervolgens is de verzoekende partij van oordeel dat de bestreden maatregel ook het recht uitsluit om, na de 

betaling van de regularisatieheffing, die heffing te betwisten, wat ingaat tegen het recht van de belastingplichtige 

om zich tegen die heffing te verzetten, indien na de betaling ervan, zou blijken dat die heffing contra legem is. Het 

recht om een fiscale aanslag te betwisten, bestaat voor alle federale belastingen, maar wordt door de bestreden 

maatregel uitgesloten, wat de regularisatieheffing betreft. Voor dat verschil in behandeling bestaat evenmin een 

objectieve en redelijke verantwoording. 

 

 A.4.  De Ministerraad betoogt dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen, enerzijds, personen die een 

gewone belastingaangifte indienen en, anderzijds, personen die een regularisatieaangifte indienen. In het laatste 

geval betreft het geen verplichting, maar een mogelijkheid voor de aangever, die bovendien niet aan een 

periodieke aangifte is onderworpen. De verplichte periodieke aangifte wordt bij de bevoegde controledienst 

ingediend, die onderzoekt of de verplichte aangifte met de werkelijkheid overeenstemt en die tot een correcte 

taxatie overgaat. De regularisatieaangifte daarentegen wordt bij het « Contactpunt regularisaties » ingediend, dat 

enkel beslist of de regularisatieaangifte ontvankelijk is en dat het te betalen bedrag vastlegt op basis van de 

aangegeven sommen, waarden en inkomsten, zonder die aangegeven bedragen verder te onderzoeken. 

 

 De door de bestreden bepaling ingevoegde zinsnede « en is definitief door de Schatkist verworven » dient te 

worden gelezen in samenhang met de andere wijzigingen die de wet van 11 juli 2013 heeft ingevoerd. De 

Ministerraad wijst erop dat de wetgever heeft voorzien in twee categorieën van regularisaties, meer bepaald de 

regularisatie voor « kleine belastingontduikers » en de regularisatie voor « grote belastingontduikers ». Het komt 

aan de betrokken belastingplichtige toe om op eigen verantwoordelijkheid een keuze tussen beide types van 

regularisatie te maken. De wetgever heeft de voormelde zinsnede in artikel 124, vijfde lid, van de programmawet 

van 27 december 2005 ingevoegd om te voorkomen dat aangevers om opportuniteitsredenen zouden terugkomen 

op definitief afgesloten regularisaties. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding leidt de Ministerraad af dat de aangever de regularisatieheffing bij de 

rechter kan aanvechten, niet alleen op grond van wilsgebreken, van onbekwaamheid van de aangever en van 

verkeerde berekening van het verschuldigde bedrag, maar ook wanneer er materiële vergissingen in de aangifte of 

de in regularisatieheffing zouden zijn geslopen. Bovendien is de regularisatie pas definitief na betaling, zodat de 

aangever vóór de betaling steeds op zijn beslissing om te regulariseren kan terugkomen.  

 

 Uit het bericht dat door de FOD Financiën op 11 juli 2013 werd gepubliceerd, blijkt dat het nog steeds 

mogelijk is om voor hangende regularisatieaangiften zowel materiële vergissingen als verkeerde rechtsopvattingen 

recht te zetten. In dat bericht wordt uitdrukkelijk gesteld dat zulke rechtzettingen geen nieuwe aangifte vormen.  
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 De Ministerraad herinnert eraan dat de regularisatieaanvraag van de verzoekende partij op 24 december 2009 

definitief werd afgesloten door het uitreiken van een regularisatieattest, zodat de regularisatieaangifte en de 

bijbehorende betaling onder het toepassingsgebied vallen van de vroegere bepalingen van de programmawet van 

27 december 2005. Overigens beletten die vroegere bepalingen evenmin dat de verzoekende partij de 

regularisatieheffing kan betwisten indien er materiële vergissingen of verkeerde rechtsopvattingen in haar 

regularisatieaangifte van 6 oktober 2009 zijn geslopen.  

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 A.5.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013, van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en in samenhang gelezen met het algemene rechtsbeginsel van een behoorlijke 

rechtsbedeling. 

 

 De bestreden maatregel grijpt rechtstreeks in op de door de verzoekende partij aanhangig gemaakte 

procedures. Dat heeft, wat de hangende rechtsgedingen betreft, tot gevolg dat ten aanzien van een categorie van 

rechtsonderhorigen afbreuk wordt gedaan aan essentiële beginselen van de rechterlijke organisatie en, daarmee 

samenhangend, aan de jurisdictionele waarborgen die aan allen worden geboden. Met verwijzing naar de 

rechtspraak van het Hof, betoogt de verzoekende partij dat de terugwerkende kracht van een wet enkel kan 

worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen 

belang en dat, wanneer de wetgever retroactief in hangende rechtsgedingen ingrijpt, bovendien sprake moet zijn 

van uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang. Te dezen heeft de wetgever 

geen concrete elementen aangehaald waaruit de onontbeerlijkheid van de terugwerkende kracht zou blijken. 

 

 A.6.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partij niet kan worden gevolgd wanneer zij stelt dat 

de wet van 11 juli 2013 terugwerkende kracht heeft. Immers, krachtens artikel 19 van die wet worden de 

regularisatieaangiften ingediend vóór 15 juli 2013 behandeld volgens de bepalingen van de programmawet van 

27 december 2005 zoals die luidden alvorens te zijn gewijzigd of opgeheven door de wet van 11 juli 2013. De 

regularisatieaangiften ingediend vanaf 15 juli 2013 vallen onder de nieuwe regularisatieregeling. Van enig 

retroactief optreden van de wetgever is geen sprake.  

 

 De regularisatieprocedure waarbij de verzoekende partij was betrokken, speelde zich af meer dan drie jaar 

vóór de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013. Er valt dan ook niet in te zien hoe de regularisatieaangifte 

en de bijbehorende betaling onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet zouden kunnen vallen. De bestreden 

bepaling heeft volgens de Ministerraad geen weerslag op de hangende procedure voor de fiscale rechtbank. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 

2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale 

regularisatie (hierna : de wet van 11 juli 2013), dat bepaalt :  

 

 « In artikel 124 [van de programmawet van 27 december 2005] worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

 

 […] 

 

 3°  het vierde lid wordt aangevuld met de woorden ‘ en is definitief door de Schatkist 

verworven. ’ ». 
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 Na de wijziging bij het bestreden artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013, bepaalt 

artikel 124, vierde lid, van de programmawet van 27 december 2005 : 

 

 « De betaling van de heffing moet verricht worden binnen 15 dagen volgend op de 

verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven ». 

 

 B.2.1.  Artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 is opgenomen in 

titel VII, hoofdstuk VI (« De fiscale regularisatie »), van die wet. 

 

 Bij die programmawet werd een fiscale regularisatieprocedure ingevoerd die, in tegenstelling 

tot de bij de wet van 31 december 2003 ingevoerde procedure betreffende de « eenmalige 

bevrijdende aangifte », niet in de tijd was beperkt.  

 

 Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van de programmawet van 

27 december 2005 wenste « het systeem van de fiscale regularisatie […] op een blijvende wijze 

aan belastingplichtigen en btw-plichtigen een mogelijkheid te bieden om hun fiscale toestand te 

regulariseren » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2097/001, p. 71). Hiertoe werd aan 

particulieren en aan rechtspersonen de mogelijkheid gegeven « om hun fiscale toestand te 

regulariseren door spontaan de niet bij de fiscale administratie aangegeven inkomsten 

overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen aan te geven, ten einde zowel fiscale als 

strafrechtelijke immuniteit te bekomen » (ibid., p. 71). 

 

 B.2.2.  Met de wet van 11 juli 2013 wordt een einde gemaakt aan het permanente karakter 

van de bij de programmawet van 27 december 2005 ingevoerde regularisatieprocedure en 

wordt de einddatum voor het indienen van regularisatieaangiften vastgesteld op 31 december 

2013 (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 3). 

 

 De wet van 11 juli 2013 wijzigt ook de regularisatievoorwaarden. Die wijzigingen gelden 

voor de aangiften die worden ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 31 december 2013.  

 

 B.2.3.  In de nieuwe regularisatieprocedure wordt een onderscheid gemaakt tussen fiscaal 

niet verjaarde inkomsten, enerzijds, en fiscaal verjaarde kapitalen, anderzijds. 
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 Voor de categorie van de fiscaal niet verjaarde inkomsten  wordt in twee types van 

regularisatie voorzien. De memorie van toelichting bij het ontwerp dat tot de wet van 11 juli 

2013 heeft geleid, vermeldt dienaangaande : 

 

 « Aangaande de inkomsten die mogelijk kunnen worden geregulariseerd, heeft de 

Regering beslist om twee types van regularisatie voor te stellen. 

 

 Een eerste type van regularisatie betreft de ‘ kleine belastingontduikers ’ die bijvoorbeeld 

inkomsten willen regulariseren zoals bijvoorbeeld de ontwijking van roerende voorheffing door 

geldsommen in het buitenland te beleggen. Deze zullen onderworpen worden aan het normale 

belastingtarief verhoogd met een boete van 15 procentpunten. 

 

 Een tweede type van regularisatie zal bestemd zijn voor de ‘ grote belastingontduikers ’ 

die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige en georganiseerde fiscale fraude en aanverwante 

misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen). Deze zullen 

onderworpen worden aan een hoger tarief » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, 

pp. 3-4).  

 

 Het eerste type van regularisatie wordt geregeld in artikel 122 van de programmawet van 

27 december 2005, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 juli 2013, het tweede type in 

artikel 122/1, § 2, van de voormelde programmawet, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet 

van 11 juli 2013.  

 

 B.3.1.  De verzoekende partij betoogt dat zij door de bestreden bepaling rechtstreeks en 

ongunstig zou worden geraakt, doordat de regularisatieheffing, na betaling ervan, definitief 

door de Schatkist zou zijn verworven en bijgevolg niet langer aanvechtbaar zou zijn, terwijl de 

verzoekende partij, vóór de bestreden wetswijziging, een procedure bij de rechtbank heeft 

ingeleid, waarbij de door haar betaalde regularisatieheffing wordt betwist. 

 

 B.3.2.  Volgens de Ministerraad zou de verzoekende partij niet over het vereiste belang bij 

haar beroep beschikken. Haar regularisatieaangifte werd op 6 oktober 2009 ingediend en haar 

regularisatie werd op 24 december 2009 afgesloten, terwijl de bestreden bepaling van 

toepassing zou zijn op regularisatieaangiften die vanaf 15 juli 2013 worden ingediend. De 

regularisatieaangifte van de verzoekende partij zou volledig aan de vroegere regeling 

onderworpen blijven, zodat de bestreden maatregel geen weerslag zou hebben op de procedure 

die door de verzoekende partij, vóór de bestreden wetswijziging, bij de rechtbank aanhangig 

werd gemaakt. 
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 B.4.  Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij op 6 oktober 2009 een 

regularisatieaangifte heeft ingediend en de desbetreffende heffing vóór de inwerkingtreding 

van de wet van 11 juli 2013 heeft betaald. Vermits de verzoekende partij van oordeel was dat 

zij, ingevolge een vergissing, te veel had aangegeven en dus ook te veel had betaald, heeft zij 

op 8 mei 2013 een fiscaal verzoekschrift op tegenspraak bij de rechtbank van eerste aanleg 

ingediend. In de loop van die procedure werd bij de wet van 11 juli 2013 met ingang van 

15 juli 2013 de regelgeving inzake fiscale regularisatie gewijzigd. Op grond van het bestreden 

artikel 6, 3°, van die wet voert de verzoekende partij aan dat haar het recht zou worden ontzegd 

om op haar regularisatieaangifte terug te komen en om de regularisatieheffing te betwisten. 

 

 B.5.1.  Artikel 19 van de wet van 11 juli 2013 bepaalt : 

 

 « Deze wet treedt in werking op 15 juli 2013 behalve artikel 7 dat in werking treedt op 

1 januari 2014. 

 

 De regularisatieaangiften ingediend voor 15 juli 2013 zullen behandeld worden volgens de 

bepalingen van de programmawet van 27 december 2005 zoals die luidden alvorens te zijn 

gewijzigd of opgeheven door de huidige wet ». 

 

 B.5.2.  Om uit te maken of de oude dan wel de nieuwe regularisatieregeling van toepassing 

is, dient krachtens het voormelde artikel 19 rekening te worden gehouden met de datum 

waarop de regularisatieaangifte wordt ingediend : de aangiften ingediend vóór 15 juli 2013 

worden behandeld volgens de oude regeling, de aangiften ingediend vanaf 15 juli 2013 volgens 

de nieuwe regeling. 

 

 In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij beweert, heeft artikel 19 geen 

terugwerkende kracht. Overigens werd de regularisatieprocedure van de verzoekende partij op 

24 december 2009 volledig afgesloten ingevolge het uitreiken van een regularisatieattest. 

Bijgevolg vallen de regularisatieaangifte en de betaling van de heffing door de verzoekende 

partij niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving, zodat de bestreden bepaling 

geen weerslag kan hebben op de hangende procedure voor de rechtbank van eerste aanleg. 

 

 B.6.  Het beroep is derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5712 

 

 

Arrest nr. 116/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 

1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 9 september 2013 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen 

Lieve Daenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 september 

2013, heeft het Arbeidshof te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985 het gelijkheids- en non 

discriminatiebeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat aan 

een werknemer die voltijds is tewerkgesteld bij één werkgever een recht wordt toegekend op 

(onderbrekings)uitkeringen bij vermindering van arbeidsprestaties met 1/5 terwijl datzelfde 

recht niet wordt toegekend aan een werknemer die voltijds is tewerkgesteld door de cumulatie 

van twee halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers die zijn arbeidsprestaties vermindert 

met 1/5 in die zin dat de arbeidsprestaties van deze werknemer bij elke werkgever tegelijk 

worden verminderd met één tiende om zo te komen tot een vermindering van prestaties met 

1/5 ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

T. Merckx-Van Goey en F. Daoût gehoord te hebben, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 

dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na 

ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden 

gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 

2014 en de zaak in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Lieve Daenen cumuleert twee halftijdse betrekkingen bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

van twee gemeenten. Zij verkreeg de toestemming van haar werkgevers voor een vermindering van haar 

arbeidsprestaties met elk een tiende, samen een vijfde van een voltijdse betrekking. 

 

 In 2009 kreeg zij een onderbrekingsuitkering voor die vermindering van een voltijdse arbeidsprestatie met 

een vijfde, maar de directeur van het werkloosheidsbureau besliste die uitkering vanaf 2010 niet meer toe te 

kennen omdat het volgens hem, rekening houdend met een arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 maart 2009 

(nr. 63/2009), niet mogelijk is een onderbrekingsuitkering te krijgen wanneer men twee halftijdse betrekkingen 

cumuleert en men vervolgens de arbeidsprestaties vermindert met een vijfde. 

 

 Lieve Daenen heeft bij de arbeidsrechtbank de vernietiging van die beslissingen gevorderd. De 

arbeidsrechtbank oordeelde dat zij, rekening houdend met het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof, wel 

degelijk recht had op een onderbrekingsuitkering omdat er anders een discriminatie zou bestaan tussen een 

voltijds tewerkgestelde werknemer bij één werkgever en voltijds tewerkgestelde personeelsleden bij twee 

werkgevers. 
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 De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (hierna : RVA) heeft bij het Arbeidshof te Gent hoger beroep 

ingesteld tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank. De RVA heeft bezwaar tegen de analoge toepassing van het 

arrest nr. 63/2009 van 25 maart 2009 in onderhavige zaak. 

 

 Het Arbeidshof stelt vast dat het arrest van het Grondwettelijk Hof enkel betrekking had op de situatie van 

een werkneemster die twee halftijdse betrekkingen cumuleerde en die een halftijds ouderschapsverlof aanvroeg 

van zes maanden, meer bepaald eerst drie maanden bij één van haar halftijdse betrekkingen en vervolgens drie 

maanden bij de andere. Het Arbeidshof oordeelt dat een toepassing bij analogie van het voormelde arrest 

nr. 63/2009 niet mogelijk is en beslist de hiervoor geciteerde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad, die als enige een memorie heeft ingediend, doet eerst opmerken dat het recht op 

onderbrekingsuitkeringen accessoir is aan het recht op vermindering van arbeidsprestaties, en dat de hamvraag is 

of Lieve Daenen recht heeft op een vermindering van haar arbeidsprestaties. 

 

 A.2.  Volgens de Ministerraad heeft het verwijzende rechtscollege terecht geoordeeld dat het arrest 

nr. 63/2009 van 25 maart 2009 niet zonder meer kon worden getransponeerd op onderhavige zaak. 

 

 A.3.1.  Hij voert aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, nu de beweerde schending van het 

gelijkheidsbeginsel niet voortvloeit uit artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 

bepalingen (hierna : de herstelwet), maar uit het achtste lid van artikel 99 van die wet, nu het te dezen gaat om 

personeel van lokale besturen. 

 

 A.3.2.  Hij stelt bovendien dat de beweerde schending van het gelijkheidsbeginsel niet voortvloeit uit 

artikel 102 van de herstelwet, maar uit artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de 

toekenning van onderbrekingsuitkeringen (hierna : het koninklijk besluit van 2 januari 1991). 

 

 A.4.1.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 

beantwoord. 

 

 Hij bevestigt dat een werknemer die is tewerkgesteld op basis van een of meer deeltijdse 

arbeidsovereenkomsten niet het recht heeft om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de helft of een vijfde. 

Het gegeven dat de werkgever zich akkoord verklaart met de vermindering is daarbij van geen belang. 

 

 A.4.2.  Hij voert in eerste instantie aan dat de situatie van een werknemer met een voltijdse 

arbeidsovereenkomst en die van een werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst niet vergelijkbaar zijn 

wat de vermindering van hun arbeidsprestaties betreft. 

 

 A.4.3.  Ondergeschikt, voor zover het Hof zou oordelen dat die situaties vergelijkbaar zijn, is de 

Ministerraad ervan overtuigd dat het verschil in behandeling redelijk is verantwoord. 

 

 Dat verschil berust op een objectief criterium. Voorts wordt een wettig doel nagestreefd in zoverre het recht 

op vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of een vijfde en op onderbrekingsuitkering uitsluitend 

toekomt aan werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen binnen de perken van het hun toegekende recht. 

 

 Enerzijds, moet de regeling worden ingepast in het gehele stelsel van het loopbaanonderbrekingen en in het 

arbeidsrechtelijke kader wat deeltijdse arbeid betreft. Bovendien moet rekening worden gehouden met het 

budgettaire aspect. 

 

 Anderzijds, moet volgens de memorie van toelichting bij de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen 

tot bevordering van de tewerkstelling, waarbij artikel 99, zevende en achtste lid, in de herstelwet werd 

ingevoerd, rekening worden gehouden met de « specificiteit en de organisatiestructuur van het merendeel van de 

openbare diensten ». 
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 De Ministerraad wijst erop dat de beperkingen op de vermindering van arbeidsprestaties voor het personeel 

van lokale besturen passen in het kader van een proces van rationalisatie van de verschillende stelsels van 

loopbaanonderbreking, waarbij, onder meer, loopbaanverminderingen van een vierde en een derde van de 

betrekking niet meer mogelijk zijn. 

 

 Volgens de Ministerraad staat het verschil tussen voltijdse en deeltijdse werknemers wat de 

loopbaanonderbreking betreft  in een redelijke verhouding met dat wettige doel. 

 

 Enerzijds, kan de deeltijds tewerkgestelde werknemer de uitvoering van een of meer betrekkingen schorsen 

en aldus een vergelijkbaar effect verkrijgen. Anderzijds, zou het haaks staan op de beoogde rationalisering indien 

werkgevers niet alleen worden geconfronteerd met deeltijdse arbeidsprestaties van 80 pct. of 50 pct., maar 

bovendien met dergelijke verminderingen op allerlei types van deeltijdse arbeidsovereenkomsten. 

 

 Bovendien, aldus nog de Ministerraad, beoogt de regeling een zekere mate aan persoonlijke flexibiliteit om 

te kunnen inspelen op persoonlijke aspiraties en noodwendigheden van familiale of persoonlijke aard, waaraan 

meer nood is bij voltijds tewerkgestelden dan bij werknemers die bij voorbaat hebben gekozen voor een 

tewerkstelling die hen niet voltijds in beslag neemt. Diegenen die meerdere deeltijdse contracten cumuleren, 

kunnen elk van de deeltijdse contracten onderbreken, wat hen in een vergelijkbare situatie brengt. 

 

 De Ministerraad voegt daaraan toe dat werkgevers en werknemers steeds conventioneel ruimere regelingen 

kunnen afspreken dan die waarop de werknemer strikt recht heeft. Er is dan wel geen uitkering ten laste van de 

RVA. 

 

 A.4.4.  De Ministerraad stelt voorts dat het laten afhangen van het recht op vermindering van de 

arbeidsprestaties van het al dan niet bestaan van meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten die tot een voltijdse 

tewerkstelling zouden worden samengeteld, het stelsel nog zou bemoeilijken. 

 

 Het cumuleren van meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten levert nog geen voltijdse 

arbeidsovereenkomst op. Bovendien zou de relatie tussen een werkgever en een deeltijdse werknemer 

afhankelijk worden van het bestaan en de omvang van een andere deeltijdse arbeidsovereenkomst. De 

Ministerraad wijst op een reeks praktische problemen bij het cumuleren van verminderingen van 

arbeidsprestaties. 

 

 De Ministerraad benadrukt ook dat het aanvaarden van dergelijke uitzonderingen op termijn kan afstralen 

op andere domeinen in het arbeidsrecht. 

 

 Hij herinnert er ten slotte aan dat het gegeven dat de werkgevers in de onderhavige zaak geen bezwaar 

hadden, niet van belang is. Het gaat om een recht dat niet afhankelijk is van de toestemming van de werkgever. 

 

 De Ministerraad besluit dat, indien er al sprake zou zijn van vergelijkbare categorieën, de deeltijdse 

werknemers niet minder gunstig behandeld worden en dat zelfs indien dat het geval zou zijn, het verschil in 

behandeling redelijk verantwoord zou zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 

bepalingen (hierna : de herstelwet), dat bepaalt : 

 

 « § 1.  Een uitkering wordt toegekend aan de werknemer die met zijn werkgever 

overeenkomt om zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het 
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normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een 

collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet, ofwel een beroep 

doet op de bepalingen van artikel 102bis. 

 

 De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de uitkering, 

alsmede de nadere voorwaarden en regelen tot toekenning van deze uitkering. 

 

 § 2.  De bij § 1 bedoelde overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 ». 

 

 B.2.  Artikel 102 van de herstelwet maakt het mogelijk een uitkering voor 

loopbaanonderbreking toe te kennen aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert. 

 

 Artikel 105 van de herstelwet biedt de Koning de mogelijkheid om, onder bepaalde 

voorwaarden, een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan of een vermindering van de 

arbeidsprestaties toe te kennen. 

 

 B.3.1.  Artikel 102 van de herstelwet behoort met de artikelen 99 tot 107 van die wet tot 

de bepalingen die een systeem van onderbreking van de beroepsloopbaan organiseren 

teneinde « de flexibiliteit in de arbeidsorganisatie te verbeteren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 

nr. 757/1, p. 2). 

 

 Die bepalingen willen aldus « bijdragen tot een herverdeling van de beschikbare arbeid » 

(ibid., p. 36). 

 

 B.3.2.  Wat de bepalingen in verband met de loopbaanonderbreking betreft, lichtte de 

minister in zijn uiteenzetting toe : 

 

 « De bepalingen van deze afdeling hebben een dubbele bedoeling. Enerzijds wordt 

uitgegaan van de idee dat men aan de individuele werknemer de mogelijkheid moet geven, 

tijdens zijn loopbaan, soepeler in te spelen op persoonlijke aspiraties en noodwendigheden. 

Deze kunnen van familiale aard zijn, zoals bv de opvang van kinderen na de geboorte of bij 

adoptie, het bijstaan van familie of vrienden bij ziekte of overlijden of van persoonlijke aard, 

zoals bv. bijscholing, reizen, e.a. 

 

 Actueel ontbreekt immers deze vorm van persoonlijke flexibiliteit. Ofwel is men 

aangewezen op het nemen van ‘ verlof zonder wedde ’ wat het wegvallen impliceert van alle 

sociale zekerheid ofwel dient men een dienstbetrekking op te geven. 

 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&bron=doc&anchor=ln1873-18


 6 

 Vandaar dat een wettelijk stramien opgebouwd wordt waarbinnen werkgevers en 

werknemers afspraken kunnen maken betreffende de onderbreking of de herschikking van de 

beroepsloopbaan. 

 

 […] 

 

 Aangezien anderzijds deze maatregelen kaderen in een politiek van herverdeling van de 

beschikbare arbeid, wordt het toekennen van het vervangingsinkomen afhankelijk gesteld van 

de vervanging door een uitkeringsgerechtigde werkloze. 

 

 Zodoende kunnen op basis van individuele of collectieve afspraken tussen werkgevers en 

werknemers formules als, ouderschapsverlof, vormingsverlof, ‘ jobsharing ’ of uitloopbanen 

realiteit worden in de particuliere sector en verder ontwikkeld worden in de publieke sector » 

(Parl. St., Kamer, 1984-1985, nr. 1075/21, p. 172). 

 

 B.4.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 102 van de herstelwet 

discriminerend is in de interpretatie dat een werknemer die voltijds is tewerkgesteld bij één 

werkgever recht heeft op een uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties met een 

vijfde, terwijl die uitkering niet wordt toegekend aan een werknemer die voltijds is 

tewerkgesteld door de cumulatie van twee halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers en die 

zijn arbeidsprestaties bij elke werkgever tegelijk vermindert met een tiende van een voltijdse 

betrekking, samen een vijfde van een voltijdse betrekking. 

 

 B.5.  Uit de bewoordingen zelf van artikel 102 van de herstelwet vloeit voort dat de 

vermindering van de arbeidsprestaties en de uitkering voor loopbaanonderbreking die wordt 

toegekend aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties deeltijds vermindert, enkel werden 

opgevat ten aanzien van de werknemer die voltijds is tewerkgesteld bij één werkgever. 

 

 B.6.  De zaak voor het verwijzende rechtscollege heeft betrekking op de uitkering voor 

vermindering van arbeidsprestaties van een persoon die een halftijdse betrekking bij een 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in een gemeente cumuleert met een 

halftijdse betrekking bij een OCMW in een andere gemeente. De respectieve werkgevers 

hebben er geen bezwaar tegen dat de betrokkene bij elk van hen haar arbeidsprestaties 

vermindert, maar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is van mening dat die 

persoon vanaf 2010 geen recht meer heeft op een uitkering voor vermindering van 

arbeidsprestaties. 
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 B.7.1.  De Ministerraad voert allereerst aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft, nu de betrokkene is tewerkgesteld bij lokale overheden, zodat volgens hem niet 

artikel 102 van de herstelwet van toepassing is, maar artikel 99, achtste lid, ervan. 

 

 B.7.2.  Artikel 99 van de herstelwet bepaalt : 

 

 « De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de werknemers en de 

werkgevers. 

 

 Voor de toepassing van deze bepalingen worden gelijkgesteld met : 

 

 1°  werknemers : de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst tegen 

loon arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, met uitzondering van de 

leerlingen; 

 

 2°  werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen. 

 

 […] 

 

 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, de regeling betreffende de 

onderbreking van de beroepsloopbaan uitbreiden of een gelijkaardige regeling invoeren die 

van toepassing is op : 

 

 1°  de personeelsleden van de Rijksonderwijsinrichtingen, de psycho-medisch-sociale 

centra van de Staat en van de Rijksvormingscentra; 

 

 2°  de gesubsidieerde personeelsleden van de door de Staat gesubsidieerde 

onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra; 

 

 3°  de personeelsleden van de andere diensten van de Staat, met uitzondering evenwel, 

van de personeelsleden van de krijgsmacht, en van de magistraten van de rechterlijke orde, 

van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en van het Rekenhof.  

 

 Onverminderd de hiernavolgende leden worden de provincies, de gemeenten, de 

agglomeraties en federaties van gemeenten, evenals de openbare inrichtingen en de 

publiekrechtelijke verenigingen die ervan afhangen, gemachtigd op hun personeel anders dan 

bedoeld in het vijfde lid, de regeling inzake loopbaanonderbreking toe te passen die is 

vastgesteld met toepassing van de artikelen 100, 100bis, 102 en 102bis van deze wet. 

 

 De statutaire en contractuele personeelsleden van de provincies en de gemeenten hebben 

recht op een onderbreking van de beroepsloopbaan voor zover zij voldoen aan de 

voorwaarden en modaliteiten vastgesteld met toepassing van artikel 100, derde lid. 

 

 De personeelsleden bedoeld in het vorig lid hebben eveneens recht op een vermindering 

van hun voltijdse arbeidsprestaties met één vijfde of de helft voor zover zij voldoen aan de 

voorwaarden en modaliteiten vastgesteld met toepassing van artikel 102, § 1, tweede lid. 
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 […] ». 

 

 B.7.3.  Artikel 99, achtste lid, van de herstelwet opent weliswaar het recht op 

vermindering van de arbeidsprestaties voor het personeel van lokale overheden, maar stelt zelf 

geen voorwaarden en modaliteiten vast voor het recht op een uitkering voor vermindering van 

arbeidsprestaties. Het verwijst daarvoor naar artikel 102, § 1, tweede lid, ervan, dat de Koning 

machtigt het bedrag te bepalen van de uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties 

bedoeld in het eerste lid, alsmede de nadere voorwaarden en regelen voor de toekenning 

ervan. 

 

 Derhalve is ook voor het personeel van lokale overheden het in de prejudiciële vraag 

opgeworpen verschil in behandeling uiteindelijk vervat in artikel 102 van de herstelwet, 

bepaling die het verwijzende rechtscollege te dezen van toepassing acht. 

 

 B.8.1.  De Ministerraad voert ook aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft 

omdat het verschil in behandeling volgens hem niet voortvloeit uit artikel 102 van de 

herstelwet, maar uit artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de 

toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

 

 Artikel 7, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 2 januari 1991 bepaalt : 

 

 « De werknemers tewerkgesteld in een voltijdse arbeidsregeling die, in toepassing van 

artikel 102 van voormelde wet van 22 januari 1985, hun arbeidsprestaties verminderen met 

een vijfde, een vierde, een derde of de helft zijn gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen, op 

voorwaarde dat : 

 

 1°  de voorziene duur van de vermindering van de arbeidsprestaties tenminste drie 

maanden bedraagt; 

 

 2°  dat zij een aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de voorwaarden 

en modaliteiten bepaald in dit besluit in dewelke de werknemer er zich toe verbindt hen te 

vervangen volgens de regels bepaald in § 2. 

 

 B.8.2.  Het verschil in behandeling vloeit wel degelijk voort uit artikel 102 van de 

herstelwet, nu blijkt dat de wetgever enkel heeft voorzien in een recht op vermindering van  
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arbeidsprestaties met een uitkering voor werknemers die voltijds bij eenzelfde werkgever zijn 

tewerkgesteld. 

 

 B.9.  Het Hof dient te onderzoeken of er een discriminatie is tussen voltijds 

tewerkgestelde werknemers, doordat de enen, die tewerkgesteld zijn bij één werkgever, recht 

hebben op een uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties met één vijfde, terwijl de 

anderen, doordat zij halftijds tewerkgesteld zijn bij twee werkgevers, geen recht hebben op 

een uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties met telkens één vijfde bij elk van hen 

beiden. 

 

 B.10.1.  De Ministerraad voert in hoofdorde aan dat de situatie van een werknemer met 

een voltijdse arbeidsovereenkomst en de situatie van een werknemer met een deeltijdse 

arbeidsovereenkomst niet vergelijkbaar zijn wat de vermindering van hun arbeidsprestaties 

betreft. 

 

 B.10.2.  Wat betreft de duur van de arbeidstijd en de eventuele uitkering voor 

vermindering van arbeidsprestaties bevinden voltijds tewerkgestelde werknemers bij één 

enkele werkgever en voltijds tewerkgestelde werknemers om reden van cumulatie van twee 

halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers zich wel degelijk in een vergelijkbare situatie. 

 

 B.11.  Het Hof houdt bij zijn toetsing ook rekening met artikel 4 van de wet van 5 maart 

2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers, dat 

bepaalt : 

 

 « Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden deeltijdse werknemers niet minder 

gunstig behandeld dan voltijdse werknemers in een vergelijkbare situatie louter op grond van 

het feit dat zij in deeltijd werkzaam zijn, tenzij het verschil in behandeling om objectieve 

redenen gerechtvaardigd is. 

 

 Wanneer zulks passend is, kunnen hun rechten worden vastgesteld in verhouding tot hun 

arbeidsduur. 

 

 Indien zulks om objectieve redenen gerechtvaardigd is, kan de toegang tot bepaalde 

arbeidsvoorwaarden afhankelijk worden gesteld van een bepaalde diensttijd, arbeidsduur of 

beloning ». 
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 Die bepaling strekt ertoe de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 

betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake 

deeltijdarbeid, waarvan clausule 4 een beginsel van non-discriminatie vaststelt, ten uitvoer te 

leggen. 

 

 B.12.  De wetgever heeft redelijkerwijs kunnen aannemen dat de met de in het geding 

zijnde bepaling beoogde doelstelling de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn 

arbeidsprestaties te verminderen, en hem met een uitkering aan te moedigen om « soepeler in 

te spelen op persoonlijke aspiraties en noodwendigheden » (Parl. St., Kamer, 1984-1985, 

nr. 1075/21, p. 172), veeleer diende te worden nagestreefd ten aanzien van voltijds 

tewerkgestelde werknemers dan ten aanzien van deeltijds tewerkgestelde werknemers, 

aangezien deze laatsten tot op zekere hoogte geacht kunnen worden reeds meer flexibel te 

kunnen werken. 

 

 B.13.  Nu de wetgever met de voormelde legitieme doelstelling in het bijzonder oog heeft 

kunnen hebben voor de voltijds tewerkgestelde werknemer, is er evenwel geen redelijke 

verantwoording om enkel te voorzien in een uitkering voor vermindering van 

arbeidsprestaties met 1/5 voor een werknemer die voltijds bij één werkgever is tewerkgesteld, 

maar niet voor de werknemers die evenzeer voltijds zijn tewerkgesteld, om de enkele reden 

dat zij twee halftijdse betrekkingen cumuleren. 

 

 B.14.  Het gelijkheidsbeginsel gebiedt dat, nu de werknemer die voltijds bij één 

werkgever is tewerkgesteld recht heeft op een uitkering voor vermindering van 

arbeidsprestaties wanneer hij zijn prestaties vermindert, ook de werknemer die voltijds bij 

twee werkgevers is tewerkgesteld door een cumulatie van twee halftijdse betrekkingen, -

 weliswaar enkel pro rata - recht heeft op een uitkering voor vermindering van 

arbeidsprestaties wanneer hij bij elk van hen zijn halftijdse arbeidsprestaties vermindert met 

één vijfde, zoals te dezen. 

 

 Aldus zal die uitkering voor de werknemer die twee dergelijke halftijdse betrekkingen 

cumuleert, nooit hoger zijn dan wanneer hij voltijds zou zijn tewerkgesteld bij één enkele 

werkgever; de gelijkheid onder de werkgevers blijft gehandhaafd in zoverre elke werkgever 

een vermindering van arbeidsprestaties enkel moet gedogen in een verhouding die de 

wetgever heeft gewild.  
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 B.15.  Artikel 102 van de herstelwet is niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet doordat het geen recht op een uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties 

met elk een vijfde toekent aan werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld door de cumulatie 

van twee halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers. 

 

 B.16.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.17.  Aangezien de in B.15 gedane vaststelling van de lacune is uitgedrukt in voldoende 

nauwkeurige en volledige bewoordingen die toelaten de in het geding zijnde bepaling toe te 

passen met inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof zijn 

toetsingsbevoegdheid uitoefent, staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan 

de schending van die normen.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre het het recht op een uitkering voor vermindering van arbeidsprestaties met elk 

een vijfde niet toekent aan werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld door de cumulatie van 

twee halftijdse betrekkingen bij twee werkgevers, schendt artikel 102 van de herstelwet van 

22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5915 

 

 

Arrest nr. 117/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 42 tot 46 van de programmawet (I) van 

26 december 2013 (wijziging van de artikelen 6ter, § 1, eerste lid, 12bis, 12ter, § 1, en 13bis, § 1, 

van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen), ingesteld door Edward Cuyckens. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juni 2014 ter post aangetekende 

brief en ter griffie is ingekomen op 4 juni 2014, heeft Edward Cuyckens een vordering tot 

schorsing ingesteld van de artikelen 42 tot 46 van de programmawet (I) van 26 december 2013 

(wijziging van de artikelen 6ter, § 1, eerste lid, 12bis, 12ter, § 1, en 13bis, § 1, van de wet van 

25 maart 1964 op de geneesmiddelen), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

31 december 2013, tweede editie. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van 

voormelde wetsbepalingen. 

 

 

 Op 5 juni 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met toepassing 

van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, 

zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt 

vastgesteld dat de vordering tot schorsing klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 

 De verzoekende partij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 

verantwoording in te dienen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Bij een verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juni 2014 ter post 

aangetekende brief, vordert de verzoekende partij de schorsing en de vernietiging van de 

artikelen 42 tot 46 van de programmawet (I) van 26 december 2013, bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad op 31 december 2013, tweede editie. 

 

 B.2.  De termijn van drie maanden opgelegd bij artikel 21, tweede lid, van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om een vordering tot schorsing in te stellen 

was dus verstreken op het ogenblik dat de vordering tot schorsing werd ingesteld. 

 

 B.3.  De vordering tot schorsing is klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 



3 

 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5892 

 

 

Arrest nr. 118/2014 

van 17 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van 

de afstamming en de gevolgen ervan, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg 

Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 10 april 2014 in zake J.B. tegen J. V.D., D.O. en Mr. E. De Winter, in haar 

hoedanigheid van voogd ad hoc over T.O., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 22 april 2014, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 25 § 1 van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vaststelling van de afstamming en de gevolgen ervan 

(B.S. 29 december 2006) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat : 

 

 -  het een ongelijkheid in het leven roept tussen de betwisting van de vaderlijke erkenning 

door de man die het vaderschap van het kind opeist en die onverwijld kennis heeft genomen 

van de erkenning van het kind door een andere man en de betwisting van de erkenning door de 

man die het vaderschap van het kind opeist en die pas later kennis heeft kunnen nemen van de 

erkenning van het kind door een andere man en zich op dat ogenblik in voorkomend geval 

reeds buiten de vervaltermijn van één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet bevond; 

 

 -  het een ongelijkheid in het leven roept tussen de betwisting van de vaderlijke erkenning 

door de man die het vaderschap opeist van een kind geboren onder de oude afstammingswet en 

wiens vorderingsrecht beperkt is tot één jaar na de inwerkingtreding van die wet, ongeacht het 

tijdstip van de kennisname van de erkenning van het kind door een andere man, en de 

betwisting van de vaderlijke erkenning door de man die het vaderschap opeist van een kind 

geboren onder de nieuwe wet voor wie de termijn - gelet op het op dit punt ongrondwettelijk 

bevonden artikel 330 § 1 lid 4 B.W. - slechts kan aanvangen vanaf het tijdstip dat hij heeft 

kennis kunnen nemen van het feit dat de betwiste erkenning heeft plaatsgevonden ? ». 

 

 

 Op 8 mei 2014 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op 

voorafgaande rechtspleging. 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. T. Quintens, 

advocaten bij de balie te Kortrijk, heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 J.B. en J. V.D. hadden in 2003 een relatie, waaruit op 24 maart 2004 een kind, T. V.D., werd geboren. De 

verwijzende rechter stelt vast dat J.B. zijn biologisch vaderschap bevestigde maar dat hij nog vóór de geboorte een 

verklaring ondertekende waarin hij « afstand » deed van zijn ongeboren kind. 

 

 J. V.D. huwde later met D.O., die het kind op 15 mei 2006 erkende. Zij zijn uit de echt gescheiden bij vonnis 

van 5 februari 2010. Enkele maanden later is J. V.D. opnieuw in het huwelijk getreden, met M.S., die het kind 

wenst te adopteren. Mr. E. De Winter, de derde verwerende partij voor de verwijzende rechter, is de voogd ad hoc 

van het kind. 
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 Bij dagvaarding van 18 juni 2012 vordert J.B. voor de verwijzende rechter de nietigverklaring van de 

erkenning door D.O. en de vaststelling van zijn eigen vaderschap over het kind. J. V.D. en Mr. E. De Winter 

werpen op dat de vordering laattijdig is ingesteld en dus onontvankelijk is. Overeenkomstig artikel 330, § 1, 

vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek moet de vordering tot betwisting van de erkenning door de persoon die de 

afstamming opeist immers worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader is van 

het kind. Die bepaling werd in het arrest nr. 165/2013 van het Hof discriminerend bevonden in zoverre de daarin 

bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft 

kunnen nemen van het feit dat een erkenning heeft plaatsgevonden. 

 

 De verwijzende rechter stelt evenwel vast dat, aangezien het kind vóór 1 juli 2007 werd geboren en erkend, 

niet de voormelde bepaling maar de overgangsregeling vervat in artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en 

de gevolgen ervan, moet worden toegepast. Krachtens die bepaling moet de vordering tot betwisting van de 

erkenning worden ingesteld binnen het jaar na de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet. De 

verwijzende rechter leidt daaruit af dat de vordering tot betwisting van de erkenning in het voorliggende geval tot 

1 juli 2008 kon worden ingesteld. Aangezien de overgangsbepaling geldt « in afwijking van artikel 330, § 1, 

vierde lid » van het Burgerlijk Wetboek, is hij van oordeel dat het voormelde arrest van het Hof ter zake niet van 

toepassing is. 

 

 De verwijzende rechter stelt vervolgens vast dat J.B. pas in de zomer van 2011, ter gelegenheid van het 

huwelijk van J. V.D. met M.S. en de adoptie van het kind door M.S., kennis kreeg van het feit dat het kind door 

een andere man was erkend. Aangezien ook de overgangsbepaling vervat in artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 

2006, zoals de regeling vervat in artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, toestaat dat de 

vervaltermijn voor de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen 

van het feit dat een erkenning heeft plaatsgevonden, stelt de verwijzende rechter alvorens uitspraak te doen de 

hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies waren de rechters-verslaggevers van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling om 

dezelfde redenen zou kunnen worden geacht de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te schenden als die waarop 

het Hof in zijn arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 heeft gesteund om artikel 330, § 1, vierde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek discriminerend te bevinden. Zij waren vervolgens van oordeel dat, wanneer het eerste 

onderdeel van de prejudiciële vraag bevestigend zou worden beantwoord, het in het tweede onderdeel van de 

prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling niet langer zou bestaan. 

 

 A.2.  In zijn memorie met verantwoording brengt de Ministerraad allereerst in herinnering dat, vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006, artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek niet in een vervaltermijn 

voorzag voor het betwisten van een erkenning, zodat de algemene verjaringstermijn van dertig jaar van toepassing 

was, en dat de wet van 1 juli 2006 een specifieke vervaltermijn van één jaar heeft ingevoerd. Uit het arrest 

nr. 54/2011 van 6 april 2011 leidt de Ministerraad af dat die laatste termijn pas aanvangt op het ogenblik dat de 

biologische vader kennis neemt van de erkenning van het kind door een derde. 

 

 Onder het oude artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, zo vervolgt de Ministerraad, was het denkbaar dat 

een biologische vader reeds drie jaar op de hoogte was van het feit dat een andere persoon zijn kind had erkend en 

dat hij nog steeds op ontvankelijke wijze een vordering tot betwisting van het vaderschap vermocht in te stellen. 

Na de wijziging van het voormelde artikel beschikte die persoon, met toepassing van de in het geding zijnde 

overgangsbepaling, nog over een termijn van één jaar om een vordering tot betwisting van het vaderschap in te 

stellen, waardoor hij op gelijke voet is komen te staan met de personen op wie het nieuwe artikel 330 van het 

Burgerlijk Wetboek toepassing vindt. 

 

 De Ministerraad meent echter dat degene die gedurende het jaar na de datum van inwerkingtreding van de 

wet van 1 juli 2006 ontdekt dat een derde zijn kind heeft erkend, onderworpen is aan het nieuwe artikel 330 van 

het Burgerlijk Wetboek, aangezien de in het geding zijnde overgangsbepaling enkel van toepassing is op personen 
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die onder het oude afstammingsrecht reeds kennis hadden van een erkenning door een derde. Daaruit zou volgen 

dat de in die overgangsbepaling vermelde termijn geen aanvang kan nemen vooraleer de persoon die de 

afstamming opeist kennis heeft kunnen nemen van het feit dat een erkenning heeft plaatsgevonden. 

 

 In plaats van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te schenden, zo besluit de Ministerraad met 

betrekking tot het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag, heeft de wetgever met de overgangsbepaling precies 

in een gelijke behandeling voorzien van, enerzijds, de personen die vóór de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 

2006 kennis hadden van de erkenning van het kind door een andere man en, anderzijds, de personen die na de 

inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006 kennis hadden van de erkenning van het kind door een andere man. 

 

 Ook wat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, luidt de conclusie van de Ministerraad dat 

daarin een ongelijkheid wordt aangevoerd die zich in wezen niet voordoet, aangezien in beide gevallen een 

vervaltermijn van één jaar zou gelden. 

 

 Volgens de Ministerraad kan de in het geding zijnde overgangsbepaling ten slotte grondwetsconform worden 

geïnterpreteerd. Indien een norm vatbaar is voor verschillende interpretaties, dient de rechter immers de voorkeur 

te geven aan de interpretatie die in overeenstemming is met de Grondwet. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 

bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 330, § 1, vierde lid, zoals gewijzigd bij deze wet, en van 

artikel 318, § 1, tweede lid, zoals ingevoegd bij deze wet, kunnen de erkenning en het 

vermoeden van vaderschap van de echtgenoot worden betwist door de persoon die het 

moederschap of vaderschap van het kind opeist gedurende een termijn van één jaar vanaf de 

inwerkingtreding van deze wet, zelfs indien er meer dan een jaar verstreken zou zijn sedert de 

geboorte of het ontdekken van de geboorte van het kind ». 

 

 B.2.  De Ministerraad voert in essentie aan dat niet de voormelde overgangsbepaling van 

toepassing is op de feiten van het geding, maar wel artikel 330, § 1, vierde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

 Het staat echter niet aan de Ministerraad noch, in de regel, aan het Hof te bepalen welke 

normen van toepassing zijn op het geschil voor de verwijzende rechter. Enkel bij een 

kennelijke vergissing dienaangaande kan het Hof beslissen dat de vraag geen antwoord 

behoeft. 
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 Rekening houdend met de bewoordingen van artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006, 

vermocht de verwijzende rechter redelijkerwijze te oordelen dat de daarin vervatte 

overgangsregeling op de feiten van het geding moet worden toegepast. 

 

 B.3.  Het eerste onderdeel van de prejudiciële vraag heeft betrekking op het vertrekpunt 

van de vervaltermijn van één jaar voor de betwisting van een vaderlijke erkenning, in zoverre 

dat vertrekpunt een verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de man die het 

vaderschap van een kind opeist en die onverwijld kennis heeft genomen van de erkenning van 

het kind door een andere man en, anderzijds, de man die het vaderschap van een kind opeist en 

die pas later kennis heeft kunnen nemen van de erkenning van het kind door een andere man. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 heeft het Hof reeds geantwoord op 

een soortgelijke vraag over artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat 

bepaalt : 

 

 « De vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind 

erkend heeft, niet de vader of de moeder is; die van de persoon die de afstamming opeist moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de 

moeder van het kind is; die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag 

waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de dag 

waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na het ontdekken 

van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder is ». 

 

 B.5.  Hoewel de thans in het geding zijnde overgangsbepaling een afwijking invoert van 

artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, hebben beide bepalingen tot gevolg dat 

de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen 

vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van het feit dat de betwiste erkenning heeft 

plaatsgevonden. 

 

 B.6.  Bij zijn arrest nr. 165/2013 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.15.  Bij zijn arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 heeft het Hof reeds geoordeeld dat 

artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt, ‘ in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de persoon die de afstamming 

opeist, kan aanvangen vooraleer de betwiste erkenning plaatsvindt ’. 
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 Volgens dat arrest ‘ mag, voor de persoon die de afstamming opeist, de termijn om een 

leugenachtige erkenning te betwisten pas ingaan wanneer hij heeft ontdekt dat hij de vader is 

van het kind en pas nadat die leugenachtige erkenning heeft plaatsgevonden ’. 

 

 B.16.1.  Indien de biologische vader pas meer dan een jaar na de erkenning door een derde 

kennis heeft kunnen nemen van die erkenning, beschikt hij over geen enkel rechtsmiddel om de 

erkenning te betwisten, ongeacht het bezit van staat te zijnen aanzien en ongeacht het belang 

van het kind. 

 

 B.16.2.  Indien de termijn waarover de persoon die de afstamming opeist, beschikt om een 

erkenning te betwisten, zou aanvangen op het moment van de opmaak van de erkenningsakte, 

ongeacht het tijdstip waarop de persoon die de afstamming opeist, kennis heeft genomen van 

de erkenning, kan hij in voorkomend geval worden geconfronteerd met een termijn waaraan hij 

onmogelijk kan voldoen. 

 

 B.17.  Het recht op toegang tot de rechter zou worden geschonden indien aan een 

procespartij een excessief formalisme wordt opgelegd in de vorm van een termijn waarvan de 

haalbaarheid afhankelijk is van omstandigheden buiten zijn wil (EHRM, 22 juli 2010, Melis 

t. Griekenland, §§ 27 en 28). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens 

benadrukt dat het Verdrag tot doel heeft rechten te waarborgen die niet theoretisch of illusoir 

zijn, maar praktisch en effectief (EHRM, 9 oktober 1979, Airey t. Ierland, § 24; 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 55; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 53; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 58). 

 

 B.18.  Ook het belang van het kind kan niet verantwoorden dat in alle gevallen de 

erkenning door de biologische vader kan worden verhinderd door het verlopen van een 

vervaltermijn zonder dat de persoon die de afstamming opeist, kennis heeft kunnen nemen van 

het feit dat die termijn was ingegaan. 

 

 B.19.  Omdat de in het geding zijnde bepaling toelaat dat de termijn opgelegd aan de 

persoon die de afstamming opeist, aanvangt vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van het 

feit dat een erkenning heeft plaatsgevonden, is zij niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet ». 

 

 B.7.  De thans in het geding zijnde bepaling is om dezelfde redenen niet bestaanbaar met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn voor de 

persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft kunnen nemen van 

het feit dat de betwiste erkenning heeft plaatsgevonden, zodat het eerste onderdeel van de 

prejudiciële vraag om die reden bevestigend moet worden beantwoord. 

 

 B.8.  Rekening houdend met het bevestigende antwoord op het eerste onderdeel van de 

prejudiciële vraag, dient het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag niet te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 25, § 1, van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de daarin vermelde vervaltermijn 

voor de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleer hij kennis heeft kunnen 

nemen van het feit dat de betwiste erkenning heeft plaatsgevonden. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5907 

 

 

Arrest nr. 119/2014 

van 30 juli 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 2 en 4 van de wet van 7 februari 

2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde 

in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid (opheffing van het 7° van 

artikel 3bis, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 

der dieren en invoeging van een artikel 6bis in die wet), ingesteld door Emmanuel Horwood 

en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 mei 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 mei 2014, is een vordering tot schorsing 

ingesteld van de artikelen 2 en 4 van de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen 

inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 

plantensoorten en dierengezondheid (opheffing van het 7° van artikel 3bis, § 2, van de wet 

van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en invoeging van 

een artikel 6bis in die wet), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014, 

door Emmanuel Horwood, de vzw « Circus World », Simon Dubois en Teddy Seneca, allen 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Deweirdt, advocaat bij de balie te Kortrijk. 

 

 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 

van dezelfde wetsbepalingen. 

 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof de terechtzitting voor het debat over de 

vordering tot schorsing bepaald op 9 juli 2014, na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun 

eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk op 7 juli 2014 in 

te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen over te 

zenden. 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-F. De Bock en 

Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel, heeft schriftelijke opmerkingen 

ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. M. Deweirdt, voor de verzoekende partijen; 

 

 .  Mr. V. De Schepper loco Mr. J.-F. De Bock, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van de artikelen 2 en 4 van de wet van 7 februari 

2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende 

dier- en plantensoorten en dierengezondheid. 

 

 Het bestreden artikel 2 wijzigt artikel 3bis, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 

bescherming en het welzijn der dieren (hierna : « Dierenwelzijnswet »), waardoor er thans een verbod op het 

houden van wilde dieren voor circussen bestaat en waarbij het verbod wordt opgelegd zonder te voorzien in 

overgangsbepalingen. 

 

 Het bestreden artikel 4 voert een nieuw artikel 6bis in in de Dierenwelzijnswet waardoor er een principieel 

verbod op het houden en gebruiken van dieren in circussen wordt ingevoerd, maar waarbij artikel 6bis, § 2, de 

Koning de mogelijkheid biedt een lijst met gedomesticeerde dieren op te stellen die wel mogen worden gebruikt 

in circussen en rondreizende tentoonstellingen. De Koning heeft van die mogelijkheid reeds gebruik gemaakt in 

het koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 

betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen. 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen tonen hun respectieve belang aan. De eerste verzoekende partij is een 

natuurlijke persoon die circusvoorstellingen organiseert en tevens als manager optreedt voor een aantal 

buitenlandse circussen. De tweede verzoekende partij is een vereniging zonder winstoogmerk die in België 

circusvoorstellingen organiseert en als statutair doel het verdedigen van het traditionele circus met dieren heeft. 

De derde en de vierde verzoekende partij zijn natuurlijke personen van Franse nationaliteit die regelmatig 

circusvoorstellingen met wilde dieren in België organiseren. 

 

 Aangezien de wet van 7 februari 2014 een ernstige beperking inhoudt van de werking van de circussen in 

België menen de verzoekende partijen dat zij over een voldoende belang beschikken om die wet aan te vechten. 

Het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen zorgt ervoor dat de verzoekende partijen hun 

activiteiten noodgedwongen zullen moeten stopzetten of zullen moeten omschakelen, hetgeen onbetwistbaar een 

nadelige financiële impact heeft op het inkomen van de verzoekende partijen. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de bestreden 

bepalingen hen rechtstreeks en ongunstig kunnen raken. Door de bestreden bepalingen wordt immers het 

gebruik van dieren in zijn geheel niet uitgesloten en blijven andere circusactiviteiten wel toegestaan. De 

verzoekende partijen leveren tevens geen bewijs van de bewering dat zij hun activiteiten zouden moeten 

stopzetten of omschakelen. Er kan derhalve geen sprake zijn van een nadeel voor de verzoekende partijen dat als 

actueel, voldoende zeker en objectief bepaalbaar kan worden aangemerkt. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen voeren vier middelen aan teneinde de schorsing te verkrijgen. 

 

 A.3.2.1.  Het eerste middel heeft betrekking op de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

gelezen in samenhang met de artikelen 34, 36 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie en het redelijkheidsbeginsel. Door het verbod op het gebruik van dieren in circussen en de beperkte lijst 

van toegestane gedomesticeerde dieren is het onmogelijk voor de verzoekende partijen en hun contractanten om 

nog verder te blijven samenwerken. Het wordt tevens voor circussen van andere Europese lidstaten moeilijk om 

nog voorstellingen in België te geven of om samen te werken met Belgische circussen. De verzoekende partijen 

menen dat de wetgever geen enkele verantwoording geeft voor het feit dat circusuitbaters of circusorganisatoren 

uit andere Europese lidstaten geen voorstellingen met wilde dieren mogen houden in België. 

 

 Artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormt op zich geen beletsel voor 

verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn, onder meer, uit hoofde van de bescherming van de 

gezondheid en het leven van personen en dieren, op voorwaarde dat die verboden of beperkingen geen middel 

tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten vormen. Het 

evenredigheidsbeginsel vereist dat het verbod dat door een lidstaat wordt ingevoerd, beperkt blijft tot hetgeen 

noodzakelijk is ter verwezenlijking van de rechtmatig nagestreefde beschermingsdoelstellingen. Volgens de 

verzoekende partijen wordt het evenredigheidsbeginsel, zoals bepaald in artikel 36 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, geschonden omdat de wilde dieren ook kunnen worden beschermd door in 
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voldoende garanties en normen te voorzien die misbruik voorkomen en dit in samenhang met voldoende 

controles. Derhalve schendt een algemeen verbod de vrijheid van handel en is het buiten verhouding tot het 

algemene doel; het dient te worden beschouwd als een impliciet importverbod op wilde dieren van andere 

lidstaten naar België. 

 

 Het advies van de Raad voor Dierenwelzijn is, volgens de verzoekende partijen, uitermate vaag en 

onzorgvuldig. Er wordt niet aangegeven hoeveel circussen in overtreding waren en welke rechtsregels niet 

zouden gerespecteerd zijn. Bovendien rijst de vraag in welke hoedanigheid en met welke bevoegdheid de Raad 

voor Dierenwelzijn dergelijke controles kan en mag uitvoeren. 

 

 De mildering van het verbod via de zogenaamde lijst voor gedomesticeerde dieren is, volgens de 

verzoekende partijen, onvoldoende. De Dierenwelzijnswet definieert het begrip « gedomesticeerde dieren » niet 

en bevat ook geen criteria om te bepalen welke dieren wel kunnen worden gehouden of gebruikt in een circus. 

Ook in het uitvoeringsbesluit van 11 februari 2014 wordt geen definitie gegeven. Derhalve dient gebruik 

gemaakt te worden van de gebruikelijke betekenis van gedomesticeerde dieren, waarbij vooraleer een dier als 

gedomesticeerd kan worden beschouwd, het dient te voldoen aan zes criteria. Uit die verschillende criteria volgt 

dat een gedomesticeerd dier niet noodzakelijk hetzelfde is als een huisdier. Toch maakt de bestreden wet niet 

duidelijk waarom bijvoorbeeld een olifant, een roofvogel of een zeeleeuw, die aan die zes criteria voldoet, niet 

zou kunnen worden beschouwd als een gedomesticeerd dier. De beslissing van de wetgever is derhalve op 

onzorgvuldige wijze genomen, aangezien de feiten en de criteria niet op voorhand werden onderzocht. 

 

 Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dienen de opstelling van de 

lijst en de latere wijzigingen daarvan te berusten op criteria die objectief en niet discriminerend zijn, hetgeen in 

casu niet het geval is. Er dient een prejudiciële vraag te worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese 

Unie aangaande de interpretatie van de artikelen 34, 36 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

 

 A.3.2.2.  De Ministerraad merkt op dat het eerste middel van de verzoekende partijen ongegrond is. 

Immers, de regels van het Unierecht inzake het vrij verkeer van goederen en diensten zijn te dezen niet van 

toepassing. Uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat de bepalingen van 

het Unierecht inzake het vrij verkeer van goederen en diensten niet van toepassing zijn op nationale regelingen 

die gelden voor alle betrokken marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en die, 

rechtens en feitelijk, de verhandeling van nationale producten en die van producten uit andere lidstaten 

gelijkelijk treffen. In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden bepalingen in België het verbod op het 

houden en het gebruiken van dieren instellen voor alle circussen en rondreizende tentoonstellingen, en dat het 

koninklijk besluit dat de opsomming van de dieren bevat die wel gehouden mogen worden, ook zonder 

onderscheid van toepassing is op alle circussen en rondreizende tentoonstellingen in België. 

 

 In ondergeschikte orde meent de Ministerraad dat de bestreden bepalingen geen kwantitatieve 

invoerbeperking, noch een beperking op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie inhouden. Het 

staat immers vast dat de bestreden bepalingen nationale regelingen zijn die gelden voor alle marktdeelnemers 

die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien. Voormelde bestreden bepalingen hebben in geen geval 

tot doel de voorwaarden voor de uitvoering van de dienstverrichtingen van de betrokken circussen en 

rondreizende tentoonstellingen te regelen. Ten slotte dient, volgens de Ministerraad, te worden vastgesteld dat 

zelfs al zouden de bestreden bepalingen beperkingen teweeg kunnen brengen voor het vrij verkeer van goederen 

of het vrij verrichten van diensten, deze zo onzeker en indirect zouden zijn, dat van het in de regeling vervatte 

verbod niet kan worden gezegd dat het die vrijheid belemmert. 

 

 Voor zover het Hof toch van oordeel zou zijn dat de bestreden bepalingen een beperking inhouden, meent 

de Ministerraad dat regels, zoals kwantitatieve invoerbeperkingen, toegelaten zijn omdat die verantwoord zijn 

om redenen van dierenwelzijn en dierengezondheid, en omdat het beoogde doel niet kan worden bereikt met 

minder beperkende maatregelen. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de bescherming van 

het dierenwelzijn een verantwoording zijn in de zin van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie. Het Hof beschouwt dierenwelzijn immers als een legitiem doel van algemeen belang, 

waarvan het belang met name tot uitdrukking is gekomen in de vaststelling door de lidstaten van het aan het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Unie gehechte protocol betreffende de bescherming en het welzijn van 

dieren. Volgens de Ministerraad dient dan ook te worden vastgesteld dat het welzijn van wilde dieren die in 

circussen worden gebruikt vaak wordt geschaad en dit door het specifieke karakter van circussen die door de 

veelvuldige verplaatsingen en een beperkte beschikbare plaats de gepaste huisvesting van de dieren niet op alle 

momenten kunnen garanderen. De educatieve rol van de aanwezigheid van wilde dieren voor het publiek kan 
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enkel worden vervuld wanneer het dierenwelzijn is gewaarborgd. Uit een onderzoek, uitgevoerd door de Raad 

voor Dierenwelzijn, kan worden afgeleid dat er ruimte is voor circussen om dieren te houden waarvan het 

welzijn wel kan worden gegarandeerd; het betreft namelijk de huisdieren die opgesomd zijn in lijst A van het 

koninklijk besluit van 2 september 2005. De wet van 7 februari 2014 voorziet dan ook in de mogelijkheid voor 

de Koning om een lijst van gedomesticeerde dieren die gehouden mogen worden aan te nemen. De bestreden 

maatregelen gaan dan ook niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om het welzijn van de betrokken dieren te 

waarborgen. 

 

 Aangaande de noodzaak om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie, merkt de Ministerraad 

op dat de bestreden bepalingen geen invloed hebben op het Europese Unierecht, waardoor het Hof van Justitie 

onbevoegd is om op de opgeworpen prejudiciële vragen te antwoorden. Bovendien is de juiste toepassing van 

het Unierecht zo evident dat de bestreden bepalingen geen schending inhouden van het Europese Unierecht. 

Derhalve dienen er, volgens de Ministerraad, geen prejudiciële vragen te worden gesteld. 

 

 A.3.3.1.  Het tweede middel heeft betrekking op de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid zoals onder meer daarin is voorzien in artikel 23 

van de Grondwet. Circusuitbaters en circusorganisatoren mogen geen wilde dieren meer gebruiken of houden. 

Nochtans zijn die wilde dieren een aantrekkingspool voor de bezoekers van de circussen. Het wordt ook 

moeilijk voor circussen van andere Europese lidstaten om nog voorstellingen in België te doen, of om samen te 

werken met Belgische circussen. Hierdoor wordt de vrijheid van handel en nijverheid onrechtmatig ingeperkt. 

Het verbod is tevens onevenredig met het nagestreefde doel, aangezien er reeds voldoende wettelijke 

maatregelen zijn uitgevaardigd om impulsaankopen tegen te gaan. 

 

 A.3.3.2.  De Ministerraad meent dat de verzoekende partijen niet uiteenzetten waarom de bestreden 

bepalingen de vrijheid van handel en nijverheid onrechtmatig zouden beperken, waardoor het tweede middel als 

onontvankelijk dient te worden verworpen. Daarnaast ziet de Ministerraad niet in hoe artikel 23 van de 

Grondwet de vrijheid van handel en nijverheid zou waarborgen. Bovendien begrijpt de Ministerraad niet hoe het 

beperken van het houden en gebruiken van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen, een beperking 

op de vrijheid van handel en nijverheid zou inhouden. 

 

 Daarnaast merkt de Ministerraad op dat de vrijheid van handel en nijverheid geen absolute vrijheid is. De 

bestreden maatregel om het houden en het gebruik van dieren in de circussen en de rondreizende 

tentoonstellingen te beperken tot die dieren waarvan de lijst door de Koning wordt vastgesteld, is noodzakelijk 

om het welzijn en de gezondheid van de dieren te beschermen. 

 

 A.3.4.1.  Als derde middel wordt de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet opgeworpen, in 

samenhang gelezen met het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. Er wordt immers in geen enkele 

overgangsmaatregel voorzien zodat het verbod in werking treedt tien dagen na publicatie in het Belgisch 

Staatsblad. Er was geen enkel voorafgaand overleg met de sector van de circussen, zodat zij niet verwittigd 

waren en zich ook niet konden organiseren. 

 

 De verzoekende partijen vragen zich af wat er dient te gebeuren met de wilde dieren die zij in hun bezit 

hebben. Die dieren kunnen niet worden vrijgelaten; doch er is tevens geen tijd om opvangplaatsen te zoeken 

voor die dieren. Men kan dus niet anders dan uitwijken naar het buitenland waar het niet verboden is om wilde 

dieren te houden voor circussen. Nochtans blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever op de 

hoogte was van die problematiek. 

 

 In tegenstelling tot andere wijzigingen die werden aangebracht in de Dierenwelzijnswet, waarbij wel in 

overgangsbepalingen was voorzien, is dit in casu niet gebeurd, zonder dat daarvoor een redelijke 

verantwoording is gegeven door de wetgever. 

 

 Ook aan het vertrouwensbeginsel wordt op buitensporige wijze afbreuk gedaan, aangezien de rechtmatige 

verwachtingen van de verzoekende partijen worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen 

belang voorhanden is die het ontbreken van een overgangsregeling kan verantwoorden. 

 

 A.3.4.2.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partijen nalaten uiteen te zetten waarom het 

ontbreken van een overgangsregeling een verschil in behandeling zou creëren en waarom het een schending zou 

uitmaken van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel; derhalve is het derde middel, volgens de 

Ministerraad, onontvankelijk. 

 



6 

 Indien evenwel het derde middel volgens het Hof wel ontvankelijk zou worden geacht, meent de 

Ministerraad dat het ongegrond is. De bestreden bepalingen zijn onmiddellijk van toepassing; er rust geen 

enkele plicht op de wetgever om te voorzien in een overgangsregeling. Het vertrouwensbeginsel wordt pas 

geschonden wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen worden 

miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is. De Ministerraad ziet niet in in 

welke mate de verzoekende partijen over een gewettigde verwachting kunnen beschikken om zonder enige 

beperking dieren te houden en te gebruiken. 

 

 A.3.5.1.  Als vierde middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet omdat het door de bestreden wetgeving ingestelde verbod niet geldt voor dierentuinen en 

dierenparken, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Dierentuinen en dierenparken mogen 

wel nog wilde dieren gebruiken om voorstellingen met die dieren te geven aan het publiek. Het onderscheid 

tussen circussen en dierentuinen is niet objectief omdat er geen verantwoording is waarom de ene categorie wel 

wilde dieren mag gebruiken en de andere categorie niet, terwijl beide ze gebruiken om voorstellingen te geven 

aan het publiek. Het gemaakte onderscheid is derhalve louter subjectief en de dierentuinen worden bevoordeeld. 

 

 A.3.5.2.  Allereerst toont de Ministerraad aan dat er, volgens hem, geen sprake is van een verschil in 

behandeling van gelijke situaties. Dierentuinen en circussen zijn, in het licht van de bestreden bepalingen, niet 

voldoende vergelijkbaar. Het houden van dieren gebeurt in beide inrichtingen niet onder vergelijkbare 

omstandigheden. Gelet op de definities in artikel 218 van de programmawet van 9 juli 2004 en het koninklijk 

besluit van 2 september 2005 dient, volgens de Ministerraad, te worden vastgesteld dat beide definities 

uitdrukkelijk de andere inrichtingen van hun toepassingsgebied uitsluiten. De inrichtingen hebben elk zeer eigen 

specifieke kenmerken. 

 

 Bovendien kan het onderscheid tussen dierentuinen en circussen op een objectieve wijze worden 

vastgesteld. De bestreden bepalingen zijn tevens evenredig; het welzijn van wilde dieren die in circussen 

worden gebruikt, wordt vaak geschaad door het specifieke karakter van circussen en rondreizende 

tentoonstellingen. Door de veelvuldige verplaatsingen en een beperkte beschikbare plaats kan een gepaste 

huisvesting van de dieren niet op alle momenten worden gegarandeerd. Dergelijke problemen doen zich niet op 

vergelijkbare wijze voor in dierentuinen. Bovendien hebben dierentuinen nood aan een erkenning, toegekend 

door de bevoegde minister, waaraan beperkingen kunnen zijn verbonden, en die tevens op elk moment kan 

worden ingetrokken of geschorst indien aan de voorwaarden niet meer is voldaan. 

 

 A.4.1.  De verzoekende partijen menen dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen hun 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent. Er bestaat een reëel risico op faillissement; zij dienen hun 

circus op andere activiteiten te richten en hun beroep van africhter van wilde dieren op te geven. Bovendien is in 

geen opvangregeling voorzien voor de wilde dieren uit circussen in België na de inwerkingtreding van het 

verbod zodat de verzoekende partijen geen onmiddellijk alternatief hadden om die dieren te plaatsen of te 

verkopen tegen een normale prijs. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad stelt allereerst vast dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet volgt uit de 

uiteenzetting van de feiten, zoals gedaan door de verzoekende partijen in hun verzoekschrift. Bovendien 

worden, volgens de Ministerraad, de beweringen van de verzoekende partijen niet gestaafd met objectieve 

gegevens. Er is bijgevolg een gebrek aan bewijs, waardoor het bestaan van het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel op geen enkele concrete manier wordt aangetoond. 

 

 De verzoekende partijen voeren tevens een risico op faillissement aan, maar brengen geen enkel bewijs 

hiervan aan. Bovendien blijft, volgens de Ministerraad, het nadeel herstelbaar indien een faillissement effectief 

dreigend zou zijn. Als laatste element meent de Ministerraad dat het tevens niet zeker is dat een schorsing van 

de bestreden bepalingen de situatie van de verzoekende partijen zou verbeteren. 

 

 De Ministerraad meent derhalve dat aan de voorwaarde van het bestaan van een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel niet is voldaan en dat de vordering tot schorsing dient te worden verworpen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van de artikelen 2 en 4 van de wet 

van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel 

in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid. Beide 

bestreden artikelen brengen wijzigingen aan in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 

bescherming en het welzijn der dieren (hierna : Dierenwelzijnswet). 

 

 B.2.1.  Artikel 2 van de wet van 7 februari 2014 bepaalt : 

 

 « In artikel 3bis, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 

het welzijn der dieren, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995 en laatstelijk gewijzigd bij de 

wet van 6 mei 2009, wordt de bepaling onder 7° opgeheven ». 

 

 Ingevolge die wijziging bepaalt artikel 3bis van de Dierenwelzijnswet thans : 

 

 « § 1.  Het is verboden dieren te houden die niet behoren tot de soorten of categorieën 

vermeld op een door de Koning vastgestelde lijst. Deze lijst doet geen afbreuk aan de 

wetgeving betreffende de bescherming van bedreigde diersoorten. 

 

 § 2.  In afwijking van § 1 mogen dieren van andere soorten of categorieën dan die 

aangewezen door de Koning worden gehouden : 

 

 1°  in dierentuinen; 

 

 2°  door laboratoria; 

 

 3° a)  door particulieren, op voorwaarde dat zij bewijzen kunnen voorleggen dat de 

dieren werden gehouden voor de inwerkingtreding van het in dit artikel bedoelde besluit. Dit 

bewijs moet niet worden voorgelegd voor de nakomelingen van deze dieren, op voorwaarde 

dat ze zich bij de eerste eigenaar bevinden; 

 

 b)  door particulieren erkend door de minister bevoegd voor het dierenwelzijn, op advies 

van het in artikel 5, § 2, tweede lid, bedoelde comité van deskundigen. 

 

 De Koning bepaalt de procedure voor de toepassing van het bepaalde in a) en b). Hij 

bepaalt tevens het tarief en de regels voor de betaling van de retributie voor het aanvragen 

van de erkenning bedoeld in b). Hij kan bovendien bijzondere voorwaarden vaststellen voor 

het houden en het identificeren van de bedoelde dieren; 
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 4°  door dierenartsen, voor zover het dieren van derden betreft die tijdelijk gehouden 

worden voor diergeneeskundige verzorging; 

 

 5°  door dierenasielen, voor zover het een verblijf betreft van dieren die in beslag zijn 

genomen, waarvan afstand werd gedaan of die aangetroffen werden zonder dat vastgesteld 

kon worden wie de houder ervan is; 

 

 6°  door handelszaken voor dieren, voor zover zij de dieren gedurende korte tijd houden 

en voor zover vooraf een schriftelijke overeenkomst met natuurlijke personen of 

rechtspersonen bedoeld in de punten 1°, 2°, 3° b) en 7°, werd gesloten; 

 

 7°  […] 

 

 § 3.  Onverminderd de afwijkingen voorzien in § 2, kan de Koning het houden van door 

hem aangewezen dieren van andere soorten of categorieën verbieden aan sommige van de in 

§ 2 opgesomde natuurlijke personen of rechtspersonen ». 

 

 B.2.2.  Artikel 4 van de wet van 7 februari 2014 bepaalt : 

 

 « In dezelfde wet wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Art. 6bis. § 1.  In afwijking van artikel 3bis zijn het houden en het gebruik van dieren in 

circussen en rondreizende tentoonstellingen verboden. 

 

 § 2.  De Koning stelt de lijst vast van gedomesticeerde dieren die, in afwijking van § 1, 

gehouden en gebruikt kunnen worden in circussen en rondreizende tentoonstellingen. Hij 

bepaalt de voorwaarden voor de vrijwaring van het welzijn van deze dieren. Deze 

voorwaarden hebben betrekking op de administratieve en technische voorwaarden aangaande 

de identificatie van de dieren en hun eigenaar, de diergeneeskundige begeleiding, de 

verzorging, de huisvesting, het vervoer en de vaccinatiestatus van de dieren, de omgang met 

de dieren, het aantal en de bekwaamheid van het personeel en de standplaatsen. ’ ». 

 

 

 Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing 

 

 B.3.  De verzoekende partijen voeren een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 34, 36 en 56 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (VWEU) en met het redelijkheidsbeginsel, omdat de 

bestreden artikelen het voor de verzoekende partijen en hun contractanten onmogelijk maken 

nog samen te werken en zij het voor buitenlandse circussen zeer moeilijk maken nog in 

België voorstellingen te geven (eerste middel). Als tweede middel voeren de verzoekende 

partijen een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met de vrijheid van handel en nijverheid zoals die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet, 
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omdat door de bestreden bepalingen de circusuitbaters en circusorganisatoren geen wilde 

dieren meer mogen gebruiken of houden. Het derde middel voert de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel, omdat door de wetgever niet in overgangsbepalingen is voorzien. Als 

laatste middel wordt door de verzoekende partijen aangevoerd dat de bestreden artikelen de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden omdat daardoor een verschil in behandeling 

wordt ingevoerd tussen de circussen en de dierentuinen, zonder dat hiervoor een redelijke 

verantwoording bestaat. 

 

 B.4.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld tot de verwerping van de vordering tot schorsing. 

 

 

 Wat het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft 

 

 B.5.1.  De schorsing van de wetsbepalingen door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partijen, een ernstig nadeel dreigt voort te vloeien uit de 

onmiddellijke toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen 

worden hersteld in geval van een vernietiging van die normen. 

 

 B.5.2.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof volgt dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de 

persoon die een vordering tot schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze 
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feiten moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de 

bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen. 

 

 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van het nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.6.1.  De eerste verzoekende partij is een natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit 

die samen met de tweede verzoekende partij, een vereniging zonder winstoogmerk, 

circusvoorstellingen organiseert en tevens als manager optreedt voor een aantal buitenlandse 

circussen. Zij voert aan dat zij haar circus op andere activiteiten zal moeten richten en haar 

beroep als africhter van wilde dieren moet opgeven. Zij beroept zich eveneens op een 

financieel nadeel en op een risico van een faillissement. 

 

 Het nadeel dat voortvloeit uit de verplichting voor die partij om zich op andere 

activiteiten te richten en een aspect van haar beroep op te geven, zal, in voorkomend geval, 

verdwijnen in geval van vernietiging van de bestreden bepalingen, zodat het niet als moeilijk 

te herstellen kan worden beschouwd. Wat het nadeel van financiële aard betreft, wordt in het 

verzoekschrift niet aangetoond dat het verbod om wilde dieren in circussen te houden 

noodzakelijkerwijze en onvermijdelijk een niet te herstellen ernstig nadeel zou inhouden voor 

de economische activiteiten van de verzoekende partij dat tot haar faillissement zou kunnen 

leiden. 

 

 B.6.2.  De tweede verzoekende partij is een vereniging zonder winstoogmerk die in 

België circusvoorstellingen organiseert en daarnaast als statutair doel heeft, het verdedigen 

van het traditionele circus met dieren. Die verzoekende partij geeft in het verzoekschrift zelf 

aan dat het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te haren aanzien niet voldoende 

bewezen is. 

 

 B.6.3.  De verzoekende partijen voeren nog aan dat de wetgever in de bestreden wet niet 

in een overgangsregeling heeft voorzien, zodat zij voor hun wilde dieren geen onmiddellijk 

alternatief zouden hebben om die dieren te plaatsen of te verkopen tegen hun normale 

marktwaarde. 
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 De bestreden maatregel, die als zodanig niet van toepassing is op de in Frankrijk 

gevestigde derde en vierde verzoekende partij, is niet van dien aard dat hij een nadeel kan 

berokkenen aan de eerste en de tweede verzoekende partij zelf, nu zij, zoals ter terechtzitting 

is verduidelijkt, geen wilde dieren hielden op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 

bestreden bepalingen. 

 

 B.6.4.  De derde en de vierde verzoekende partij zijn natuurlijke personen van Franse 

nationaliteit die regelmatig circusvoorstellingen met wilde dieren in België organiseren. Ten 

aanzien van hen betekenen de bestreden bepalingen enkel dat zij met hun circus, in 

voorkomend geval tijdelijk wanneer het Hof die zou vernietigen, in België geen 

voorstellingen kunnen geven, waardoor zij in voorkomend geval minder circusvoorstellingen 

zouden kunnen geven, en dienvolgens minder inkomsten zouden genereren. Evenwel blijven 

zij over de mogelijkheid beschikken om in eigen land, dan wel in andere buurlanden, op te 

treden. Het risico op een nadeel van financiële aard, dat onvoldoende precies wordt 

aangegeven, is te hunnen aanzien geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

 B.7.  Aangezien niet is voldaan aan één van de voorwaarden die zijn vereist bij 

artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om tot 

schorsing te kunnen overgaan, dient de vordering tot schorsing te worden verworpen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 juli 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5739 

 

 

Arrest nr. 120/2014 

van 17 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013 

betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen, ingesteld door de Nationale Unie 

der Openbare Diensten. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 oktober 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 oktober 2013, heeft de Nationale Unie 

der Openbare Diensten, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Thys, advocaat bij de 

balie te Mechelen, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 7, 11°, van de wet van 

30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (bekendgemaakt 

in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2013, tweede editie). 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van 

antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen 

en T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 

die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 

verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 

genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat de draagwijdte van het beroep en de hoedanigheid van de verzoekende partij betreft 

 

 A.1.1.  De Nationale Unie der Openbare Diensten (hierna : NUOD) vordert de vernietiging van artikel 7, 

11°, van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (hierna : wet van 

30 augustus 2013), dat de samenstelling regelt van de Nationale Paritaire Commissie bij de Belgische 

spoorwegen. 

 

 De NUOD voert aan dat de Onafhankelijke Vakbond voor het Spoorwegpersoneel (hierna : OVS) daarbij 

wordt gediscrimineerd, omdat uit artikel 7, 11°, d), van de wet van 30 augustus 2013 volgt dat enkel de 

vakorganisaties die zijn aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zitting heeft in de Nationale 

Arbeidsraad, leden kunnen afvaardigen in die Nationale Paritaire Commissie. 

 

 A.1.2.  In het verzoekschrift stelt de NUOD op te treden « voor haar onderafdeling zijnde de 

Onafhankelijke Vakbond voor het Spoorwegpersoneel ». 
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 Tevens verklaart de NUOD dat « de OVS, zijnde de onafhankelijke vakbond van het spoorwegpersoneel, 

dewelke een onderafdeling vormt van verzoekster en die in rechte door verzoekster vertegenwoordigd wordt, 

[…] een organisatie [is] die bij de N.M.B.S. sinds 1996 het statuut van aangenomen syndicale organisatie 

geniet ». 

 

 A.2.  De Ministerraad voert aan dat het beroep niet ontvankelijk is wegens miskenning van het beginsel 

« nul ne plaide par procureur ». 

 

 De Ministerraad merkt op dat de NUOD en de OVS twee afzonderlijke feitelijke verenigingen zijn die elk 

beschikken over eigen statuten en organen die hun respectieve vereniging kunnen vertegenwoordigen. Bij gebrek 

aan een wettelijk geregelde vertegenwoordiging kan de enige vereniging niet optreden voor de andere. 

 

 Nu de NUOD, als enige verzoekende partij, het beroep niet instelt uit eigen naam en voor eigen rekening, 

maar uitsluitend optreedt voor de OVS, miskent het beroep volgens de Ministerraad het voormelde beginsel. 

 

 A.3.  De verzoekende partij antwoordt dat zij als koepelorganisatie steeds de belangen van haar 

deelorganisatie OVS heeft verdedigd. 

 

 Zij merkt op dat uit arresten van de Raad van State van 15 juni 1993 (nr. 43.313) en 21 februari 1996 

(nr. 58.281), die bij het verzoekschrift zijn gevoegd, blijkt dat zij al meer dan twintig jaar de vertegenwoordiger 

in rechte is in de disputen die door de OVS worden opgeworpen, en dat er daarover nog nooit een probleem van 

ontvankelijkheid is gerezen. 

 

 De NUOD verklaart dat zij de vordering uit eigen naam en voor eigen rekening heeft ingesteld en dat zij de 

leden van de OVS wel degelijk in rechte kan vertegenwoordigen. 

 

 Artikel 4 van de statuten van de NUOD bepaalt immers dat zij als doel heeft de beroepsbelangen en de 

economische en sociale belangen te behartigen van al de personeelsleden die zij vertegenwoordigt, dus ook die 

van de OVS die overeenkomstig haar statuten bij de NUOD aangesloten is. 

 

 De NUOD voegt als bijlage bij haar memorie van antwoord een uittreksel uit een proces-verbaal van een 

vergadering van haar uitvoerend bureau van 21 november 2013, waaruit blijkt dat dit bureau toen heeft beslist de 

procedure te starten en Luc Pauwels (voorzitter van de OVS) heeft gemachtigd die beslissing uit te voeren. 

Tevens is een door de voorzitter van de NUOD ondertekende verklaring gevoegd waarin deze bevestigt dat het 

uitvoerend bureau op 21 november 2013 heeft beslist Luc Pauwels te belasten met « het indienen van een 

bezwaarschrift bij het Grondwettelijk Hof omwille van het niet opnemen van de OVC-SIC, sector spoor van de 

NUOD, bij de Nationale Paritaire Commissie binnen de nieuwe structuur van de NMBS ». 

 

 A.4.  De Ministerraad repliceert dat de NUOD slechts als formele procespartij optreedt maar in 

werkelijkheid voor rekening en op instructie van de OVS handelt. 

 

 Volgens de Ministerraad blijkt de verzoekende partij op twee paarden te wedden. In haar memorie van 

antwoord beweert de NUOD plots dat het beroep wel uit eigen naam en voor eigen rekening werd ingesteld. 

 

 De Ministerraad stelt dat in geen van de aangehaalde procedures voor de Raad van State de 

(on)bevoegdheid van de NUOD om voor de OVS in rechte te treden is opgeworpen en dat uit die arresten geen 

argument voor de huidige procedure kan worden geput. 

 

 De Ministerraad vraagt zich af of het beroep dat de NUOD, optredend voor de OVS, heeft ingesteld, 

hangende dat beroep kan worden gewijzigd in die zin dat het enkel en alleen de NUOD is die zou optreden als 

partij voor het Hof, met het oogmerk de niet-ontvankelijkheid van het beroep te vermijden. 
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 De Ministerraad merkt daarbij op dat het uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van het 

uitvoerend bureau van de NUOD dateert van 21 november 2013, dat is een maand nadat het verzoekschrift werd 

ingediend. 

 

 De Ministerraad is van mening dat in zulk een geval de NUOD een nieuw verzoekschrift had moeten 

indienen. De Ministerraad besluit dat het beroep, in zoverre het door de NUOD werd ingesteld, niet ontvankelijk 

is. 

 

 

 Wat de beslissing om het beroep in te stellen betreft 

 

 A.5.  Bij het verzoekschrift zijn de statuten van de NUOD en van de OVS gevoegd, alsook een document, 

gedateerd op 21 oktober 2013, waarin François Goris (voorzitter van de NUOD) verklaart Luc Pauwels 

(voorzitter van de OVS) te machtigen « om namens het OVS-SIC vorderingen in te stellen in naam van de 

NUOD ». 

 

 A.6.  De Ministerraad voert aan dat het beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan bewijs van de beslissing 

om het beroep in te stellen. 

 

 Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat dit bewijs nodig is om na te gaan of de 

beslissing om het beroep in te stellen door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon is genomen. Die vereiste 

geldt volgens de Ministerraad ook voor feitelijke verenigingen, die evenzeer als rechtspersonen hun statuten 

moeten naleven. 

 

 De Ministerraad is van mening dat de machtiging door de voorzitter van de NUOD om « vorderingen » in 

te stellen, niet kan worden beschouwd als een geldige beslissing om een beroep in te stellen tot vernietiging van 

een wetskrachtige bepaling, meer bepaald van artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013. 

 

 A.7.  De NUOD refereert aan de beslissing van haar uitvoerend bureau van 21 november 2013. 

 

 Volgens het proces-verbaal van die vergadering is beslist een bezwaarschrift neer te leggen bij het 

Grondwettelijk Hof tegen het gegeven dat de OVS, in tegenstelling tot het Vrij Syndicaat voor het Openbaar 

Ambt, niet in de Nationale Paritaire Commissie is opgenomen. Luc Pauwels, voorzitter van de OVS, wordt 

daarmee belast. 

 

 De NUOD merkt op dat haar reglement niet bepaalt door wie of hoe de beslissing om in rechte te treden 

moet worden genomen en dat die beslissing toekomt aan het uitvoerend comité. 

 

 De NUOD verklaart dat zij de procedure zelf heeft ingezet en niet de OVS, en dat haar raadsman de NUOD 

vertegenwoordigt en over het mandaat ad litem beschikt. 

 

 A.8.  De Ministerraad repliceert dat de verzoekende partij nalaat het bewijs voor te leggen van de beslissing 

om het beroep in te stellen, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof. 

 

 Volgens de Ministerraad kan de volmacht die bij het verzoekschrift was gevoegd, niet gelden als het bewijs 

van een beslissing om bij het Hof een beroep tot vernietiging in te stellen. 

 

 Er wordt wel een proces-verbaal voorgelegd van de vergadering van het uitvoerend bureau van 

21 november 2013, maar dit dateert van na het indienen van het verzoekschrift. Voor zover dat document toch 

zou kunnen gelden als beslissing om het beroep in te stellen, blijkt het niet ondertekend te zijn door de leden van 

dat bureau, zodat het nog steeds niet mogelijk is na te gaan of die beslissing werd genomen met inachtneming 

van de statuten. 

 

 Volgens de Ministerraad kan het euvel niet worden rechtgezet door een « bevestigende beslissing » van de 

voorzitter van de NUOD van 18 februari 2014, waarin wordt gesteld « dat de heer Luc Pauwels, voorzitter  
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OVS-SIC, namens de NUOD belast werd met het indienen van een bezwaarschrift bij het Grondwettelijk Hof ». 

De voorzitter beschikt immers niet over de vereiste hoedanigheid om de NUOD in rechte te vertegenwoordigen. 

 

 

 Wat het belang betreft 

 

 A.9.  De Ministerraad is voorts van mening dat de verzoekende partij niet doet blijken van het rechtens 

vereiste belang om een beroep tot vernietiging in te stellen. 

 

 Volgens de Ministerraad komt het niet aan de NUOD toe om als « koepelorganisatie » het individueel 

belang van een van haar leden, de OVS, te behartigen. 

 

 Bovendien kan de vernietiging niet het voordeel opleveren dat wordt beoogd, aangezien het beroep is 

beperkt tot de voorwaarde van vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad en niet tegen de voorwaarde dat 

de vakorganisatie ook interprofessioneel moet zijn. 

 

 De NUOD is wel op haar beurt lid van een interprofessionele organisatie, meer bepaald de Nationale Unie 

van Onafhankelijke Syndicaten (hierna : NUOS), die niet in de Nationale Arbeidsraad is vertegenwoordigd, 

maar de Ministerraad kan enkel vaststellen dat de NUOS het niet opportuun heeft geacht een beroep in te stellen. 

 

 A.10.  De NUOD antwoordt dat zij krachtens artikel 4 van haar statuten tot doel heeft de beroepsbelangen 

en de economische en sociale belangen te behartigen van al de personeelsleden die zij vertegenwoordigt, dus ook 

die van de OVS, die overeenkomstig haar statuten bij de NUOD aangesloten is. 

 

 Volgens de NUOD bestaat haar belang in een gelijke behandeling van alle aangenomen vakorganisaties 

binnen de NMBS. 

 

 A.11.  De Ministerraad repliceert dat het belang van de verzoekende partij de actio popularis niet overstijgt 

in zoverre haar belang beperkt is tot het individuele belang van een van haar leden, namelijk de OVS. 

 

 

 Ten gronde 

 

 A.12.  De NUOD zet allereerst uiteen dat er binnen de NMBS, enerzijds, vakorganisaties bestaan die zijn 

« erkend » (de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en de Christelijke Vakbond van 

Communicatiemiddelen en Cultuur (CVCC)) en, anderzijds, vakorganisaties die zijn « aangenomen » (het Vrij 

Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) en de OVS). 

 

 De erkende vakorganisaties zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur en de aangenomen 

vakorganisaties niet. 

 

 De Nationale Paritaire Commissie wordt samengesteld uit 13 leden van de raad van bestuur en 13 leden van 

de vakorganisaties. Een advies van de Nationale Paritaire Commissie komt grotendeels neer op een advies van 

de vakorganisaties die zitting hebben in die Commissie, aangezien de vakorganisaties de enigen zijn die niet in 

de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn. 

 

 De invloed van de vakorganisaties in de Nationale Paritaire Commissie is volgens de NUOD dan ook groot. 

De Nationale Paritaire Commissie is opgericht als een klankbord voor de vakorganisaties, zonder dat die in de 

raad van bestuur moesten worden opgenomen. Als men dan voorziet in een klankbord voor de vakorganisaties, is 

het logisch dat alle vakorganisaties daarin worden opgenomen. 

 

 A.13.  Voor de NUOD is het onaanvaardbaar dat één vakorganisatie, de OVS, wordt uitgesloten uit de 

Nationale Paritaire Commissie, hoewel zij even representatief is als een van de andere drie vakorganisaties 

(VSOA). 
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 Beide vakorganisaties zijn « aangenomen » en hebben ongeveer evenveel leden. De aanhang bij de OVS bij 

stakingen is voldoende groot om een ernstige invloed te hebben, terwijl dat minder het geval is bij het VSOA. 

 

 Volgens de NUOD is bewust een constructie opgezet waardoor het VSOA deel kon uitmaken van de 

Nationale Paritaire Commissie maar de OVS niet, aan de hand van het criterium van het aangesloten zijn bij een 

interprofessionele organisatie die zitting heeft in de Nationale Arbeidsraad. 

 

 A.14.  De NUOD voert aan dat zodoende de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden. 

 

 De NUOD refereert aan twee arresten van de Raad van State (RvSt, 15 juni 1993, nr. 43.313, en 21 februari 

1996, nr. 58.281) waarin dat rechtscollege oordeelde dat het voormelde criterium discriminerend is. De NUOD 

verwijst bovendien naar het arrest van het Hof nr. 111/2002 van 26 juni 2002. 

 

 Volgens de NUOD wordt geen rekening gehouden met de eigenlijke representativiteit van de 

vakorganisaties, in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Als het VSOA niet voldoende representatief is, zou het geen zitting mogen hebben in de Nationale Paritaire 

Commissie. Als het VSOA blijkbaar voldoende representatief wordt geacht, geldt hetzelfde voor de OVS, die 

ongeveer evenveel leden heeft en evenzeer is « aangenomen ». 

 

 De NUOD is derhalve van mening dat zij en haar leden aldus op onevenredige wijze worden geraakt, nu 

enkel de OVS niet is vertegenwoordigd in de Nationale Paritaire Commissie. 

 

 A.15.  De NUOD herinnert eraan dat België heeft ingestemd met het Europees Sociaal Handvest. In 

artikel 5 daarvan wordt het recht erkend van werknemers om zich te organiseren voor de bescherming van hun 

belangen en artikel 6 erkent het recht op paritair overleg tussen werkgevers en werknemers en het recht om 

collectief op te treden in geval van belangenconflicten. 

 

 Volgens de NUOD worden die regels niet nageleefd door de bestreden bepaling. 

 

 A.16.  De NUOD besluit dat zij en haar leden worden gediscrimineerd en dat de bestreden bepaling moet 

worden vernietigd. 

 

 A.17.  De Ministerraad voert allereerst aan dat het beroep gedeeltelijk niet-ontvankelijk is, nu de 

vernietiging wordt gevorderd van artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013, terwijl enkel grieven zijn 

gericht tegen de littera d) daarvan. 

 

 Bovendien zijn de grieven dan nog beperkt tot de woorden « van de in de Nationale Arbeidsraad 

vertegenwoordigde ». 

 

 A.18.  Volgens de Ministerraad is het beroep voorts niet ontvankelijk in zoverre niet alleen de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt aangevoerd, maar ook melding wordt gemaakt van de 

artikelen 5 en 6 van het Europees Sociaal Handvest, zonder dat wordt uiteengezet in welk opzicht die bepalingen 

zijn geschonden. 

 

 A.19.  De Ministerraad refereert aan de arresten van het Hof nrs. 71/92, 116/2001, 70/2003 en 79/2003 en 

maakt daaruit op dat het legitiem is om bij de organisatie van het collectief overleg de gesprekspartners te 

selecteren. In het licht van dat doel kan worden vereist dat de vakorganisatie moet zijn aangesloten bij een 

vakorganisatie die zitting heeft in de Nationale Arbeidsraad. 

 

 A.20.  De Ministerraad voert aan dat vakorganisaties die niet vertegenwoordigd zijn op het niveau van de 

Nationale Arbeidsraad, niet vergelijkbaar zijn met vakorganisaties die dat wel zijn, in het kader van een 

wetskrachtige bepaling die ertoe strekt de sociale dialoog tussen representatieve en legitieme gesprekspartners te 

organiseren. 
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 A.21.  De Ministerraad betoogt dat het onderscheid tussen die categorieën in ieder geval objectief is. Hij 

verwijst naar de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2893/001, pp. 26-27) en 

besluit dat met het onderscheid een legitiem doel wordt nagestreefd. 

 

 A.22.  De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling ook pertinent en redelijk verantwoord 

is. 

 

 Aan het sociaal overleg in de Nationale Paritaire Commissie nemen vakorganisaties deel die niet enkel 

rekening houden met de belangen van het personeel bij de Belgische spoorwegen, maar ook met de belangen van 

de werknemers in het algemeen. Zij houden ook rekening met de permanente sociale dialoog met de andere 

interprofessionele organisaties op andere niveaus van het economische leven, met inbegrip van de Nationale 

Arbeidsraad. Dat is essentieel voor de sociale vrede en voor het goed functioneren van het economische leven. 

 

 De Ministerraad wijst erop dat het vereiste van vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad aansluit bij 

de band die reeds bestaat tussen de publieke sector en de Nationale Arbeidsraad. 

 

 Hij herhaalt dat het Hof reeds oordeelde dat het selecteren van gesprekspartners met als bedoeling een 

permanente en doeltreffende sociale dialoog te verzekeren teneinde de sociale vrede te bewaren, niet 

onevenredig is met dat doel. 

 

 Weliswaar zijn niet alle vakorganisaties die actief zijn bij het Belgische spoor zo georganiseerd dat zij thans 

rechtstreeks of onrechtstreeks zijn vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad. Dat is ook in andere sectoren 

van het bedrijfsleven het geval. 

 

 A.23.  De Ministerraad merkt op dat geen enkele wettelijke regel of beginsel gebiedt dat aan alle 

vakorganisaties dezelfde rechten worden verleend. Hij refereert in dat verband aan de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 27 oktober 1975, Nationale Unie van de Belgische 

Politiediensten t. België, en 6 februari 1976, Zweeds verbond van treinbestuurders t. Zweden). 

 

 Volgens de Ministerraad is het niet omdat de wetgever een bepaalde samenstelling van de Nationale 

Paritaire Commissie voorschrijft, die bovendien gerechtvaardigd is door en aansluit bij de algemene 

sociaaleconomische architectuur van het bedrijfsleven, dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de rechten van 

vakorganisaties. 

 

 Bovendien kunnen vakorganisaties die niet zijn aangesloten bij een in de Nationale Arbeidsraad 

vertegenwoordigde op nationaal vlak georganiseerde interprofessionele organisatie van werknemers, ten volle 

hun activiteiten als vakorganisatie ontplooien, zelfs als zij niet erkend zijn. De « aangenomen » vakorganisaties 

beschikken over alle vakbondsattributies, behalve die inzake de sociale dialoog, die zijn voorbehouden aan de 

erkende vakorganisaties. 

 

 De Ministerraad besluit dat de bestreden bepaling geen afbreuk doet aan de vakbondsvrijheid. Er moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen de vrijheid van vereniging en het toekennen van bepaalde bevoegdheden 

aan bepaalde vakorganisaties. 

 

 Volgens de Ministerraad heeft de NUOD zelf gekozen voor een bepaalde organisatie en voldoet zij 

daardoor niet aan de vereisten voor een vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire Commissie. 

 

 A.24.  De Ministerraad stelt dat de bestreden bepaling enkel ervoor zorgt dat een gecoördineerd optreden 

mogelijk wordt. Dat is essentieel, rekening houdend met het belang van de Belgische spoorwegen voor de andere 

economische sectoren. 

 

 Volgens de Ministerraad toont de opmerking van de verzoekende partij dat haar aanhang bij de OVS bij 

stakingen voldoende groot is om een ernstige invloed te hebben, juist aan dat het belangrijk is om in de 

Nationale Paritaire Commissie enkel vakorganisaties toe te laten die de nodige verantwoordelijkheidszin hebben 

en die in staat zijn de belangen van alle werknemers van de privé- en publieke sector te behartigen. 
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 A.25.  Naar de mening van de Ministerraad kan uit het door de verzoekende partij aangehaalde arrest van 

de Raad van State van 15 juni 1993 (nr. 43.313) niet worden afgeleid dat de voorwaarde van vertegenwoordiging 

in de Nationale Arbeidsraad niet pertinent zou zijn. De band met de Nationale Arbeidsraad vormt een 

doeltreffende manier om de aansluiting bij de sociale infrastructuur van de privésector te waarborgen. 

 

 De overwegingen van de Raad van State zijn vandaag niet meer relevant, vanwege de gewijzigde 

omstandigheden. 

 

 Volgens de Ministerraad geldt dat ook voor het arrest van de Raad van State van 21 februari 1996 

(nr. 58.281), dat overigens geen betrekking heeft op de vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire Commissie, 

maar op het statuut van « aangenomen » vakorganisatie. 

 

 A.26.  De Ministerraad benadrukt dat het Hof in zijn arrest nr. 79/2003 van 11 juni 2003 oordeelde dat het 

niet discriminerend is van de vakorganisaties te vereisen dat zij, om zitting te hebben in het strategisch comité 

van de NMBS, aangesloten moeten zijn bij een interprofessionele organisatie die zitting heeft in de Nationale 

Arbeidsraad. 

 

 Volgens het Hof moet wel een voldoende vertegenwoordiging worden gewaarborgd van de vakorganisaties 

van de NMBS, maar impliceert dat niet dat alle vakorganisaties met personeelsleden van de NMBS moeten zijn 

vertegenwoordigd. 

 

 De Ministerraad stelt dat de wetgever daarmee heeft rekening gehouden. De vertegenwoordiging in de 

Nationale Arbeidsraad is immers niet voldoende om een vertegenwoordiger te hebben in de Nationale Paritaire 

Commissie : de vakorganisatie moet ook vertegenwoordigd zijn in de infrastructuurbeheerder, de 

spoorwegonderneming en « HR Rail ». 

 

 Er wordt geen bijkomende representativiteitsvoorwaarde opgelegd omdat de vertegenwoordiging in de 

Nationale Arbeidsraad een voldoende blijk van representativiteit is. 

 

 A.27.  De Ministerraad stipt aan dat ook rekening moet worden gehouden met de andere bepalingen van 

artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013. Littera e) daarvan bepaalt dat de overige leden van de Nationale 

Paritaire Commissie worden « benoemd door de erkende syndicale organisaties in de zin van het statuut van het 

personeel van HR Rail naar evenredigheid van het aantal bijdragende leden van elk van deze syndicale 

organisaties bij de infrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en HR Rail samen ». 

 

 Een van de voorwaarden om het statuut van erkende organisatie te verkrijgen, is dat de organisatie een 

aantal betalende leden moet tellen van minstens 10 pct. van het totale aantal statutaire personeelsleden. 

 

 A.28.  De Ministerraad besluit dat de bestreden bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 

schendt en dat het beroep dient te worden verworpen. 

 

 A.29.  De NUOD, die in haar memorie van antwoord grotendeels het verzoekschrift overneemt, stelt vast 

dat de Ministerraad erkent dat het VSOA net zoals de OVS geen « erkende » maar een « aangenomen » 

vakorganisatie is en dat niettegenstaande de evenwaardige representativiteit een onderscheid wordt gemaakt op 

basis van de vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad. 

 

 De NUOD merkt ook op dat de Nationale Arbeidsraad is opgericht voor de privésector en niet voor de 

publieke sector. 

 

 De NUOD erkent dat het beroep enkel is gericht tegen littera d), van artikel 7, 11°, van de wet van 

30 augustus 2013. 

 

 A.30.  De Ministerraad repliceert dat de NUOD nog enkel opmerkingen maakt over de gelijke 

representativiteit van de OVS en het VSOA en alludeert op een verleden van gelijke behandeling binnen en door 

de NMBS. Volgens de Ministerraad doen die opmerkingen in het licht van de bestreden bepaling niet ter zake. 
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 De Ministerraad herinnert eraan dat elke vakorganisatie vrij is zich te organiseren en dat elk personeelslid 

vrij is zich aan te sluiten bij een vakorganisatie naar keuze. Dat sommigen anders of niet vertegenwoordigd zijn, 

is een louter gevolg van de actieve en passieve vakbondsvrijheid. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De Nationale Unie der Openbare Diensten (hierna : NUOD) vordert de 

vernietiging van artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming 

van de Belgische spoorwegen (hierna : wet van 30 augustus 2013), dat bepaalt : 

 

 « In het kader van de machtiging verleend overeenkomstig artikel 3, § 1, 3°, kan de 

Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad : 

 

 […] 

 

 11°  de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie wijzigen, zodat zij zal 

bestaan uit zesentwintig leden, met name : 

 

 a)  drie leden benoemd door de raad van bestuur van HR Rail, waaronder in ieder geval 

de voorzitter van de raad van bestuur van HR Rail, die van rechtswege voorzitter van de 

Nationale Paritaire Commissie zal zijn, en de algemeen directeur van HR Rail; 

 

 b)  vijf leden benoemd door de raad van bestuur van de infrastructuurbeheerder; 

 

 c)  vijf leden benoemd door de raad van bestuur van de spoorwegonderneming; 

 

 d)  één lid benoemd door elk van de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde op 

nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisaties van werknemers, die ook in de 

infrastructuurbeheerder, in de spoorwegonderneming en in HR Rail zijn vertegenwoordigd; 

 

 e)  de overige leden benoemd door de erkende syndicale organisaties in de zin van het 

statuut van het personeel van HR Rail naar evenredigheid van het aantal bijdragende leden 

van elk van deze syndicale organisaties bij de infrastructuurbeheerder, de 

spoorwegonderneming en HR Rail samen ». 

 

 B.1.2.  De NUOD voert in een enig middel aan dat de bestreden bepaling onbestaanbaar 

zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat enkel vakorganisaties die zijn 

aangesloten bij een interprofessionele organisatie die zitting heeft in de Nationale  

  



10 

Arbeidsraad, leden kunnen afvaardigen in die Nationale Paritaire Commissie, waardoor een 

van haar onderafdelingen, namelijk de Onafhankelijke Vakbond voor het Spoorwegpersoneel 

(hierna : OVS), wordt uitgesloten. 

 

 In haar memorie van antwoord beperkt de verzoekende partij het beroep tot littera d), van 

artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.  De Ministerraad voert aan dat het beroep tot vernietiging om meerdere redenen niet 

ontvankelijk is : de NUOD zou optreden als vertegenwoordiger van de OVS, zodat afbreuk 

wordt gedaan aan het beginsel « nul ne plaide par procureur », er zou geen geldige beslissing 

zijn om het beroep in te stellen en de NUOD zou niet het rechtens vereiste belang hebben om 

voor het Hof in rechte te treden. 

 

 B.3.1.  Naar luid van artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient de verzoekende partij voor het Hof een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon te zijn die doet blijken van een belang. 

 

 B.3.2.  Vakorganisaties, zoals de NUOD, die feitelijke verenigingen zijn, hebben in 

beginsel niet de vereiste bekwaamheid om voor het Hof een beroep tot vernietiging in te 

stellen. Anders is het wanneer zij optreden in aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als 

afzonderlijke entiteiten worden erkend en wanneer, terwijl zij wettelijk als dusdanig zijn 

betrokken bij de werking van overheidsdiensten, de voorwaarden zelf voor hun betrokkenheid 

bij die werking in het geding zijn. 

 

 B.3.3.  In zoverre zij in rechte treden ter vernietiging van bepalingen die tot gevolg 

hebben dat aan hun prerogatieven wordt geraakt, moeten zulke organisaties voor de 

toepassing van artikel 2, 2°, van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met een 

persoon worden gelijkgesteld. 
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 B.3.4.  Te dezen is niet betwist dat de NUOD als vakvereniging betrokken is bij de 

werking van overheidsdiensten en dat de voorwaarden voor haar betrokkenheid bij die 

werking in het geding zijn, nu een van haar onderafdelingen wordt geweerd uit een federaal 

orgaan voor overleg tussen werkgevers en werknemers over personeelsaangelegenheden. 

 

 B.3.5.  Luidens artikel 4 van haar statuten heeft de verzoekende partij als doel de 

beroepsbelangen en de economische en sociale belangen te verdedigen en te behartigen van al 

de personeelsleden die zij vertegenwoordigt. 

 

 Uit de loutere vaststelling dat een andere vereniging, meer bepaald een onderafdeling van 

de verzoekende partij, deels dezelfde belangen behartigt, kan niet worden afgeleid dat de 

verzoekende partij als volmachtdrager van die andere vereniging zou optreden. 

 

 B.4.1.  Zoals een rechtspersoon, krachtens artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dient een feitelijke vereniging, in beginsel, op het 

eerste verzoek van het Hof, het bewijs voor te leggen van de beslissing om het beroep in te 

stellen, zodat het Hof kan nagaan of het beroep tijdig en door het bevoegde orgaan is 

ingesteld. 

 

 B.4.2.  Het verzoekschrift is te dezen ondertekend door de advocaat van de verzoekende 

partij. 

 

 Krachtens artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek verschijnt de advocaat 

als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, 

behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist. 

 

 Met betrekking tot die bepaling oordeelde het Hof van Cassatie : 

 

 « Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van toepassing is in 

strafzaken, bepaalt dat de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij 

van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving 

vereist. Met uitzondering van het laatste geval, wordt de advocaat die voor een rechtscollege 

van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt te verklaren 

dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam geïdentificeerd is door de 

opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk 

vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon 

te hebben gekregen. 
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 Dit vermoeden is weerlegbaar. 

 

 Een partij is gerechtigd op te werpen dat de beslissing om een akte van rechtspleging te 

verrichten, niet goedgekeurd is door de organen van de rechtspersoon en niet van hem uitgaat, 

maar zij moet haar opwerping aannemelijk maken » (Cass., 9 januari 2007, Arr. Cass., 2007, 

nr. 11; in dezelfde zin reeds : Cass., 9 februari 1978, Arr. Cass., 1978, p. 688, en Cass., 

17 april 1997, Arr. Cass., 1997, nr. 189). 

 

 B.4.3.  Bij zijn arrest nr. 42/98 van 22 april 1998 heeft het Hof vastgesteld dat de 

interpretatie van het Hof van Cassatie verschilde van die van de Raad van State. 

 

 De Raad van State aanvaardde weliswaar dat de advocaat niet van enige volmacht moest 

doen blijken, maar hij verwierp het daaraan verbonden vermoeden dat het bevoegde orgaan 

van de rechtspersoon tijdig en rechtsgeldig had beslist om in rechte te treden. 

 

 Het Hof oordeelde dat het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling bestaanbaar was 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : 

 

 « Het verschil van interpretatie vindt een verklaring in de specifieke kenmerken van het 

objectieve contentieux dat aan de Raad van State is toevertrouwd : de Raad van State past een 

inquisitoriale procedure toe; hij ontvangt de beroepen die zijn ingesteld ter verdediging van 

collectieve belangen; hij kan, bij arresten die een absoluut gezag van gewijsde hebben, met 

terugwerkende kracht akten en reglementen van administratieve overheden vernietigen. 

 

 Die eigen kenmerken van het aan de Raad van State toevertrouwde contentieux 

verantwoorden dat hij artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek anders 

interpreteert en dat hij nagaat of het bevoegde orgaan van de rechtspersoon, zelfs als die 

persoon door een advocaat wordt vertegenwoordigd, binnen de voorgeschreven termijn en 

met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging die erop betrekking hebben, de 

beslissing heeft genomen om het beroep in te stellen ». 

 

 B.4.4.  Artikel 7, 5°, van de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de 

bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State heeft artikel 19 

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State aangevuld met het volgende lid : 

 

 « Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de advocaat verondersteld gemandateerd te 

zijn door de handelingsbekwame persoon die hij beweert te vertegenwoordigen ». 
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 De parlementaire voorbereiding vermeldt hieromtrent : 

 

 « Het lijkt wenselijk om terug te keren naar een interpretatie van artikel 440 van het 

Gerechtelijk Wetboek, die gedeeld wordt door het Hof van Cassatie en de Raad van State. 

Deze interpretatie belet niet dat een partij in het geschil de regelmatigheid van de beslissing 

om te handelen zou betwisten. Maar het behoort die partij, in casu dan toe dit door alle 

mogelijke rechtsmiddelen te bewijzen » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-2277/1, p. 19). 

 

 B.4.5.  Artikel 3 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de 

rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State somt de stukken op 

die bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 

28 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft artikel 3, 4°, van het voormelde besluit van 

de Regent vervangen door de volgende bepaling : 

 

 « 4°  indien zij een rechtspersoon is, een afschrift van haar gepubliceerde statuten en van 

haar gecoördineerde geldende statuten en, indien deze rechtspersoon niet door een advocaat 

wordt vertegenwoordigd, een afschrift van de akte van aanstelling van haar organen, alsmede 

het bewijs dat het daartoe bevoegde orgaan beslist heeft in rechte te treden ». 

 

 Uit het verslag aan de Koning blijkt dat artikel 3, 4°, van het besluit van de Regent werd 

gewijzigd « om rekening te houden met de invoering bij de wet van 20 januari 2014 van het 

mandaat ad litem. Het voorleggen van de statuten van de rechtspersoon blijft in elk geval 

vereist. Dit is niet het geval voor de andere stukken, wanneer deze rechtspersoon 

vertegenwoordigd wordt door een advocaat » (Belgisch Staatsblad, 3 februari 2014, p. 9081). 

 

 B.4.6.  De wetgever heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de bijzondere aard van het aan de 

Raad van State toevertrouwde contentieux de toepassing van het mandaat ad litem, zoals 

geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie, niet in de weg staat. 

 

 In het licht van de door de wetgever nagestreefde eenvormigheid inzake de draagwijdte 

van het mandaat ad litem van de advocaat is er geen reden meer om voor het Grondwettelijk 

Hof minder soepele ontvankelijkheidsvoorwaarden te hanteren. 

 

 B.4.7.  Artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof voorziet erin dat het bewijs van de beslissing van het bevoegde orgaan 

van de rechtspersoon om in rechte te treden « op het eerste verzoek » moet worden 
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voorgelegd. Die formulering laat het Hof toe om af te zien van een dergelijk verzoek, met 

name wanneer de rechtspersoon door een advocaat wordt vertegenwoordigd. 

 

 Die interpretatie belet niet dat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om 

in rechte op te treden niet is genomen door de bevoegde organen van de rechtspersoon, maar 

zij moet haar opwerping aannemelijk maken, wat kan met alle middelen van recht. Zulks is te 

dezen niet het geval. 

 

 B.5.1.  Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier situatie door de 

bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.5.2.  Als onafhankelijke vakorganisatie voor het personeel van de openbare sector, kan 

de verzoekende partij door de bestreden bepaling worden geraakt in zoverre die bepaling 

eraan in de weg staat dat haar onderafdeling, die het bij haar aangesloten personeel van de 

Belgische spoorwegen vertegenwoordigt, als vakorganisatie wordt uitgesloten van het sociaal 

overleg in het hoogste nationale overlegorgaan dat bevoegd is voor de 

personeelsaangelegenheden van de gereorganiseerde Belgische spoorwegen, terwijl andere 

vakorganisaties en met name ook het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt bij dat overleg 

worden betrokken. Zij heeft derhalve een voldoende belang bij de vernietiging ervan. 

 

 B.6.  De excepties worden verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.7.1.  De bestreden bepaling maakt deel uit van de wet van 30 augustus 2013, waarmee 

de hervorming wordt beoogd van de Belgische spoorwegen tot een model met twee autonome 

overheidsbedrijven, één spoorwegonderneming en één infrastructuurbeheerder, die beide, in 

samenwerking met de Staat, een nieuwe vennootschap zullen oprichten en beheren (« HR 

Rail » genoemd), die als enige werkgever voor het voltallige personeel zal optreden. 

 

 B.7.2.  Bij artikel 3 van die wet is de Koning gemachtigd daartoe een reeks maatregelen 

te nemen. In het kader van die machtiging vermag de Koning, bij een in Ministerraad 

overlegd besluit, op het stuk van het sociaal overleg onder meer de samenstelling van de 
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Nationale Paritaire Commissie te wijzigen zodat zij is aangepast aan de hervormde structuur, 

zij het dat daarbij een aantal basisregels in acht moeten worden genomen die in artikel 7 van 

de wet van 30 augustus 2013 zijn vastgelegd. 

 

 B.7.3.  Artikel 11 van de wet van 30 augustus 2013 bepaalt dat de besluiten die krachtens 

die wet worden vastgesteld, de van kracht zijnde wettelijke bepalingen kunnen wijzigen, 

aanvullen, vervangen of opheffen en dat die besluiten ophouden uitwerking te hebben indien 

zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van hun 

inwerkingtreding. 

 

 B.7.4.  Gebruik makend van die machtiging op het stuk van het sociaal overleg, heeft de 

Koning het besluit van 11 december 2013 « [betreffende] het personeel van de Belgische 

Spoorwegen » genomen. Het bij dat koninklijk besluit in de wet van 30 augustus 2013 

ingevoegde artikel 116 bepaalt de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie 

overeenkomstig de in artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013 bepaalde basisregels. 

Het voormelde koninklijk besluit is bekrachtigd bij artikel 2 van de wet van 24 april 2014 tot 

bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 

30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Belgisch 

Staatsblad van 27 mei 2014). 

 

 B.8.  In de nieuwe structuur van de Nationale Paritaire Commissie zijn er volgens 

artikel 7, 11°, van de bestreden wet, enerzijds, dertien vertegenwoordigers van de 

infrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en « HR Rail » (artikel 7, 11°, a), b) en c) 

en, anderzijds, dertien vertegenwoordigers van het personeel (artikel 7, 11°, d) en e)). Van die 

laatste dertien wordt één lid aangewezen door elk van de in de Nationale Arbeidsraad 

vertegenwoordigde op nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisaties van 

werknemers, die ook in de infrastructuurbeheerder, in de spoorwegonderneming en in HR 

Rail zijn vertegenwoordigd, en voor het overige wordt het personeel vertegenwoordigd door 

de leden benoemd door de erkende vakorganisaties « in de zin van het statuut van het 

personeel ». 

 

 B.9.1.  De verzoekende partij klaagt aan dat de in artikel 7, 11°, d), van de wet van 

30 augustus 2013 gestelde vereiste dat de vakorganisaties die vertegenwoordigd willen zijn in 

de Nationale Paritaire Commissie « de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde op 
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nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisaties van werknemers » moeten zijn, haar 

onderafdeling, de OVS, uitsluit, terwijl een andere vergelijkbare vakorganisatie bij het spoor, 

namelijk het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), wel is vertegenwoordigd. 

 

 B.9.2.  De OVS en het VSOA zijn, samen met het Autonoom Syndicaat voor 

Treinbestuurders (ASTB), vakorganisaties die bij de Belgische spoorwegen zijn 

« aangenomen » om er hun vakbondsactiviteit te ontplooien, maar zij zijn geen 

overeenkomstig het personeelsstatuut van de NMBS-Holding « erkende » vakorganisaties, 

zoals de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en het ACV-Transport en 

Communicatie (ACV-Transcom). 

 

 B.9.3.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn de vakorganisaties 

vergelijkbaar wanneer het erop aankomt te bepalen of zij al dan niet deel kunnen uitmaken 

van de Nationale Paritaire Commissie bij de Belgische spoorwegen. 

 

 B.10.1.  Wat het sociaal overleg binnen de nieuwe structuren betreft, is in de memorie 

van toelichting bij het ontwerp vermeld dat « door de oprichting van HR Rail de eenheid van 

het sociaal overleg binnen de Nationale Paritaire Commissie en van het statuut van het 

spoorwegpersoneel in het kader van deze hervorming behouden [blijft] » (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2893/001, p. 5). 

 

 B.10.2.  Wat inzonderheid artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013 betreft, 

vermeldt de memorie van toelichting : 

 

 « De bevoegdheidsgebieden van de enige Nationale Paritaire Commissie zullen na de 

inwerkingtreding van de hervorming behouden blijven. Wel zal de Koning de samenstelling 

kunnen aanpassen op basis van punt 11° zodat de Nationale Paritaire Commissie na de 

inwerkingtreding van de hervorming als volgt zal samengesteld zijn uit zesentwintig leden : 

 

 -  Drie leden benoemd door de raad van bestuur van HR Rail, waaronder in ieder geval de 

voorzitter van de raad van bestuur van HR Rail, die van rechtswege voorzitter van de 

Nationale Paritaire Commissie zal zijn, en de algemeen directeur van HR Rail; 

 

 —  Vijf leden benoemd door de raad van bestuur van de infrastructuurbeheerder; 

 

 —  Vijf leden benoemd door de raad van bestuur van de spoorwegonderneming; 
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 —  Eén lid benoemd door elk van de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde op 

nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisaties van werknemers, die ook in de 

infrastructuurbeheerder, in de spoorwegonderneming en in HR Rail zijn vertegenwoordigd; 

 

 —  De overige leden benoemd door de erkende vakorganisaties in de zin van het statuut 

van het personeel naar evenredigheid van het aantal bijdragende leden van elk van deze 

vakorganisaties bij de infrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en HR Rail samen. 

 

 Hierdoor wordt de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie aangepast, zodat 

zij aan de hervormde structuren beantwoordt en ook na de inwerkingtreding van de 

hervorming als orgaan van gezamenlijk sociaal overleg voor al het personeel, al dan niet ter 

beschikking gesteld aan de infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming, kan zorgen 

voor een doeltreffend sociaal overleg en voor de eenheid van het statuut van het personeel. De 

bevoegdheden van de Nationale Paritaire Commissie zijn van die aard dat zij weegt op 

personeelszaken in de ruime zin en aldus daarin een grote verantwoordelijkheid draagt. Door 

de vereisten gesteld aan de vakorganisaties om in de Nationale Paritaire Commissie te kunnen 

zetelen, wordt vooreerst gewaarborgd dat zij ten allen tijde de belangen van alle categorieën 

van personeel vertegenwoordigen en dat bij het formuleren van eisen voor een categorie van 

het personeel rekening wordt gehouden met de weerslag ervan op de situatie van de andere 

werknemers, niet alleen binnen de ondernemingen waarvoor de Nationale Paritaire 

Commissie bevoegd is, maar ook op het nationaal en interprofessionele niveau in de publieke 

en private sector. Het criterium van rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in de 

Nationale Arbeidsraad is een indirecte wijze om die aansluiting bij onderscheiden niveaus van 

het sociaal overleg te waarborgen. Het moet tevens gesitueerd worden in de objectieve banden 

die tussen de Nationale Arbeidsraad en de publieke sector, in ruime zin, bestaan, en in het feit 

dat het algemene arbeidsrecht, dat voorzeker tot de bevoegdheid van de Nationale 

Arbeidsraad behoort, niet enkel de private maar ook de publieke sector aanbelangt » (Parl. 

St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2893/001, pp. 26–27). 

 

 B.11.1.  Zoals blijkt uit de hiervoor geciteerde parlementaire voorbereiding, heeft de 

wetgever naar aanleiding van de hervorming van de Belgische spoorwegen de Koning 

gemachtigd een aantal maatregelen te nemen met het oog op de samenstelling van de 

Nationale Paritaire Commissie, als orgaan van gezamenlijk sociaal overleg voor al het 

personeel van de Belgische spoorwegen, opdat die Commissie zorgt voor een doeltreffend 

sociaal overleg en voor de eenheid van het statuut van dat personeel. 

 

 B.11.2.  In het licht van die doelstelling is het redelijk verantwoord dat in de Nationale 

Paritaire Commissie in elk geval vertegenwoordigers zitting zullen nemen die een band 

hebben met zowel de Nationale Arbeidsraad, als de infrastructuurbeheerder, de 

spoorwegonderneming en HR Rail. Een dergelijke vereiste is immers van die aard dat zij 

waarborgt dat bij het nemen van beslissingen door het hoogste overlegorgaan in de sociale 

dialoog niet alleen rekening wordt gehouden met de belangen van de verschillende  
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categorieën van werknemers van de Belgische Spoorwegen, maar ook met de belangen van de 

werknemers in het algemeen en dat het overleg in de Nationale Paritaire Commissie 

geconcerteerd verloopt met het overleg in de Nationale Arbeidsraad. 

 

 Doordat wordt vereist dat de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde 

interprofessionele organisaties van werknemers tegelijk ook in Infrabel, de NMBS en HR Rail 

zijn vertegenwoordigd, wordt eveneens gewaarborgd dat de betrokken leden van de Nationale 

Paritaire Commissie afkomstig zijn uit dat deel van de vakorganisatie dat actief is voor de 

sector van de spoorwegen. 

 

 B.12.1.  Het zou evenwel niet redelijk verantwoord zijn dat vakverenigingen die weinig 

representatief zijn voor het personeel van de Belgische spoorwegen, wel vertegenwoordigd 

zijn in de Nationale Paritaire Commissie, louter doordat zij voldoen aan de voormelde criteria, 

maar dat vakverenigingen die niet aan die criteria voldoen, zouden zijn uitgesloten, ook al 

geven zij blijk van een duidelijke representativiteit binnen de Belgische spoorwegen. 

 

 B.12.2.  Naast de bestreden bepaling heeft de wetgever evenwel ook voorzien in een 

aanvullende vertegenwoordiging in de Nationale Paritaire Commissie door vakorganisaties 

die erkend zijn « in de zin van het statuut van het personeel van HR Rail », « naar 

evenredigheid van het aantal bijdragende leden van elk van deze syndicale organisaties bij de 

infrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en HR Rail samen » (artikel 7, 11°, e), van 

de wet van 30 augustus 2013). 

 

 B.12.3.  In de parlementaire voorbereiding is met betrekking tot die bepaling gesteld : 

 

 « De belangrijke vertegenwoordiging van de erkende organisaties in de zin van het 

statuut van het personeel zorgt er bovendien voor dat de effectieve representativiteit van de 

organisaties in de Nationale Paritaire Commissie afdoend is gewaarborgd. Naast het toelaten 

en verenigen van alle personeelsleden van welke categorie ook en haar aansluiting bij een 

nationale en interprofessionele organisatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, 

heeft elke erkende organisatie ook nog een aantal individueel bijdragende leden die de 

minimumdrempel van 10 % overschrijden » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2893/001, 

p. 27). 
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 B.12.4.  Aldus kan door middel van artikel 7, 11°, e), van de wet van 30 augustus 2013 

worden gewaarborgd dat, naast de vakorganisaties die deel uitmaken van de in de Nationale 

Arbeidsraad vertegenwoordigde op nationaal vlak opgerichte interprofessionele organisaties 

van werknemers, ook vertegenwoordigers van het personeel in de Nationale Paritaire 

Commissie zitting nemen op basis van een voor alle vakverenigingen gelijk en objectief 

representativiteitscriterium aan de hand van het betalende lidmaatschap van personeelsleden 

van de infrastructuurbeheerder, de spoorwegonderneming en HR Rail samen. 

 

 B.12.5.  Bijgevolg heeft de bestreden bepaling geen gevolgen die onevenredig zijn ten 

aanzien van het nagestreefde doel. 

 

 B.13.  De combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met de artikelen 5 en 6 

van het Herziene Europees Sociaal Handvest waarnaar de verzoekende partij verwijst, leidt 

niet tot een andere conclusie. 

 

 B.14.  Rekening houdend met hetgeen in B.12.4 is vermeld, is het enige middel niet 

gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep, rekening houdend met hetgeen in B.12.4 is vermeld. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 17 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5683 

 

 

Arrest nr. 121/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 

inzonderheid betreffende artikel 24, vierde lid, ervan, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 24 juni 2013 in zake Renee Nieuwenhuyse tegen de nv « Axa Belgium », 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 juni 2013, heeft de 

Arbeidsrechtbank te Brugge een prejudiciële vraag gesteld die bij beschikking van het Hof 

van 2 juli 2013 als volgt werd geherformuleerd : 

 

 « 1°  Schendt artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in de 

interpretatie dat de vergoeding voor de geregelde hulp van een andere persoon enkel 

betrekking heeft op de blijvende arbeidsongeschiktheid, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, doordat niet in deze vergoeding is voorzien voor de hulp van een andere persoon 

tijdens de periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ? 

 

 2°  Schendt de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dezelfde artikelen door voor de 

hulp van een andere persoon tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet in 

een recht op vergoeding te voorzien ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Axa Belgium », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. C. Persyn en 

Mr. J. Lorré, advocaten bij de balie te Brugge; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en 

Mr. C. Vannieuwenhuysen, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

T. Merckx-Van Goey en F. Daoût te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 

dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 

van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 

dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak 

in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eisende partij voor de Arbeidsrechtbank te Brugge was arbeidsongeschikt na een arbeidsongeval op 

20 februari 2002. 

 

 Volgens de door de Rechtbank aangestelde deskundige was er een tijdelijke volledige 

arbeidsongeschiktheid van 20 februari 2002 tot 22 september 2002 en was er tijdens die periode, gedurende twee 

weken na een operatie op 6 juni 2002, nood aan geregelde hulp van derden. 
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 De verwerende partij, verzekeringsmaatschappij van de werkgever, doet opmerken dat de 

arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet voorziet in een vergoeding voor hulp van derden tijdens de periode 

van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat artikel 24, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

recht geeft op een bijkomende jaarlijkse vergoeding indien de toestand van de getroffene de geregelde hulp van 

een derde vergt, maar dat die bepaling doorgaans zo wordt geïnterpreteerd dat zij enkel betrekking heeft op de 

periode vanaf de consolidatie, dus eerst vanaf de blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

 De verwijzende rechter stelt dat de toestand van een slachtoffer tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

niet minder hulp van een derde vereist dan tijdens de blijvende arbeidsongeschiktheid en dat de bijstand 

daarentegen meestal meer nodig is in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tijdens welke de 

arbeidsongeschiktheid meestal volledig is, dan tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid, wanneer 

de arbeidsongeschiktheid meestal slechts gedeeltelijk is. 

 

 De rechter refereert ook aan andere regelingen in de sociale zekerheid die wel voorzien in een vergoeding 

voor de hulp van derden, zoals bijvoorbeeld in artikel 93, achtste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 

1994 gecoördineerde wetten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, en in de artikelen 2, § 3, en 6, §§ 3 en 4, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Hij merkt ook op dat in de rechtsleer vraagtekens zijn 

geplaatst bij de situatie waarbij de verzekeraar er belang bij heeft de consolidatie uit te stellen, terwijl het 

slachtoffer er belang bij heeft dat de consolidatie zo vroeg mogelijk plaatsvindt. 

 

 Bijgevolg beslist de rechter ambtshalve het Hof te ondervragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De Ministerraad schetst eerst de wetsgeschiedenis van de arbeidsongevallenwetgeving. 

 

 Hij herinnert eraan dat het oorspronkelijke aansprakelijkheidsstelsel van de wet van 24 december 1903 

betreffende de vergoeding van schade voortspruitende uit ongevallen in de eerste plaats gericht was op de 

blijvende arbeidsongeschiktheid en dat daaraan later een stelsel is toegevoegd dat betrekking heeft op de 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

 

 Volgens de Ministerraad is de vergoeding in het stelsel van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gericht op 

het toekennen van een vervangingsinkomen voor de verloren uren als gevolg van het arbeidsongeschiktheid en 

beoogt het stelsel van de blijvende arbeidsongeschiktheid daarentegen een vergoeding voor het « verloren 

verdienvermogen ». 

 

 A.1.2.  De Ministerraad zet vervolgens de kenmerken van de beide stelsels uiteen. 

 

 De blijvende arbeidsongeschiktheid gaat in op het ogenblik van de consolidatie, dat is het tijdstip waarop 

de gezondheidstoestand van het slachtoffer vermoedelijk niet meer zal verbeteren. De arbeidsongeschiktheid 

wordt bepaald door de weerslag van de lichamelijke depreciatie op het economisch potentieel van het 

slachtoffer. Indien het slachtoffer geregelde hulp van een derde behoeft, kan daarvoor een bijkomende 

vergoeding worden toegekend. 

 

 De tijdelijke arbeidsongeschiktheid eindigt bij de genezing, ofwel bij de consolidatie, ofwel bij het 

overlijden van het slachtoffer. Tot zolang wordt de arbeidsongeschiktheid vergoed om het normale loon dat het 

slachtoffer op het ogenblik van het arbeidsongeval verdiende, te behouden. 

 

 A.1.3.  De Ministerraad is van mening dat het verschil in behandeling tussen de tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid en de blijvende arbeidsongeschiktheid berust op een objectief criterium en verantwoord 

is. 
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 Het doel van de tegemoetkoming in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is immers verschillend van 

dat van de tegemoetkoming in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. In het eerste geval is de vergoeding 

gericht op het vervangen van het vroegere loon. In het tweede geval beoogt zij de vergoeding van het « verloren 

verdienvermogen », dat is het verlies of de vermindering van de economische waarde van het slachtoffer op de 

arbeidsmarkt. 

 

 Bovendien zijn ook de implicaties voor degene die hulp biedt geheel verschillend naarmate de toestand van 

het slachtoffer nog evolutief, dan wel permanent is. 

 

 De Ministerraad merkt in dat verband op dat slachtoffers tijdens de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid veelal kunnen terugvallen op het sociale weefsel dat hen omringt. Het loonverlies dat de 

helpende derden in die periode lijden, kan worden opgevangen door stelsels als het verlof om dwingende reden, 

thematisch verlof of tijdskrediet. 

 

 Wanneer vaststaat dat de arbeidsongeschiktheid blijvend is en de toestand van het slachtoffer de geregelde 

hulp van een andere persoon vergt, gaat dat meestal de draagkracht van het sociale weefsel te boven en volstaan 

de mogelijkheden die tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid bestaan, niet langer. 

 

 Volgens de Ministerraad is het dan ook logisch en geoorloofd dat enkel vanaf dan een vergoeding voor de 

hulp van derden wordt toegekend. 

 

 A.2.1.  De nv « Axa Belgium », verzekeringsmaatschappij van de werkgever en verwerende partij in het 

bodemgeschil, is in hoofdorde van mening dat de situatie van slachtoffers in de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid niet vergelijkbaar is met die van slachtoffers in de periode van blijvende 

arbeidsongeschiktheid. 

 

 Volgens die partij geschieden de waardering en de uitdrukking (in procenten) van de arbeidsongeschiktheid 

op verschillende wijze al naargelang het slachtoffer zich bevindt in de ene of de andere periode. Die periodes 

zijn medisch van elkaar te onderscheiden naar gelang van de (in)stabiliteit van de letsels. 

 

 Dat onderscheid wordt voortgezet in de vergoedingsregeling. In de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid varieert de intensiteit van de letsels en wordt met een vergoeding per dag gewerkt, terwijl 

vanaf de consolidatie een jaarlijks bedrag wordt toegekend. 

 

 Dat de vergoeding voor de geregelde hulp van derden enkel mogelijk is vanaf de blijvende 

arbeidsongeschiktheid, houdt verband met de wetsgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling en met de 

aard van de vergoeding. 

 

 Vroeger kon de rechter discretionair de jaarlijkse vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid 

verhogen tot maximaal 150 pct., rekening houdend met de nood aan hulp van derden voor « zwaar gekwetste » 

personen. De finaliteit daarvan steunt op een vermoeden van inkomstenverlies, niet van het slachtoffer, maar van 

de derde die het slachtoffer in het dagelijkse leven bijstaat en verzorgt. De tegemoetkoming voor de hulp van 

derden is geen « complementaire » vergoeding naast de jaarlijkse vergoeding voor blijvende 

arbeidsongeschiktheid, maar een ondeelbaar geheel van de vergoeding die kon worden herzien naar gelang van 

de toestand van het slachtoffer of ingevolge een verhoogde nood aan persoonlijke dagelijkse zorg. 

 

 Volgens de nv « Axa Belgium » zijn de berekeningswijze en de coëfficiënten van de vergoeding doorheen 

de decennia gewijzigd, maar is de aard van de vergoeding zelf niet veranderd. Ook nu gaat het nog steeds om 

behartenswaardige gevallen waarvoor de bijstand bij dagdagelijkse handelingen noodzakelijk is. 

 

 Die vergoeding houdt dan ook noodzakelijkerwijze verband met de blijvende arbeidsongeschiktheid en niet 

met de tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Het is pas vanaf de consolidatie duidelijk wat de graad van blijvende 

arbeidsongeschiktheid is en binnen welke proportie een geregelde hulp van derden nodig is. 
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 De nv « Axa Belgium » besluit dat de algemene groep slachtoffers die zich in de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid bevinden juridisch en feitelijk verschillend is van de groep slachtoffers die geconfronteerd 

worden met een blijvende arbeidsongeschiktheid en die mede vanuit een wetshistorisch oogpunt aanspraak 

kunnen maken op een vergoeding voor geregelde hulp van derden. De tweede groep is veel nauwer en beoogt 

een beperkte categorie van behartenswaardige gevallen die de wetgever vroeger aanmerkte als « ernstig 

gekwetste » personen. 

 

 De nv « Axa Belgium » benadrukt tot slot dat de Belgische arbeidsongevallenwetgeving specifiek is en 

gekenmerkt wordt door een forfaitaire vergoeding. De begrippen en vergoedingsregeling van die sector kunnen 

niet zomaar worden overgeplaatst. De door de verwijzende rechter geformuleerde vergelijking met de bij 

koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wetten betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, en de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap, is dan ook niet relevant. 

 

 A.2.2.1.  In ondergeschikte orde betoogt de nv « Axa Belgium » dat het aangeklaagde verschil in 

behandeling niet in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.2.2.2.  In de eerste plaats is het doel van het verschil in behandeling wettig en geoorloofd en dient het het 

algemeen belang. 

 

 Het doel van het onderscheid is grotendeels wetshistorisch te verklaren, maar ook nu nog is de vergoeding 

voor de hulp van derden een forfaitaire tegemoetkoming voor een bepaalde subgroep van slachtoffers waarvoor 

de wet een verhoging van de jaarlijkse vergoeding mogelijk maakt. De mate van inzet van een derde en ook de 

hoogte van de vergoeding is maar praktisch te bepalen vanaf de consolidatie, wanneer de medische toestand van 

het slachtoffer stabiel is en de letsels een bestendig karakter vertonen. 

 

 Volgens de nv « Axa Belgium » is er nog een andere logische verklaring voor het onderscheid. De 

vergoeding voor geregelde hulp van derden is een tegemoetkoming in het inkomensverlies van de derde die 

bijstand verleent. Tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan een derde een beroep doen op een 

waaier van mogelijkheden voor een schorsing van diens werkzaamheden, veelal zonder loonverlies, zoals het 

verlof om dwingende reden, de thematische verloven en het tijdskrediet. Die mogelijkheden zijn echter steeds 

tijdelijk. 

 

 Wanneer een slachtoffer overgaat naar een periode van blijvende arbeidsongeschiktheid is het voor de 

derde moeilijker hulp te blijven verlenen zonder effectief en reëel inkomensverlies. Zodra de 

arbeidsongeschiktheid en de nood tot bijstand van en verzorging door een derde een permanent gegeven wordt, 

is de toekenning van een vergoeding voor hulp van derden dus logisch en geoorloofd. 

 

 A.2.2.3.  Volgens de nv « Axa Belgium » berust het verschil in behandeling op een objectief criterium op 

basis van het tijdstip van consolidatie. 

 

 A.2.2.4.  Voorts is het toekennen van een vergoeding voor geregelde hulp van derden tijdens de periode 

van blijvende arbeidsongeschiktheid vanwege de bedoeling van de wetgever en in het licht van de wetshistoriek 

functioneel en dus pertinent. 

 

 De nv « Axa Belgium » merkt in dat verband nog op dat de vergoeding voor geregelde hulp van derden 

losstaat van de terugbetaling van medische onkosten. De vergoeding voor medische onkosten is niet bestemd om 

het verlies aan zelfredzaamheid te verhelpen en kan betrekking hebben op zowel de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid als die van blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

 A.2.2.5.  Tot slot is de nv « Axa Belgium » van mening dat er een evenwicht bestaat tussen de maatregel en 

het beoogde doel en dat dus ook is voldaan aan de evenredigheidstoets. 
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- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de arbeidsongevallenwet 

van 10 april 1971 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij niet voorziet in 

het recht op een vergoeding voor de geregelde hulp van derden ten gunste van het slachtoffer 

dat zich bevindt in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (tweede prejudiciële 

vraag), en van artikel 24, vierde lid, van die wet, zo geïnterpreteerd dat het enkel voorziet in 

een vergoeding voor de geregelde hulp van derden ten gunste van het slachtoffer dat zich 

bevindt in de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid (eerste prejudiciële vraag). 

 

 Het Hof onderzoekt de twee vragen, die beide uitgaan van de ontstentenis van een 

vergoeding voor de geregelde hulp van derden voor het slachtoffer van een arbeidsongeval 

tijdens de periode van diens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, samen. 

 

 B.2.1.  Artikel 24, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet, vervangen bij artikel 49 van 

de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en 

arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling, bepaalt : 

 

 « Indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon 

vergt, kan hij aanspraak maken op een bijkomende jaarlijkse vergoeding, die vastgesteld 

wordt in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp op basis van het gewaarborgd 

gemiddeld maandelijks minimumloon zoals het op het ogenblik dat de ongeschiktheid een 

bestendig karakter vertoont, is vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst die 

afgesloten is in de Nationale Arbeidsraad voor een voltijdse werknemer die minstens 

eenentwintig en een half jaar oud is en die ten minste zes maanden anciënniteit heeft in de 

onderneming die hem tewerkstelt ». 

 

 De verwijzende rechter interpreteert die bepaling in die zin dat het recht op de 

« bijkomende jaarlijkse vergoeding » voor de geregelde hulp van een ander persoon enkel 

openstaat voor de periode van de blijvende arbeidsongeschiktheid.  

 

 B.2.2.  De verwijzende rechter vergelijkt de regeling in de arbeidsongevallenwet 

bovendien met de regeling van artikel 93, achtste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 

1994 gecoördineerde wetten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen en met die van de artikelen 2, § 3, en 6, §§ 3 en 4, van de wet van 

27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
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 Artikel 93, achtste lid, van de voormelde gecoördineerde wetten bepaalt : 

 

 « De Koning kan voor de categorieën van arbeidsongeschikten met ingang van de vierde 

maand en invaliden die Hij bepaalt en onder de voorwaarden die Hij vaststelt, een forfaitaire 

tegemoetkoming voor hulp aan derden toekennen ». 

 

 Artikel 2, § 3, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap, vervangen bij artikel 117 van de programmawet (I) van 

24 december 2002, en artikel 6, §§ 3 en 4, van die wet, vervangen bij artikel 120 van de 

programmawet (I) van 24 december 2002, bepalen : 

 

 « Art. 2. 

 

 […] 

 

 § 3.  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met 

een handicap die ten minste 65 jaar oud is en van wie een gebrek aan of een vermindering van 

zelfredzaamheid is vastgesteld. 

 

 De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt niet toegekend aan de persoon met 

een handicap die een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming geniet ». 

 

 « Art. 6. 

 

 […] 

 

 § 3.  Het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden varieert volgens de 

graad van zelfredzaamheid en volgens de categorie waartoe de persoon met een handicap 

behoort : 

 

 1°  tot de categorie 1 behoort de persoon met een handicap wiens graad van 

zelfredzaamheid op 7 of 8 punten wordt vastgesteld. Hij ontvangt een tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden gelijk aan 743,98 EUR; 

 

 […] 

 

 5°  tot de categorie 5 behoort de persoon met een handicap wiens graad van 

zelfredzaamheid op ten minste 17 punten wordt vastgesteld. Hij ontvangt een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden gelijk aan 4.994,14 EUR. 

 

 § 4.  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, door 

wie en op welke wijze de vermindering van het verdienvermogen wordt vastgesteld. 
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 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, vanaf welke 

graad, volgens welke criteria, op welke wijze en door wie het gebrek aan zelfredzaamheid 

wordt vastgesteld. 

 

 Wat de graad van zelfredzaamheid betreft, kan de Koning een onderscheid maken 

naargelang het gaat om personen met een handicap bedoeld in artikel 2, § 2, of om personen 

met een handicap bedoeld in artikel 2, § 3 ». 

 

 B.3.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de situatie van 

slachtoffers van een arbeidsongeval in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet 

vergelijkbaar is met die van slachtoffers van een arbeidsongeval die blijvend 

arbeidsongeschikt zijn. 

 

 In het licht van het onderwerp van de in het geding zijnde bepaling, te weten de 

mogelijkheid voor personen die arbeidsongeschikt zijn na een arbeidsongeval, om een 

vergoeding te krijgen voor de geregelde hulp van derden, zijn de personen die zich bevinden 

in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar met de personen die blijvend 

arbeidsongeschikt zijn. 

 

 B.4.  Het doel van de arbeidsongevallenwet bestaat erin het inkomen van de werknemer 

te beschermen tegen een professioneel risico dat wordt geacht zich voor te doen zelfs wanneer 

het ongeval gebeurt door de schuld van die werknemer of van een collega, alsook de sociale 

vrede en de arbeidsverhoudingen binnen de bedrijven te handhaven door een toename van het 

aantal processen inzake aansprakelijkheid uit te sluiten. De bescherming van de werknemer 

reikt zo ver dat deze van zijn eigen aansprakelijkheid wordt ontheven in geval van een 

arbeidsongeval dat door zijn fout is veroorzaakt. De vaste vergoeding dekt bovendien de 

schade van diegenen van wie de wetgever veronderstelt dat zij normaal gesproken afhangen 

van het inkomen van het slachtoffer van een dodelijk ongeval. De vaste vergoeding zal, in 

bepaalde gevallen, groter zijn dan wat het slachtoffer had kunnen verkrijgen door een 

gemeenrechtelijke vordering in te stellen tegen de dader van de fout die het ongeval heeft 

veroorzaakt en, in bepaalde gevallen, minder groot zijn. De financiering van de forfaitaire 

regeling wordt gewaarborgd door de werkgevers, die verplicht zijn een verzekering inzake 

arbeidsongevallen te sluiten en de kosten van de premies te dragen. De bekommernis om de 

financiële last die hiervan het gevolg is niet te verzwaren door een eventuele 

gemeenrechtelijke vergoedingsverplichting, heeft de wetgever ertoe gebracht de gevallen te 

beperken waarin de werkgever burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln2823&anchor=ln2823-3&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln2823&anchor=ln2823-3&bron=doc
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 B.5.1.  Krachtens artikel 22 van de arbeidsongevallenwet heeft het slachtoffer van een 

arbeidsongeval dat een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, vanaf de dag 

die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid, recht op een dagelijkse vergoeding 

gelijk aan 90 pct. van het gemiddelde dagbedrag dat het verdiende. 

 

 In de periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft het slachtoffer van een 

arbeidsongeval derhalve recht op een vergoeding die wordt bepaald rekening houdend met 

zijn loon. 

 

 B.5.2.  Krachtens artikel 24 van de arbeidsongevallenwet vervangt een jaarlijkse 

vergoeding van 100 pct. berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de 

dagelijkse vergoeding vanaf de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter 

vertoont; dat vertrekpunt, dat met de term « consolidatie » wordt aangemerkt, wordt 

vastgesteld bij een overeenkomst tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing. 

 

 In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid heeft het slachtoffer van een arbeidsongeval 

derhalve vanaf het tijdstip van de consolidatie recht op een forfaitaire jaarlijkse vergoeding 

die wordt bepaald rekening houdend met zijn verlies of zijn vermindering van de 

economische waarde op de algemene arbeidsmarkt. 

 

 B.6.  Artikel 24, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet voorziet voor het slachtoffer van 

een arbeidsongeval in een bijkomende vergoeding, indien zijn toestand volstrekt de geregelde 

hulp van een ander persoon vergt, afgezien van de terugbetaling van onkosten voor medische 

hulpverlening bedoeld in artikel 28 van die wet. De vergoeding wordt bepaald op basis van de 

noodzakelijkheid van de geregelde hulp van derden. 

 

 De vergoeding voor de geregelde hulp van derden is een bijkomende jaarlijkse 

vergoeding. Zij wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks 

minimumloon zoals het op het ogenblik dat de ongeschiktheid een bestendig karakter 

vertoont, is vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst die afgesloten is in de 

Nationale Arbeidsraad voor een voltijdse werknemer die minstens eenentwintig en een half 

jaar oud is en die ten minste zes maanden anciënniteit heeft in de onderneming die hem 
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tewerkstelt. Het jaarlijkse bedrag van die bijkomende vergoeding mag het bedrag van het 

gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet 

overschrijden (artikel 24, vierde en vijfde lid, van de arbeidsongevallenwet). 

 

 De jaarlijkse vergoeding wordt bij het verstrijken van de herzieningstermijn vervangen 

door een lijfrente (artikel 24, in fine, van de arbeidsongevallenwet). 

 

 B.7.  De wetgever heeft de vergoeding voor de geregelde hulp van derden steeds opgevat 

als een bijkomende jaarlijkse vergoeding die eerst kon worden vastgesteld vanaf het tijdstip 

waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont, dus vanaf de consolidatie. 

 

 De wetgever zou kunnen overwegen het verschil in behandeling te dezen weg te werken, 

des te meer daar de mantelzorg heden ten dage erkenning krijgt. Het is evenwel niet zonder 

redelijke verantwoording dat hij, in het raam van een grotendeels forfaitaire 

vergoedingsregeling waarbij een specifieke afweging is gemaakt tussen de belangen van 

werkgevers en werknemers, de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden beperkt tot 

de gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid een bestendig karakter vertoont, waarbij enkel 

rekening wordt gehouden met de geregelde noodzakelijkheid van een dergelijke hulp. 

 

 De wetgever vermocht immers redelijkerwijze ermee rekening te houden dat de tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid van beperkte duur is, en kan veranderen, en dat pas vanaf de 

consolidatie met voldoende zekerheid en op een in beginsel permanente basis kan worden 

bepaald in welke mate « de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een 

ander persoon vergt ». 

 

 Bovendien bestaan er stelsels van loopbaanonderbreking of van tijdskrediet, van 

thematische verloven en van omstandigheidsverloven, stelsels die voor de werknemers uit de 

nabije omgeving van het slachtoffer de mogelijkheid bieden om in de eerste periode van de 

arbeidsongeschiktheid hulp te verlenen zonder daarbij zelf al te veel loonverlies te lijden. 

 

 B.8.  De vergelijking van de regeling voor de vergoeding voor de hulp van derden in de 

arbeidsongevallenwet met die van artikel 93, achtste lid, van de bij koninklijk besluit van 

14 juli 1994 gecoördineerde wetten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, en met die van de artikelen 2, § 3, en 6, §§ 3 en 4, van de wet van 
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27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, leidt niet 

tot een andere conclusie, rekening houdend met de eigenheid van de 

arbeidsongevallenwetgeving. Het is immers niet zonder redelijke verantwoording dat de 

regeling van de arbeidsongevallenwet, waarbij een specifieke afweging is gemaakt tussen de 

belangen van werkgevers en werknemers en die berust op een onderscheid tussen tijdelijke en 

blijvende arbeidsongeschiktheid, een verschil in behandeling inhoudt dat niet voorkomt in 

andere bijstandsregelingen, die aan eigen modaliteiten zijn onderworpen. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met inbegrip van artikel 24, vierde lid, ervan, 

schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij het recht op een bijkomende 

jaarlijkse vergoeding voor de geregelde hulp van een ander persoon enkel toekent in geval 

van blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5694 

 

 

Arrest nr. 122/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 324ter, § 1, en 5, derde lid, 2°, van 

het Strafwetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 27 juni 2013 in zake het openbaar ministerie tegen D.D. en anderen, met als 

burgerlijke partijen de bvba « Vuylsteke » en anderen en de Belgische Staat, waarvan de 

expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juli 2013, heeft het Hof van Beroep te Gent 

de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « Schendt artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek het gelijkheidsbeginsel verankerd in 

artikel 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat iedere persoon die wetens en 

willens betrokken is bij een criminele organisatie, wanneer deze criminele organisatie gebruik 

maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of 

andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen of te 

vergemakkelijken, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met een 

geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro] of met een van die straffen alleen, ook al 

heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan 

deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen, terwijl dergelijke vorm 

van betrokkenheid niet strafbaar wordt gesteld in de artikelen 139-141ter Sw., noch in de 

artikelen 322-324 Sw. ? 

 

 Schendt artikel 5, derde lid, 2° van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre aldaar handelsvennootschappen in oprichting met de strafbare 

rechtspersonen worden gelijkgesteld, terwijl dit niet het geval is voor burgerrechtelijke 

rechtspersonen in oprichting ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Redwood », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Arnou, advocaat bij de 

balie te Brugge; 

 

 -  de cva « Robin », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Arnou, advocaat bij de 

balie te Brugge; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij 

de balie te Brussel. 

 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke en 

P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal 

worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die 

beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 

verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in beraad zal worden 

genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Een aantal natuurlijke en rechtspersonen werden in verdenking gesteld voor een aantal inbreuken, onder 

meer op de artikelen 66, 324bis en 324ter, § 1, van het Strafwetboek, te weten het wetens en willens deel hebben 

uitgemaakt van een criminele organisatie. 

 

 Bij beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge worden een aantal 

inverdenkinggestelden verwezen naar de correctionele rechtbank voor het misdrijf van deelname aan een 

criminele organisatie waarvan sprake in artikel 324ter van het Strafwetboek. 

 

 Tegen die beschikking wordt hoger beroep ingesteld op 12 februari 2012. In het kader van dat hoger beroep 

worden diverse schendingen van de Grondwet opgeworpen door een aantal inverdenkinggestelden; daarop stelt 

het Hof van Beroep bovenvermelde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Wat betreft de eerste prejudiciële vraag (deelname aan een criminele organisatie) 

 

 A.1.1.  Allereerst meent de verwerende partij voor de verwijzende rechter dat dient te worden onderzocht of 

de strafbaarstelling van de betrokkenheid bij een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324ter, § 1, van 

het Strafwetboek, al dan niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, in het licht van de strafbaarstelling van andere 

vormen van betrokkenheid bij het misdrijf, zoals daar zijn bendevorming en lidmaatschap van een terroristische 

organisatie, en dit ten tijde van de beweerde feiten in de periode van 2 juli 1999 tot en met 10 maart 2008. 

 

 Volgens de verwerende partij is de term « betrokken zijn bij » geenszins duidelijk, waardoor dient te worden 

aangenomen dat er in artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek geen duidelijk omschreven materieel element is; 

vandaar de term « containermisdrijven » die in de rechtsleer daarover wordt gehanteerd. Het arrest nr. 92/2005 

van 11 mei 2005 van het Hof kan evenwel worden getransponeerd naar de huidige wetsbepaling op voorwaarde 

dat de termen « betrokken zijn bij » dezelfde lading dekken als de termen « deel uitmaken van ». 

 

 Rekening houdend met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie dient te 

worden aanvaard dat het louter wetens en willens deel uitmaken van een criminele organisatie, zonder dat men de 

bedoeling heeft om een misdrijf te plegen in het kader van die organisatie of deel te nemen aan een dergelijk 

misdrijf, volstaat om strafbaar te zijn. In die zin is er een schending van het gelijkheidsbeginsel, wanneer men die 

vorm van strafbaarstelling vergelijkt met andere vormen van bij wet strafbaar gestelde participaties ten aanzien 

van de collectieve criminaliteit. 

 

 A.1.2.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter zet uiteen dat de participatie aan een criminele 

organisatie een zelfstandig misdrijf is dat strafbaar is, ook als er geen ander misdrijf is gepleegd. Dit staat, volgens 

hem, in schril contrast met de strafbaarstelling rond de terroristische organisatie, waarbij de leden van de 

terroristische organisatie, die uitsluitend lid zijn en geenszins de bedoeling hebben een misdrijf te plegen in het 

raam van die organisatie of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek 

bedoelde wijzen, geenszins strafbaar zijn.  

 

 Nochtans zijn de wetgeving omtrent de criminele organisatie en die omtrent de terroristische organisatie zeer 

vergelijkbaar. Een criminele organisatie en een terroristische organisatie kunnen dezelfde misdrijven plegen, en 

dus identieke feitelijke gedragingen stellen, waarbij evenwel voor de terroristische organisatie in zwaardere 

straffen is voorzien. Het is derhalve duidelijk dat de wetgever strenger heeft willen optreden ten aanzien van 

terroristische organisaties, gelet op de zwaardere maatschappelijke impact van de misdrijven, wanneer die worden 

begaan door een terroristische organisatie. Derhalve is het, volgens de verwerende partij voor de verwijzende 

rechter, niet te verklaren waarom personen betrokken bij een criminele organisatie strafbaar zijn, zelfs wanneer ze 

zelf geen misdrijven plegen, terwijl leden van een terroristische organisatie enkel strafbaar zijn wanneer zij 

deelnemen aan enige activiteit van een terroristische groep. De strafbaarstelling van een criminele organisatie gaat 

derhalve veel verder dan de strafbaarstelling van een terroristische organisatie; een dergelijk verschil in 
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strafbaarstelling kent geen enkele redelijke verantwoording, zodat artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek strijdig 

met het gelijkheidsbeginsel moet worden geacht. 

 

 A.1.3.  In vergelijking met de strafbaarstelling van het in rechte minder zware misdrijf van bendevorming, 

dient, volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter, te worden vastgesteld dat de louter passieve 

deelname op zich niet strafbaar is, waarbij, voor het verschil in behandeling, opnieuw geen redelijke 

verantwoording bestaat. 

 

 A.1.4.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter besluit derhalve tot een schending van het 

gelijkheidsbeginsel, nu zowel bij een zwaardere, als bij een lichtere vorm van groepscriminaliteit, de passieve en 

de foutloze deelname niet strafbaar is. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad merkt op dat het doel van de wetgever erin bestond criminele organisaties te kunnen 

ontmantelen door zich meer op de organisatie ervan te concentreren in plaats van op de individuele misdrijven die 

door de organisatie kunnen worden gepleegd. Artikel 324ter van het Strafwetboek sterkt ertoe personen te kunnen 

bestraffen die soms een essentiële bijdrage leveren aan de criminele organisatie maar in het verleden buiten schot 

bleven. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt tevens dat de wetgever oordeelde dat de criminele organisatie 

wordt gekenmerkt door het feit dat zij bestaat uit leden die misdrijven plegen en leden die uitsluitend voor de 

omkadering van de criminele structuur zorgen. De medewerking van die categorie van personen is essentieel voor 

de ontwikkeling en het voortbestaan van de criminele organisatie. Daarnaast heeft de wetgever geoordeeld dat het 

deel uitmaken van een criminele organisatie niet aan strenge bewijslast diende te worden onderworpen omdat op 

het bestaan van een criminele organisatie reeds een zware bewijslast rustte. Er moet immers aan vier cumulatieve 

voorwaarden zijn voldaan opdat sprake kan zijn van een criminele organisatie. 

 

 Het is duidelijk dat artikel 324ter van het Strafwetboek werd ingevoerd vanwege de eigen aard van de 

criminele organisatie die verweven zit in de maatschappij en waarvan de structuren moeten worden lamgelegd wil 

men een dergelijke organisatie kunnen uitschakelen.  

 

 A.2.2.  De Ministerraad geeft toe dat een dergelijke regel niet werd ingevoerd voor de bendevorming, maar 

dit kan worden verklaard door het feit dat de bende, in tegensteling tot een criminele organisatie, niet duurt in de 

tijd, noch gestructureerd is in de zin van artikel 324bis van het Strafwetboek; een bende moet geen bestendigheid 

vertonen, waardoor zij dan ook niet vertakt zal zitten in de samenleving. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de leden van een bende allen wensen deel te nemen aan het 

plegen van misdrijven door de bende of lid ervan willen zijn, terwijl personen die betrokken zijn bij een criminele 

organisatie deze organisatie bijstaan zonder de bedoeling te hebben misdrijven te plegen. Bij bendes zijn er geen 

personen die erbij betrokken zijn zonder dat die personen deelnemen aan de strafbare activiteiten van de bende. 

De strengere bestraffing wordt verantwoord door het gegeven dat het fenomeen van de criminele organisatie een 

groter gevaar voor de maatschappij betekent. 

 

 A.2.3.  Wat de strafbaarstelling van terroristische organisaties betreft, merkt de Ministerraad op dat, in 

tegenstelling tot wat geldt bij de criminele organisatie, bij een terroristische organisatie vereist is dat een persoon 

actief deelneemt aan de terroristische groep, zij het door het verstrekken van gegevens of middelen, opdat die 

persoon strafbaar kan worden gesteld. Terroristische organisaties hebben tevens geen maatschappelijke 

verankering. 

 

 Volgens de Ministerraad brengt het verschil in behandeling geen kennelijk onredelijke gevolgen met zich 

mee. Een persoon kan slechts worden bestraft indien wordt bewezen dat hij wetens en willens betrokken is bij een 

criminele organisatie; het is tevens voldoende duidelijk wanneer er sprake is van het betrokken zijn bij een 

criminele organisatie, gelet op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (arresten nrs. 92/2005 en 116/2005). 
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 A.2.4.  Als laatste punt voert de Ministerraad aan dat, zelfs indien het Hof zou oordelen dat artikel 324ter 

van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, die schending niet zou worden veroorzaakt 

door de in het geding zijnde bepaling. De eventuele ongelijkheid zou slechts kunnen worden afgeleid uit het 

ontbreken van een strafbaarstelling van artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, in het kader van de deelname 

aan een terroristische organisatie. 

 

 A.3.1.  In haar memorie van antwoord merkt de verwerende partij voor de verwijzende rechter op dat 

artikel 324ter van het Strafwetboek is ingegeven door artikel 5 van het Verdrag van Palermo van 15 november 

2000 van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad. De Belgische regeling gaat evenwel 

verder dan hetgeen werd vereist door het Verdrag van Palermo, dat enkel verplicht tot strafbaarstelling van de 

actieve deelname aan de activiteiten van de criminele organisatie. De bestraffing van het lidmaatschap op zich, 

zonder actieve deelname, is dus de eigen wil van de Belgische wetgever. Hiermee wil de Belgische wetgever de 

georganiseerde criminaliteit op zich bestrijden, hetgeen evenwel niet is gebeurd bij de bendevorming, noch bij de 

terroristische groep. En net dat element zorgt ervoor dat er geen redelijke en objectieve verantwoording is. 

 

 A.3.2.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter is het niet correct te stellen dat een 

criminele organisatie meer permanent van aard is. Criminele organisaties kunnen worden opgericht met een zeer 

specifieke en in de tijd duidelijk beperkte doelstelling, die daarna verdwijnt. Daarnaast is het ook niet correct te 

stellen dat een criminele organisatie in elk geval op een meer systematische wijze misdaden en wanbedrijven 

pleegt. 

 

 Het verschil in structuur kan op zich geen redelijke en objectieve verantwoording zijn om passieve leden, die 

zelf niet de bedoeling hebben enig misdrijf te plegen, te bestraffen. Het betreft hier louter vervangbare personen 

die niet of nauwelijks essentieel zijn voor de organisatie. Dit blijkt voldoende uit het gegeven voorbeeld in de 

parlementaire voorbereiding, namelijk de chauffeur van de leider; de vraag of die chauffeur rijdt, dan wel of de 

leider zelf rijdt, maakt voor de sociale gevaarlijkheid van de organisatie niet uit. De organisatie blijft evenzeer 

bestaan in haar structuur en in haar grotere sociale gevaarlijkheid, met of zonder die personen. 

 

 De verwerende partij voor de verwijzende rechter stelt vast dat de wetgever enkel de kring met strafbaren 

heeft uitgebreid, maar dit zonder dat die uitbreiding het beoogde doel, namelijk het met resultaat bestrijden van de 

criminele organisatie op zich, kan bereiken of in concreto tot gevolg kan hebben. 

 

 A.3.3.  Aangaande de vergelijking met de terroristische groep zet de verwerende partij voor de verwijzende 

rechter uiteen dat er een verband bestaat tussen de bestrijding van het terrorisme en de bestrijding van de 

georganiseerde criminaliteit, hetgeen een onderscheid in de strafbaarstelling moeilijk te verantwoorden maakt. 

 

 Een criminele organisatie en een terroristische groep kunnen dezelfde misdrijven plegen, en dus identieke 

feitelijke gedragingen stellen. Voor de terroristische groep is evenwel in strengere straffen voorzien dan voor 

dezelfde feiten gepleegd door een criminele organisatie; derhalve heeft de wetgever strenger willen optreden tegen 

de terroristische groeperingen. Toch wordt in casu niet gekozen voor een strafbaarstelling van passief 

lidmaatschap. 

 

 A.3.4.  Wat betreft de opmerking van de Ministerraad als zou een mogelijke schending niet te situeren zijn in 

artikel 324ter van het Strafwetboek, merkt de verwerende partij voor de verwijzende rechter op dat het hier geen 

lacune betreft, maar een bewuste keuze van de wetgever om bepaalde personen bij het ene soort misdrijf strafbaar 

te stellen en bij een ander soort misdrijf niet. Dat verschil is thans niet te rechtvaardigen door het doel van de 

wetgever. 

 

 

 Wat betreft de tweede prejudiciële vraag (strafbaarstelling van vennootschappen in oprichting) 

 

 A.4.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter merkt op dat artikel 5 van het Strafwetboek de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon betreft. Artikel 5, derde lid, van het Strafwetboek, 

voert een aantal gelijkstellingen in, die tot gevolg hebben dat de vermelde verenigingen en vennootschappen 

zonder rechtspersoonlijkheid, toch strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld onder dezelfde voorwaarden 

als rechtspersonen, ook al zijn ze geen rechtspersoon.  

 

 A.4.2.  Verwijzend naar de parlementaire voorbereiding stelt de verwerende partij voor de verwijzende 

rechter vast dat alle soorten verenigingen en vennootschappen « in oprichting » kunnen zijn; dit is immers de 

toestand waarin tussen de oprichters reeds werd beslist om een vereniging of een vennootschap op te richten, en 

de toekomstige vereniging of vennootschap verder ook al voldoende bepaald en identificeerbaar is om voor haar 
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handelingen te kunnen stellen. Derhalve kunnen niet alleen handelsvennootschappen « in oprichting » zijn, maar 

ook burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap aannemen en die 

rechtspersoonlijkheid hebben, burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap 

aannemen en geen rechtspersoonlijkheid hebben, verenigingen met rechtspersoonlijkheid, zoals de vzw’s, en 

verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ongeacht of die economische activiteiten ontwikkelen of niet.  

 

 Toch stelt de verwerende partij voor de verwijzende rechter vast dat, met uitzondering van de 

handelsvennootschappen in oprichting, de bovenvermelde vennootschappen en verenigingen in oprichting niet 

strafrechtelijk verantwoordelijk zijn : burgerlijke vennootschappen in oprichting die de vorm aannemen van een 

handelsvennootschap zijn niet strafrechtelijk verantwoordelijk, burgerlijke vennootschappen in oprichting die niet 

de vorm van een handelsvennootschap aannemen zijn niet strafrechtelijk verantwoordelijk, verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid in oprichting zijn niet strafrechtelijk verantwoordelijk en verenigingen in oprichting zonder 

rechtspersoonlijkheid zijn ook niet strafrechtelijk verantwoordelijk. 

 

 Dienaangaande stelt de verwerende partij voor de verwijzende rechter vast dat de wetgever geen deugdelijke 

en afdoende verantwoording heeft gegeven. Het gaat niet op om inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, 

vennootschappen en verenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid gelijk te behandelen en tegelijkertijd als 

wetgever ervoor te kiezen bij vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid wel alle 

vennootschappen en verenigingen onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te brengen, en dit ongeacht of ze 

nu economische activiteiten beogen of niet, maar dan bij de vennootschappen en verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid enkel die vennootschappen en verenigingen onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

te brengen die economische activiteiten beogen. Door zo te handelen voert de wetgever immers een heel 

belangrijk onderscheid in tussen vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid en die zonder 

rechtspersoonlijkheid, waarbij hij die categorieën dus niet meer gelijk behandelt. 

 

 Voor wat de vennootschappen en de verenigingen in oprichting betreft, dient, volgens de verwerende partij 

voor de verwijzende rechter, nog verder te worden gegaan. Ook wanneer men het daar gemaakte onderscheid 

volgens het door de wetgever aangehaalde criterium van de « economische activiteit » bekijkt en aanvaardt, dan 

kan dit onmogelijk verantwoorden waarom alleen de handelsvennootschap in oprichting onder de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid wordt gebracht, terwijl dit niet het geval is voor de in oprichting zijnde burgerlijke 

vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, de in oprichting zijnde burgerlijke 

vennootschap die niet de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, de in oprichting zijnde 

verenigingen met rechtspersoonlijkheid en de in oprichting zijnde verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, 

terwijl al die vennootschappen en verenigingen ook belangrijke economische activiteiten kunnen ontplooien. 

 

 A.4.3.  Vervolgens verwijst de verwerende partij voor de verwijzende rechter naar de wet van 13 april 2005 

die heeft voorzien in de oprichting van handelsvennootschappen met een sociaal oogmerk, waarbij wordt beoogd 

de rechtspersonen met werkterrein in de sociale economie een meer geschikte rechtsvorm dan die van de vzw aan 

te bieden. Ingevolge bovenvermelde vaststellingen betekent dit dat een handelsvennootschap met een sociaal 

oogmerk in oprichting wel onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheid valt en een vzw in oprichting niet. 

 

 A.4.4.  Als laatste element vraagt de verwerende partij voor de verwijzende rechter zich af of het criterium 

van de « economische activiteit » wel dienstig is om een verantwoord onderscheid te maken inzake de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Immers, waarom worden vennootschappen en verenigingen zonder 

economische activiteit niet onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheid gebracht ? Ook vennootschappen en 

verenigingen die andere dan economische activiteiten uitoefenen, kunnen even ernstige misdrijven begaan, die 

even zware schadelijke gevolgen voor de maatschappij en de individuele slachtoffers kunnen hebben.  

 

 A.5.1.  Allereerst merkt de Ministerraad op dat de tweede prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, omdat 

het in het geding zijnde verschil in behandeling niet bestaat. Artikel 5 van het Strafwetboek vindt zijn motivering 

in de wil om de georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden en volgde op een aantal aanbevelingen die de 

Raad van Europa en de Europese Unie hadden gemaakt. Er werd een algemene strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid ingevoerd voor alle rechtspersonen van privaat recht, zowel de burgerlijke 

vennootschappen, als de handelsvennootschappen, vzw’s, vennootschappen met een sociaal oogmerk, instellingen 

van openbaar nut, enz. De wetgever wilde ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitbreiden naar andere 

entiteiten, waarbij voor een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid werd gekozen om een ongelijke 

behandeling te vermijden. Immers, beide vennootschapsvormen konden dezelfde misdrijven plegen waarbij de 

vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid niet kon worden aangesproken. Daarom werd ook de burgerlijke 

vennootschap opgenomen. 
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 Met de term « handelsvennootschap in oprichting » wordt verwezen naar de artikelen 60 en 68 van het 

Wetboek van vennootschappen. Een vennootschap in oprichting is dan ook een vennootschap die normaal gezien 

rechtspersoonlijkheid heeft, maar die rechtspersoonlijkheid nog niet heeft verworven. Een burgerlijke 

vennootschap die burgerlijke daden stelt, neemt de vorm aan van een handelsvennootschap en valt onder de 

toepassing van artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek, zodat het verschil in behandeling niet bestaat. 

 

 Enkel de landbouwvennootschap wordt in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen als een 

burgerlijke vennootschap gekwalificeerd. 

 

 A.5.2.  De Ministerraad is van oordeel dat, gelet op het doel van de wetgever, dat erin bestond 

georganiseerde misdaad te bestrijden door de door de georganiseerde misdaad gebruikte vennootschappen 

strafrechtelijk te kunnen vervolgen, het niet kennelijk onredelijk is dat landbouwvennootschappen in oprichting 

niet strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld. 

 

 A.5.3.  Als laatste punt voert de Ministerraad aan dat, zelfs indien het Hof zou oordelen dat artikel 5, derde 

lid, 2°, van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, die schending niet wordt veroorzaakt 

door de in het geding zijnde bepaling. Een eventuele ongelijkheid zou slechts kunnen worden afgeleid uit de 

uitsluiting van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor landbouwvennootschappen, hetgeen evenwel niet 

voortvloeit uit artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek. 

 

 A.6.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter beweert dat de stelling van de Ministerraad als zou 

de tweede prejudiciële vraag geen antwoord behoeven in rechte faalt. Allereerst moet erop worden gewezen dat de 

tweede prejudiciële vraag zich niet beperkt tot de burgerlijke vennootschappen, maar zich uitbreidt tot alle 

burgerlijke rechtspersonen in oprichting, zoals de vzw’s en de stichtingen. Vervolgens meent de verwerende partij 

voor de verwijzende rechter dat het feit dat een burgerlijke vennootschap wel formeel de rechtsvorm van een 

handelsvennootschap aanneemt, dit de burgerlijke aard van haar activiteiten niet wijzigt en die burgerlijke 

vennootschap geen koopman wordt. Gezien zij dus geen handelsvennootschap is, is de in oprichting zijnde 

burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, dan ook niet 

strafrechtelijk verantwoordelijk, aangezien artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek enkel spreekt over de 

handelsvennootschappen in oprichting; een extensieve interpretatie is niet mogelijk, gelet op het feit dat het een 

wetsbepaling betreft die een strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het leven roept. Als derde punt betoogt de 

verwerende partij voor de verwijzende rechter dat ook de Ministerraad erkent dat de landbouwvennootschap wel 

een burgerlijke vennootschap is met rechtspersoonlijkheid, die onmogelijk onder de term 

« handelsvennootschap » van artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek kan worden gebracht, maar laat zij na 

dezelfde beschouwing te maken ten aanzien van burgerlijke rechtspersonen die geen vennootschap zijn, maar wel 

rechtspersoonlijkheid hebben. 

 

 Het probleem van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid doet zich ook voor ten aanzien van burgerlijke 

vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij evenwel kan worden opgemerkt dat die categorie van 

vennootschappen niet uitdrukkelijk werd vermeld in de tweede prejudiciële vraag. Burgerlijke vennootschappen 

zijn geen rechtspersoon in het burgerlijke recht, maar wel in het strafrecht, waar ze door artikel 5, derde lid, 2°, 

van het Strafwetboek met een rechtspersoon worden gelijkgesteld. 

 

 Derhalve dient de tweede prejudiciële vraag te worden beantwoord en dit zelfs wanneer men zou oordelen 

dat de burgerlijke vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid niet worden bedoeld in de bovenvermelde vraag. 

 

 A.6.2.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter herhaalt dat de wetgever bij zijn verantwoording 

fundamenteel met zichzelf in tegenspraak is gekomen. Ofwel staat het vast dat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid zich enkel opdrong voor entiteiten die vooral economische activiteiten ontwikkelen, en dan 

mocht de wetgever de door hem ingevoerde strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet uitbreiden tot alle 

rechtspersonen zonder onderscheid. Ofwel was het effectief aangewezen om de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid uit te breiden tot alle rechtspersonen zonder onderscheid, maar in dat geval mocht de 

wetgever zich bij de assimilatie van andere entiteiten dan rechtspersonen niet beperken tot entiteiten die vooral 

economische activiteiten ontwikkelen. 

 

 Nu heeft de wetgever geoordeeld de door hem ingevoerde strafrechtelijke verantwoordelijkheid te moeten 

uitbreiden tot alle rechtspersonen zonder onderscheid, terwijl diezelfde wetgever dan de assimilatie met de 

entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid heeft beperkt tot die entiteiten die vooral economische activiteiten 

ontwikkelen. Voor de entiteiten in oprichting gaat de ongelijke behandeling nog verder. 
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 A.6.3.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter merkt op dat er geen sprake is van het ontbreken 

van een wettelijke regeling voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgerlijke rechtspersonen in 

oprichting. De uitdrukkelijke keuze van de wetgever is weergegeven in artikel 5, derde lid, 2°, van het 

Strafwetboek, dat strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.7.1.  De Ministerraad voert aan dat de stelling van de verwerende partij voor de verwijzende rechter, als 

zouden burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen niet 

strafrechtelijk verantwoordelijk zouden kunnen zijn wanneer zij in oprichting zijn, niet klopt. Zowel 

handelsvennootschappen in oprichting als vennootschappen waarvan sprake is in artikel 2, derde lid, van de 

gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (zijnde vennootschappen die geen handelsvennootschappen 

in oprichting zijn maar wel het stellen van daden van koophandel tot doel hebben), worden met rechtspersonen 

gelijkgesteld op grond van artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek. De wet maakt dienaangaande geen 

onderscheid. 

 

 A.7.2.  Als laatste punt merkt de Ministerraad op dat het verschil in behandeling tussen 

handelsvennootschappen in oprichting en verenigingen zonder winstoogmerk in oprichting op een objectief 

criterium steunt en in redelijkheid te verantwoorden is. Gelet op het doel van de wetgever, te weten de 

georganiseerde misdaad te bestrijden door de door de georganiseerde misdaad gebruikte vennootschappen 

strafrechtelijk te kunnen vervolgen, heeft de verschillende behandeling geen kennelijk onredelijke gevolgen voor 

de vzw’s in oprichting. 
 

 

- B - 

 

 Wat betreft de eerste prejudiciële vraag (deelname aan een criminele organisatie) 

 

 B.1.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het bepaalt dat iedere persoon die 

wetens en willens is betrokken bij een criminele organisatie wordt gestraft met correctionele 

straffen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen 

of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek bedoelde 

wijzen, terwijl een dergelijke vorm van betrokkenheid niet strafbaar wordt gesteld in de 

artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek (terroristische organisaties), noch in de 

artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek (bendevorming). 

 

 B.2.1.  Artikel 324ter, § 1, dat bij de wet van 10 januari 1999 is opgenomen in hoofdstuk I 

(« Vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen en 

criminele organisatie ») van titel VI (« Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare 

veiligheid ») van boek II (« De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder ») van het 

Strafwetboek, vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, bepaalt : 

 

 « Wanneer de criminele organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, 

listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen 
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van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, wordt iedere persoon die wetens en 

willens daarbij betrokken is, gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met 

geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, ook al heeft 

hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te 

nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen ». 

 

 B.2.2.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat aan het Hof een vraag wordt gesteld over 

artikel 324ter, § 1, zoals gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2005.  

 

 B.2.3.  Over het oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek heeft het Hof bij 

zijn arresten nrs. 92/2005 van 11 mei 2005 en 116/2005 van 30 juni 2005 geoordeeld « dat het 

misdrijf van ‘ deel uitmaken ’ van een criminele organisatie voldoende precies is om eenieder 

in staat te stellen het materiële en het morele bestanddeel ervan te kennen » en dat die bepaling 

derhalve het wettigheidsbeginsel in strafzaken gewaarborgd bij de artikelen 12 en 14 van de 

Grondwet niet schond. 

 

 B.3.1.  Het Hof wordt gevraagd de strafbaarstelling van artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek te vergelijken met de ontstentenis van een soortgelijke strafbaarstelling in, 

enerzijds, de artikelen 139 tot 141ter van het Strafwetboek, en, anderzijds, de artikelen 322 tot 

324 van het Strafwetboek.  

 

 B.3.2.  De artikelen 139 en volgende van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 

19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, bepaalden vóór de wijzigingen 

aangebracht bij de wet van 18 februari 2013 : 

 

 « Art. 139.  Met terroristische groep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van 

meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om 

terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137. 

 

 Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, 

menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig 

oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een terroristische groep in de 

zin van het eerste lid. 

 

 Art. 140. § 1.  Iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische 

groep, zij het ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een 

terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een 

terroristische groep, terwijl hij weet dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een misdaad 

of wanbedrijf door de terroristische groep, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien 

jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 
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 § 2.  Iedere leidende persoon van een terroristische groep wordt gestraft met opsluiting van 

vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend euro tot tweehonderdduizend euro. 

 

 Art. 141.  Iedere persoon die, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 140, materiële 

middelen verstrekt, daaronder begrepen financiële hulp, met het oog op het plegen van een 

terroristisch misdrijf bedoeld in artikel 137, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien 

jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 

 

 Art. 141bis.  Deze titel is niet van toepassing op handelingen van strijdkrachten tijdens een 

gewapend conflict als gedefinieerd in en onderworpen aan het internationaal humanitair recht, 

noch op de handelingen van de strijdkrachten van een Staat in het kader van de uitoefening van 

hun officiële taken, voor zover die handelingen onderworpen zijn aan andere bepalingen van 

internationaal recht 

 

 Art. 141ter.  Geen enkele bepaling uit deze titel kan worden gelezen in die zin dat zij een 

beperking of een belemmering beoogt van rechten of fundamentele vrijheden, zoals het 

stakingsrecht, de vrijheid van vergadering, vereniging of meningsuiting, waaronder het recht 

om, voor de verdediging van de eigen belangen, samen met anderen vakbonden op te richten 

dan wel zich daarbij aan te sluiten, evenals het daarmee samenhangende recht van betoging, en 

zoals onder meer verankerd in de artikelen 8 tot 11 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ».  

 

 B.3.3.  De artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek, die betrekking hebben op 

bendevorming, bepalen : 

 

 « Art. 322.  Elke vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen, is een misdaad of een wanbedrijf, bestaande door het enkel feit van het 

inrichten der bende. 

 

 Art. 323.  Indien de vereniging tot doel heeft gehad misdaden te plegen waarop 

levenslange opsluiting staat of opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn, 

worden de aanstokers tot die vereniging, de hoofden van die bende en degenen die daarin enig 

bevel hebben gevoerd, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. 

 

 Zij worden gestraft met gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar, indien de vereniging is 

opgericht om andere misdaden te plegen, en met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar, 

indien de vereniging is opgericht om wanbedrijven te plegen. 

 

 Art. 324.  Alle andere personen die van de vereniging deel uitmaken en zij die wetens en 

willens aan de bende of aan haar afdelingen wapens, munitie, werktuigen tot het plegen van 

misdaden, een onderdak, een schuilplaats of een vergaderplaats verschaffen, worden gestraft : 

 

 In het eerste geval van het vorige artikel, met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf 

jaar; 

 

 In het tweede geval, met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar; 

 

 En in het derde, met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar ». 
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 B.3.4.  Het Hof wordt in het bijzonder gevraagd de in het geding zijnde bepaling te toetsen 

in zoverre zij een persoon strafbaar stelt die wetens en willens « betrokken » is bij een 

criminele organisatie, die wordt gestraft met correctionele straffen, ook al heeft hij niet de 

bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op 

één van de wijzen bedoeld in de artikelen 66 tot 69 Strafwetboek, die bepalen : 

 

 « Art. 66.  Als daders van een misdaad of wanbedrijf worden gestraft : 

 

 Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks 

hebben meegewerkt; 

 

 Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of 

het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; 

 

 Zij die, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks hebben uitgelokt; 

 
 

Zij die, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door 

enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop 

geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, 

onverminderd de straffen die bij de wet bepaald zijn tegen daders van aanzetting tot misdaden 

of wanbedrijven, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven. 

 

 Art. 67.  Als medeplichtigen aan een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft : 

 

 Zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen; 

 

 Zij die wapens, werktuigen of enig ander middel hebben verschaft, die tot de misdaad of 

het wanbedrijf hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen; 

 

 Zij die, buiten het geval van artikel 66, § 3, met hun weten de dader of de daders hebben 

geholpen of bijgestaan in daden die de misdaad of het wanbedrijf hebben voorbereid, 

vergemakkelijkt of voltooid. 

 

 Art. 68.  Zij die, bekend met het misdadig gedrag van boosdoeners die roverijen plegen of 

gewelddaden tegen de veiligheid van de Staat, tegen de openbare rust, tegen personen of 

eigendommen, er een gewoonte van maken hun een onderdak, een schuilplaats of een 

vergaderplaats te verschaffen, worden als hun medeplichtigen gestraft. 

 

 Art. 69.  Medeplichtigen aan een misdaad worden gestraft met de straf die, 

overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van dit wetboek, onmiddellijk lager is dan die waarmee 

zij als daders van die misdaad zouden worden gestraft. 

 

 De straf tegen medeplichtigen aan een wanbedrijf zal niet hoger zijn dan twee derden van 

die welke op hen zou worden toegepast, indien zij de daders van dat wanbedrijf waren ». 
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 B.4.1.  Krachtens artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek wordt met « criminele 

organisatie […] bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die 

duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en 

wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om 

direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen ». 

 

 B.4.2.  Het oorspronkelijke artikel 324ter, § 1, is in het Strafwetboek ingevoegd bij het 

artikel 3 van de wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties. 

 

 Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp beoogde de wetgever twee 

doelstellingen : ten eerste « wordt een stevig juridisch houvast geboden voor de aanpak van de 

georganiseerde criminaliteit » door het begrip « criminele organisatie » nader te omschrijven 

en  

 

 « het tweede objectief is de deelneming aan de aldus gedefinieerde criminele organisaties 

strafbaar te stellen. Het komt erop aan personen te bestraffen, niet omwille van hun 

persoonlijke deelname aan misdrijven of hun persoonlijke bedoeling misdrijven te plegen, 

maar omwille van hun lidmaatschap zelf van de criminele organisaties, zoals omschreven door 

de wet, of omwille van hun deelname aan geoorloofde activiteiten van deze criminele 

organisaties, of nog omwille van hun deelname aan de besluitvorming binnen deze 

organisaties. Hierdoor wordt het mogelijk personen te bestraffen die thans meestal buiten schot 

blijven, ondanks het feit dat hun bijdrage tot de criminele organisaties essentieel kan zijn voor 

de ontwikkeling van de al dan niet geoorloofde activiteiten van deze laatste. Het beslissend 

criterium voor de strafbaarheid ligt in de kennis die de persoon heeft van de criminele aard van 

de organisatie waartoe hij behoort of aan wiens activiteiten hij deelneemt » (Parl. St., Kamer, 

1996-1997, nr. 954/1, pp. 1–2; ibid., nr. 954/17, p. 3, en analoog, Parl. St., Senaat, 1997–1998, 

nr. 1-662/4, p. 3). 

 

 B.4.3.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is, als antwoord op het advies van de Raad 

van State, gepreciseerd dat het begrip « deel uitmaken » van een criminele organisatie, zoals 

vermeld in artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek, moet worden onderscheiden van de 

verschillende vormen van « deelneming » die strafbaar worden gesteld in de andere bepalingen 

die zijn ingevoerd bij de wet betreffende de criminele organisaties (Parl. St., Kamer, 

1996-1997, nr. 954/1, pp. 6-7 en 15-17). Uit de tekst zelf van de wet kan worden afgeleid dat 

het « deel uitmaken » niet het plegen van misdrijven of het, als mededader of medeplichtige, 

aan die misdrijven deelnemen in het raam van de criminele organisatie impliceert, aangezien 

die gedragingen het voorwerp uitmaken van onderscheiden misdrijven. De wetgever heeft 

gewild dat ook de leden van een criminele organisatie kunnen worden vervolgd, bijvoorbeeld 
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de chauffeur, het huispersoneel en het veiligheidspersoneel van de leider van een criminele 

organisatie, en de personen die in een of andere vorm worden vergoed door de criminele 

organisatie om een netwerk van sociale relaties uit te bouwen ten behoeve van de organisatie, 

met het oog op haar schijnbaar legitieme inbedding en sociale inplanting in de gemeenschap 

(ibid., p. 16, en Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-662/4, p. 5). Er zijn voorbeelden gegeven 

van omstandigheden waaruit de rechter in een concreet geval de aansluiting bij de criminele 

organisatie zou kunnen afleiden : het geregeld aanwezig zijn op vergaderingen van de 

criminele organisatie of het aandeelhouderschap van een vennootschapsrechtelijke structuur 

die door een criminele organisatie als dekmantel wordt gebruikt (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 954/6, p. 18). 

 

 Er dient echter nog te worden opgemerkt dat, voor de toepassing van artikel 324ter, § 1, de 

woorden « wetens en willens » die de woorden « deel uitmaakt » voorafgaan, impliceren dat de 

vervolgende partij moet aantonen dat de vervolgde persoon « een positieve instelling […] met 

kennis van zaken » moet hebben (Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-662/3, p. 6). De wetgever 

heeft evenwel gepreciseerd dat de persoonlijke bedoeling om misdrijven te plegen binnen de 

organisatie of eraan deel te nemen, niet vereist is (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 954/1, p. 2, 

en nr. 954/6, p. 6), noch de wil om bij te dragen tot de doelstellingen van de criminele 

organisatie (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 954/6, p. 18). 

 

 De minister onderstreepte nog dat « het deel uitmaken van de [criminele] organisatie […] 

het bestaan van een nauwe en duurzame band [impliceert] » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, 

nr. 954/6, p. 10). 

 

 B.4.4.  Tijdens de debatten in de Kamercommissie preciseerde de minister voorts : 

 

 « [De] criminele organisatie [kent] een of meerdere structuren waarvan sommige legaal 

zijn, maar die wel bijdragen tot de finaliteit van de organisatie. Een criminele organisatie kent 

leden die niet de bedoeling hebben zelf misdrijven te plegen - wat hen medeplichtig zou 

maken - maar die wel meewerken aan de organisatie. 

 

 Tegenover die realiteit moet een onbetwistbare keuze worden gemaakt : ofwel verkiest 

men enkel degenen die de strafbare feiten begaan te vervolgen ofwel wordt de criminele 

organisatie in haar geheel geviseerd met inbegrip van de legale onderdelen waarvan geweten is 

dat zij de illegale doelstellingen ondersteunen. […] » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 954/17, 

pp. 29-30). 

 



14 

 Tijdens de debatten in de Senaatscommissie onderstreepte de minister eveneens in dat 

verband : 

 

 « Met het begrip criminele organisatie daarentegen wordt de gestructureerde, permanente 

vereniging geviseerd met alle in het voorgestelde artikel 324bis opgesomde kenmerken. 

Aangezien deze vorm van samenwerking zwaarwichtiger is, worden allerlei vormen van 

betrokkenheid zoals het louter lidmaatschap, de ‘ sleepers ’, de buitenstaanders, enzovoort, 

strafbaar gesteld (zie in dat verband het eerste tussentijds verslag van de onderzoekscommissie, 

Stuk Senaat, nr. 1-326/7, blz. 53-60 — bijlage I) » (Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-662/4, 

p. 39). 

 

 « Criminele organisaties zijn beter gestructureerd en hebben nationale en internationale 

vertakkingen. Hun samenstelling is uiteraard geheim, maar ze gaan veel beter op in de 

maatschappij. In feite gaat het om ‘ maffia-achtige ’ organisaties, zoals die ook opereren in 

Italië, Rusland en Japan. Onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit heeft aangetoond dat 

al deze organisaties hun activiteiten ook op het Belgische grondgebied ontplooien » (ibid., 

pp. 47 en 48). 

 

 B.4.5.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt derhalve dat artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek een incriminatie behelst van het wetens en willens deel uitmaken van een 

criminele organisatie zoals die is gedefinieerd in B.4.1, wanneer die gebruik maakt van 

bepaalde methodes om haar doelen te bereiken, ook ten aanzien van personen die zelf geen 

misdrijf hebben gepleegd of die niet de intentie hebben enig misdrijf te plegen in het kader van 

die criminele organisatie, noch de intentie hebben gehad daaraan deel te nemen als 

medeplichtige of mededader. 

 

 Bij zijn arrest van 25 oktober 2005 oordeelde het Hof van Cassatie « dat [het oude] 

artikel 324ter, § 1, Strafwetboek de bestraffing beoogt van een persoon, niet om reden van zijn 

persoonlijke deelname aan misdrijven of zijn persoonlijke bedoeling misdrijven te plegen, 

maar enkel om reden van zijn lidmaatschap van de in artikel 324bis Strafwetboek omschreven 

criminele organisatie, en mits hij kennis heeft van de criminele aard van de organisatie waartoe 

hij behoort » (Cass., 25 oktober 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 537). 

 

 De persoon die wetens en willens hechte en duurzame banden onderhoudt met de leden 

van een criminele organisatie, die gebruik maakt van een zekere modus operandi, terwijl hij 

niet betrokken is bij de geoorloofde of ongeoorloofde activiteiten van de criminele organisatie 

waartoe hij behoort wegens de banden die hij, met kennis van zaken, met de leden ervan 

onderhoudt, kan dus correctioneel worden bestraft. Die incriminatie veronderstelt dus niet dat, 
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ten aanzien van de geïncrimineerde persoon, de bestanddelen van de criminele organisatie 

moeten worden aangetoond (Cass., 5 juni 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 307). 

 

 B.4.6.  De bij de wet van 10 augustus 2005 in de artikelen 324bis en 324ter van het 

Strafwetboek aangebrachte wijzigingen, zijn als volgt verantwoord : 

 

 « Aangezien de regering besloten heeft [het] Verdrag [van de Verenigde Naties tegen 

transnationale georganiseerde misdaad] te bekrachtigen, moet het Belgisch recht in 

overeenstemming worden gebracht met de normatieve bepalingen ervan. De aanpassing van 

het Belgisch recht vormt de tenuitvoerlegging van de nieuwe internationale verplichtingen van 

België. 

 

 Derhalve moeten de artikelen 324bis en 324ter van het Strafwetboek worden gewijzigd. 

 

 […] 

 

 Krachtens dit artikel worden in artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek de woorden 

‘ waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of 

corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van 

de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken ’ geschrapt. Er moet niet langer worden 

gerefereerd aan een van de modi operandi die op limitatieve wijze zijn opgesomd in het 

bestaande artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek opdat een criminele groep 

overeenkomstig het Belgisch recht als een criminele organisatie wordt beschouwd. 

 

 De Raad van State heeft in het advies d.d. 19 december 2002 immers erop gewezen dat een 

vereniging, opdat zij kan worden beschouwd als een criminele organisatie, krachtens 

artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek gebruik moet maken van ‘ intimidatie, 

bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie ’, dan wel ‘ commerciële of andere 

structuren moet aanwenden om het plegen van misdrijven te kunnen verbergen of te 

vergemakkelijken’ , hoewel deze verwijzing naar een bijzondere modus operandi niet 

voorkomt in artikel 2 a) van het Verdrag. 

 

 […] 

 

 Teneinde de nieuwe internationale verplichtingen in acht te nemen en de doeltreffendheid 

van de internationale strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op te voeren, moet België 

artikel 324bis, eerste lid, van het Strafwetboek aanpassen aan de vereisten van het Verdrag van 

de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad en de verwijzing naar de 

modi operandi schrappen. 

 

 […] 

 

 De schrapping in artikel 324bis van de verwijzing naar demodi operandi leidt ertoe dat de 

draagwijdte van de strafbaarstelling passieve deelneming aan een criminele organisatie de 

wens van de wetgever in 1999 te boven gaat. 

 

 Destijds onderstelde de strafbaarstelling passieve deelneming aan een criminele 

organisatie dat een persoon wetens en willens deel uitmaakte van een criminele organisatie, de 
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doelstellingen en oogmerken ervan kende, alsmede de modus operandi. Strafbaar is het 

gegeven met kennis van zaken deel uit te maken van een organisatie die niet aarzelt 

buitengewoon laakbare middelen aan te wenden zoals het gebruik van intimidatie, bedreiging, 

geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het 

plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 Teneinde deze strafbaarstelling te handhaven ondanks de wijziging van artikel 324bis, is 

het noodzakelijk in artikel 324ter, § 1, te refereren aan die modi operandi. 

 

 Er moet worden onderstreept dat artikel 324ter conform het Verdrag van Palermo is en de 

vereisten van het internationaal recht zelfs te boven gaat, zowel in de oude versie als in de 

thans voorgestelde nieuwe versie. 

 

 In artikel 5, § 1, eerste lid, a), ii), van het Verdrag van Palermo is inderdaad voorzien in de 

strafbaarstelling van ‘ de actieve deelname van een persoon die kennis heeft van het oogmerk 

en van de algemene criminele activiteit van een georganiseerde criminele groep of van het 

voornemen van die groep om de betreffende delicten te plegen : a) aan de criminele activiteiten 

van een georganiseerde criminele groep; b) aan andere activiteiten van de georganiseerde 

criminele groep waarbij die persoon kennis ervan heeft dat zijn deelname bijdraagt tot de 

verwezenlijking van voornoemd crimineel oogmerk ’. 

 

 Artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek betreft de deelname van een persoon aan een 

criminele organisatie ‘ ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die 

organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op een van die wijzen bedoeld in de artikelen 66 

en volgende ’. Het gaat om de strafbaarstelling van de deelname aan een criminele organisatie 

die wetens en willens geschiedt. Deze paragraaf is ruimer dan artikel 5, § 1, a) ii) a) van het 

Verdrag van Palermo dat enkel betrekking heeft op de actieve deelname aan de criminele 

activiteiten van een georganiseerde criminele groep. Het bepaalde in de artikelen 66 en 

volgende van het Strafwetboek is toereikend opdat België zijn internationale opdrachten 

terzake vervult » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/004, pp. 4-8). 

 

 B.4.7.  Bovendien doet artikel 324ter, § 1, van het Strafwetboek geen afbreuk aan de 

mogelijke toepassing van de verschoningsgrond bedoeld in artikel 326 van hetzelfde Wetboek. 

 

 B.5.  Wanneer de wetgever van oordeel is dat bepaalde gedragingen dienen te worden 

bestraft, behoort het in beginsel tot zijn beoordelingsbevoegdheid vast te stellen welk gedrag 

een strafrechtelijke sanctie verdient. De door hem gemaakte keuzes moeten evenwel 

redelijkerwijze worden verantwoord. 

 

 B.6.1.  Wat de vergelijking betreft met de misdrijven inzake bendevorming bedoeld in de 

artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek, is in de parlementaire voorbereiding gesteld dat 

criminele organisaties « uitgebreider, beter gestructureerd en permanenter van aard » zijn en 

« op meer systematische wijze » misdrijven plegen en dat « bij bendevorming alle leden 

persoonlijk de bedoeling hebben om misdrijven te plegen of lid te zijn van de bende » 
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(Parl. St., Senaat, 1997–1998, nr. 1-662/4, p. 48, en Kamer, 1996–1997, nr. 954/17, p. 29). « In 

tegenstelling tot de bendevorming waar alle leden persoonlijk de bedoeling hebben lid te zijn 

of deel te nemen aan het plegen van de misdrijven, kent de criminele organisatie een of 

meerdere structuren waarvan sommige legaal zijn, maar die wel bijdragen tot de finaliteit van 

de organisatie. Een criminele organisatie kent leden die niet de bedoeling hebben zelf 

misdrijven te plegen - wat hen medeplichtig zou maken - maar die wel meewerken aan de 

organisatie. […] Bij bendevorming is het hoofddoel de persoonlijke verrijking van het bendelid 

terwijl criminele organisaties een hiërarchie kennen die ertoe leidt dat de verrijking meestal 

gaat naar de leiding waarbij de gewone leden eerder een vorm van (soms legaal) loon krijgen » 

(ibid., nr. 954/17, p. 29). 

 

 B.6.2.  Rekening houdend met de doelstelling van de in het geding zijnde bepaling, die 

erin bestaat vaak zeer kapitaalkrachtige en vrijwel onzichtbaar in de samenleving verweven 

criminele organisaties te bestrijden, kunnen de voormelde elementen redelijkerwijze 

verantwoorden dat, in tegenstelling tot de loutere betrokkenheid bij bendevorming, de enkele 

betrokkenheid, wetens en willens, bij een criminele organisatie strafbaar wordt gesteld wanneer 

die organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of 

corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te 

verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 De wetgever heeft daarbij in redelijkheid kunnen oordelen dat de regels van toepassing op 

bendevorming, en met inbegrip van deze inzake deelneming bedoeld in de artikelen 66 tot en 

met 69 van het Strafwetboek, niet afdoende zijn gebleken in de strijd tegen de criminele 

organisaties. 

 

 B.7.1.  Wat de vergelijking betreft tussen een criminele organisatie en een « terroristische 

groep » bedoeld in de artikelen 139 en volgende van het Strafwetboek, bestaat er een objectief 

verschil in de aard van de misdrijven van de organisatie : in het tweede geval zijn dat de 

terroristische misdrijven omschreven in artikel 137 van het Strafwetboek; in het geval van een 

criminele organisatie zijn dat misdrijven « die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar 

of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen ». 
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 Weliswaar is bij beide strafbaarstellingen sprake van een gestructureerde vereniging met 

een zekere bestendigheid, met het oog op het in onderling overleg plegen of beramen van 

bepaalde misdrijven. Overigens kunnen de misdrijven in sommige gevallen van soortgelijke 

aard zijn. Het impact van terroristische misdrijven op de samenleving kan zelfs zwaarder zijn 

dan de impact van misdrijven van criminele organisaties. 

 

 Hoewel de enkele betrokkenheid bij een terroristische groep niet strafbaar is gesteld zoals 

dat het geval is voor een criminele organisatie, stelt artikel 140 van het Strafwetboek de 

deelneming aan enige activiteit van de terroristische groep strafbaar met correctionele straffen 

indien de persoon die deelneemt, weet dat hij daarmee bijdraagt tot het plegen van een misdaad 

of een wanbedrijf voor de terroristische groep.  

 

 B.7.2.  De wetgever heeft redelijkerwijze kunnen oordelen dat het nodig was te voorzien in 

de strafbaarstelling van personen die, ongeacht of zij de bedoeling hebben bepaalde misdrijven 

in het raam van een criminele organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van de in 

de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek bedoelde wijzen, wetens en willens zijn betrokken 

bij die organisatie, wanneer die gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige 

kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de 

misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken. 

 

 Een dergelijke legitieme maatregel verliest zijn verantwoording niet doordat de wetgever 

de betrokkenheid van personen bij andere strafbare feiten of organisaties, en meer bepaald de 

betrokkenheid bij een terroristische groep, niet op soortgelijke wijze strafbaar heeft gesteld. De 

wetgever vermocht rekening ermee te houden dat criminele organisaties met het oog op hun 

lucratieve doelstelling doorgaans zowel legale als illegale activiteiten ontplooien, terwijl de 

terroristische organisaties terroristische misdrijven plegen als bedoeld in de artikel 137 van het 

Strafwetboek. 

 

 B.8.  Ook al kan de in het geding zijnde bepaling leiden tot correctionele straffen, het blijkt 

niet dat de betwiste maatregel onevenredige gevolgen teweegbrengt in het licht van de 

doelstelling van de wetgever. 
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 De hardnekkigheid waarmee criminele organisaties niettegenstaande het voorheen 

beschikbare strafrechtsarsenaal, met inbegrip van de bepalingen inzake strafbare deelneming, 

blijken voort te bestaan of ontstaan en de moeilijkheidsgraad – zo niet soms de onmogelijkheid 

om – te bepalen welke personen binnen de criminele organisatie de intentie hebben om de 

misdrijven van de organisatie te plegen of eraan deel te nemen en welke personen enkel zorgen 

voor faciliteiten of diensten, nu eens legale dan weer illegale, die de organisatie van pas 

kunnen komen, kunnen in redelijkheid verantwoorden dat de wetgever de in het geding zijnde 

maatregel heeft genomen, voor zover het gaat om personen die wetens en willens zijn 

betrokken bij een criminele organisatie, wanneer die in artikel 324ter, § 1, van het 

Strafwetboek bedoelde activiteiten ontwikkelt en zich schuldig maakt aan misdaden en 

wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf. 

 

 B.9.  De woorden « wetens en willens » houden bovendien in dat de persoon die zich ertoe 

beperkt deel uit te maken van de criminele organisatie, niet kan worden vervolgd indien hij niet 

weet dat die organisatie gebruik maakt van de in artikel 324ter van het Strafwetboek beoogde 

methodes.  

 

 B.10.  Onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie, is de in het geding zijnde 

bepaling niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 De eerste prejudiciële vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord. 

 

 Wat betreft de tweede prejudiciële vraag (strafbaarstelling van vennootschappen in 

oprichting) 

 

 B.11.1.  Artikel 5 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een 

intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 

belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

 

 Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden 

van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft 

begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en 

willens heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden 

veroordeeld. 
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 Met rechtspersonen worden gelijkgesteld : 

 

 1°  tijdelijke verenigingen en verenigingen bij wijze van deelneming; 

 

 2°  vennootschappen bedoeld in artikel 2, derde lid van de gecoördineerde wetten op de 

handelsvennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 

 

 3°  burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 

aangenomen. 

 

 Voor de toepassing van dit artikel kunnen niet als strafrechtelijk verantwoordelijke 

rechtspersoon worden beschouwd : de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 

prezones, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de 

binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn ». 

 

 B.11.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 5, derde lid, 2°, 

van het Strafwetboek bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het 

de handelsvennootschappen in oprichting met strafbare rechtspersonen gelijkstelt, terwijl het 

niet in eenzelfde gelijkstelling voorziet voor « burgerrechtelijke rechtspersonen in oprichting ». 

 

 B.12.  De parlementaire voorbereiding van artikel 5 van het Strafwetboek geeft aan dat de 

wetgever de « georganiseerde criminaliteit » wilde bestrijden, waarbij wordt onderstreept dat 

het meestal niet mogelijk is ze grondig aan te pakken « wegens de onmogelijkheid 

strafrechtelijke vervolgingen in te stellen tegen rechtspersonen », wat « [ertoe] leidt […] dat 

bepaalde vormen van crimineel gedrag dikwijls onbestraft blijven, niettegenstaande de vaak 

zeer ernstige verstoring van de maatschappelijke en economische orde waarmee deze 

criminaliteitsvormen gepaard gaan » (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 2093/5, p. 2). Hij had 

eveneens tot doel gevolg te geven aan aanbevelingen van het Comité van Ministers van de 

Raad van Europa « over de criminaliteit in de zakenwereld en de verantwoordelijkheid van 

ondernemingen-rechtspersonen voor strafbare feiten die ze in de uitoefening van hun 

activiteiten plegen » (ibid.). Zijn initiatief « [sloot bovendien] aan bij een aantal recente 

wetgevende innovaties, met name de wet van 10 januari 1999 op de criminele organisaties en 

de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie » (ibid.). De wetgever 

heeft bijgevolg geoordeeld dat rechtspersonen op strafrechtelijk gebied met natuurlijke 

personen moeten worden gelijkgesteld. 
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 B.13.1.  In het derde lid van artikel 5 van het Strafwetboek heeft de wetgever een aantal 

entiteiten met rechtspersonen gelijkgesteld. Het betreft hier onder meer de 

handelsvennootschappen in oprichting (2°). 

 

 B.13.2.  De parlementaire voorbereiding stelt, aangaande het derde lid van artikel 5 van het 

Strafwetboek : 

 

 « De aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot entiteiten die juridisch gezien geen 

rechtspersoonlijkheid (en dus geen gescheiden vermogen) bezitten. Het gaat met name om de 

tijdelijke handelsverenigingen en de handelsverenigingen bij wijze van deelneming, de 

duurzame handelsvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid beoogd in artikel 2, derde lid 

van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen - dit wil zeggen de 

vennootschappen met commercieel doel die hun aktes niet hebben neergelegd overeenkomstig 

artikel 10, [§] 1, eerste lid van dezelfde wet -, de handelsvennootschappen in oprichting en de 

burgerlijke vennootschappen. 

 

 De reden van de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid tot de voormelde 

entiteiten bestaat er juist in een discriminatie te vermijden. Het gaat met name niet op dat 

misdrijven op een andere wijze zouden aanleiding geven tot vervolging, wanneer zij gepleegd 

worden door eenzelfde economische entiteit, naar gelang deze entiteit formeel de vorm van de 

rechtspersoonlijkheid heeft aangenomen of niet. Zonder deze assimilatie zouden 

rechtspersonen die een identieke economische entiteit uitmaken als entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid vervolgd kunnen worden voor dezelfde misdrijven op basis van hun 

eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid, terwijl bij die andere entiteiten de individuele, 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen moet worden aangetoond. Deze 

assimilatie is derhalve gefundeerd op dezelfde hiervoor reeds aangegeven basisfilosofie. 

Onderhavig voorstel beperkt deze assimilatie evenwel tot entiteiten met in essentie 

economische activiteiten, omdat deze problematiek minder pertinent is voor andere 

groeperingen in de samenleving » (Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1-1217/1, p. 3). 

 

 B.14.1.  De Ministerraad werpt op dat de tweede prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft, omdat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet zou bestaan. Met de term 

« handelsvennootschap in oprichting » zou worden verwezen naar de artikelen 60 en 68 van het 

Wetboek van vennootschappen, zodat als een vennootschap in oprichting dient te worden 

beschouwd, een vennootschap die normaliter rechtspersoonlijkheid heeft, maar die die 

rechtspersoonlijkheid nog niet zou hebben verworven; een burgerlijke vennootschap die 

burgerlijke daden stelt, neemt de vorm aan van een handelsvennootschap en valt, volgens de 

Ministerraad, onder de toepassing van artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek. 
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 B.14.2.  De verwijzende rechter heeft de tweede prejudiciële vraag niet beperkt tot de 

categorie van de « burgerlijke vennootschappen in oprichting », zoals de Ministerraad lijkt aan 

te nemen, maar heeft ze uitgebreid tot de « burgerrechtelijke rechtspersonen in oprichting ». 

 

 B.14.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.15.  Het begrip « burgerrechtelijke rechtspersoon » omvat erg verschillende entiteiten, 

waaronder de burgerlijke vennootschappen en rechtspersonen die geen winstoogmerk 

nastreven, zoals de verenigingen zonder winstoogmerk. 

 

 Vennootschappen worden in beginsel opgericht « met het oogmerk aan de vennoten een 

rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen » (artikel 1 van het Wetboek van 

vennootschappen). Dat geldt zowel voor vennootschappen met een handelsdoel als voor 

vennootschappen met een burgerlijk doel. 

 

 Verenigingen zonder winstoogmerk streven een onbaatzuchtig doel na. Zij mogen in 

beginsel geen « nijverheids- of handelszaken » drijven en geen « stoffelijk voordeel » aan hun 

leden verschaffen (artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen). 

 

 B.16.  Zoals de Ministerraad aanvoert, vallen de burgerlijke vennootschappen in oprichting 

die de vorm van een handelsvennootschap aannemen, onder het toepassingsgebied van 

artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek. 

 

 Ook al worden de burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een 

handelsvennootschap hebben aangenomen, bij artikel 5, derde lid, 3°, van het Strafwetboek 

gelijkgesteld met rechtspersonen, toch moet het geval van een burgerlijke vennootschap in 

oprichting niet in aanmerking worden genomen aangezien een vennootschap in oprichting 

inhoudt dat zij bestemd is om rechtspersoonlijkheid te hebben; zulks is evenwel niet het geval 

wanneer een burgerlijke vennootschap wordt opgericht. 
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 B.17.  Zoals hiervoor in herinnering is gebracht, moeten de door de wetgever gemaakte 

keuzes, wat de strafbaarstelling betreft, redelijkerwijze worden verantwoord. Dat geldt met 

name wanneer hij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid regelt van rechtspersonen of van 

entiteiten die hij daarmee gelijkstelt. 

 

 B.18.  Uit de in B.13.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de 

handelsvennootschappen in oprichting met de strafbare rechtspersonen heeft gelijkgesteld om 

een verschil in behandeling met de reeds opgerichte handelsvennootschappen te vermijden. De 

beperking van die gelijkstelling tot de handelsvennootschappen in oprichting - en dus de 

invoering van een verschil in behandeling met de rechtspersonen zonder winstoogmerk in 

oprichting - werd verantwoord door de economische activiteiten die die vennootschappen 

uitoefenen. 

 

 Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover hij inzake het 

repressief beleid beschikt, vermocht de wetgever redelijkerwijze aan te nemen dat de in het 

geding zijnde gelijkstelling op het stuk van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid zich meer 

aan hem opdrong ten aanzien van de privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting die een 

winstoogmerk nastreven dan ten aanzien van de privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting 

die een onbaatzuchtig doel beogen, ook al kunnen die eveneens economische activiteiten 

uitoefenen. 

 

 Evenzo, rekening houdend met de aard en met de relatief beperkte draagwijdte van de 

economische activiteit van de landbouwvennootschappen, vermocht de wetgever, ondanks het 

feit dat de landbouwvennootschappen in oprichting bestemd zijn om rechtspersoonlijkheid te 

hebben als burgerlijke vennootschappen, te oordelen dat de gelijkstelling van die 

landbouwvennootschappen in oprichting met de strafbare rechtspersonen niet aangewezen was. 

 

 B.19.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 



24 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie, schendt artikel 324ter, § 1, van 

het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 -  Artikel 5, derde lid, 2°, van het Strafwetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5705 

 

 

Arrest nr. 123/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, 

gesteld door de Politierechtbank te Dinant. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 1 augustus 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Pierre Herbiet, 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 augustus 2013, heeft de 

Politierechtbank te Dinant de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 62, achtste lid, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, in 

zoverre het bepaalt dat het afschrift van de processen-verbaal binnen een termijn van veertien 

dagen ‘ aan de overtreders ’ en niet ‘ aan de overtreders en/of aan de houders van de 

nummerplaat ’ moet worden toegezonden, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer het 

in die zin wordt geïnterpreteerd dat enkel de processen-verbaal waarvan een afschrift binnen 

de termijn van veertien dagen vanaf de datum van de vaststelling van het misdrijf werd 

verstuurd naar de overtreder, zoals een natuurlijke persoon die houder is van de nummerplaat 

(en die zodoende wordt vermoed de ‘ overtreder ’ te zijn aangezien hij krachtens artikel 67bis 

van de wet van 16 maart 1968 wordt vermoed de overtreding te hebben begaan) of elke 

persoon van wie zou worden bevestigd dat hij de overtreder is, de in artikel 62, tweede lid, 

van de genoemde wet bedoelde bijzondere bewijswaarde hebben, terwijl de processen-verbaal 

waarvan een afschrift werd verstuurd naar een rechtspersoon die houder is van de 

nummerplaat, ten aanzien van wie er geen vermoeden van schuld bestaat, die bijzondere 

bewijswaarde niet zouden hebben ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Libert, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

J.-P. Moerman en E. De Groot te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 

geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 

de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Een natuurlijke persoon moet voor de Politierechtbank te Dinant verschijnen omdat hij met een hogere 

snelheid dan de toegestane maximumsnelheid had gereden aan boord van een vervangwagen waarop de 

nummerplaat van zijn eigen voertuig, dat werd hersteld, was aangebracht. De snelheidsovertreding wordt niet 

betwist, maar de tenlastelegging van ontstentenis van inschrijving wel. 

 

 De verwijzende rechter acht het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Na de inhoud van de in het geding zijnde bepaling en de evolutie ervan in de wetgeving in herinnering 

te hebben gebracht, haalt de Ministerraad verschillende arresten van het Hof van Cassatie aan om de bijzondere 

bewijswaarde te bepalen die is verbonden aan het proces-verbaal van vaststelling van misdrijven door 

automatische toestellen, bedoeld in artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

 

 Het Hof zou die bewijswaarde zelf hebben erkend bij zijn arrest nr. 48/97 van 14 juli 1997. Bij zijn arrest 

nr. 27/2000 van 21 maart 2000 zou het eveneens het beginsel van het vermoeden van schuld van de natuurlijke 

persoon op wiens naam een voertuig is ingeschreven, geldig hebben verklaard. 

 

 Verschillende arresten van het Hof worden nog aangehaald om aan te tonen dat artikel 67ter van de 

gecoördineerde wetten in samenhang met artikel 5 van het Strafwetboek moet worden gelezen. 

 

 Ten slotte zou het Hof bij het arrest nr. 5/2007 van 11 januari 2007 hebben aanvaard dat het voormelde 

artikel 67ter niet voorziet in een vermoeden van toerekenbaarheid dat analoog is met datgene waarin 

artikel 67bis voorziet. De verschillende regels van toerekenbaarheid van verkeersovertredingen, wanneer deze 

zijn begaan door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon, houden immers verband met de aard van de 

persoon welke die overtredingen heeft begaan. 

 

 A.2.  Wat meer in het bijzonder de te dezen gestelde prejudiciële vraag betreft, voert de Ministerraad aan 

dat zij niet nuttig is om het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil te beslechten. De Ministerraad stelt 

immers vast dat de beklaagde de snelheidsovertreding heeft toegegeven en dat de bijzondere bewijswaarde die 

aan de vaststellingen op grond van artikel 62, tweede lid, is verbonden, enkel geldt voor de materiële bewijzen 

die door automatisch werkende toestellen worden geleverd, en bijgevolg enkel betrekking heeft op de 

tenlastelegging van de snelheidsovertreding. Volgens de Ministerraad had het volstaan de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie in herinnering te brengen volgens welke de rechter, wanneer de wettelijke bewijswaarde van 

een bijzonder bewijsmiddel ontbreekt, zich op elk ander bewijsmiddel kan baseren voor zover het hem 

regelmatig is voorgelegd. 

 

 De vraag zou eveneens irrelevant zijn aangezien daarin wordt uitgegaan van de verkeerde vooronderstelling 

dat artikel 62, achtste lid, enkel betrekking heeft op het versturen van het proces-verbaal naar de overtreder, 

natuurlijke persoon. Die bepaling moet in samenhang worden gelezen met artikel 67ter, tweede lid, dat de 

rechtspersoon gebiedt binnen vijftien dagen na de ontvangst van het proces-verbaal het antwoord op de vraag om 

inlichtingen die erbij is gevoegd, over te zenden. 

 

 A.3.  Volgens de Ministerraad is het centrale element in de aan het Hof gestelde prejudiciële vraag dat van 

de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan de processen-verbaal van materiële vaststelling van het 

misdrijf. Uit het arrest nr. 48/97 van 14 juli 1997 zou blijken dat de rechten van de beklaagde niet op 

onevenredige wijze worden beperkt wegens die bijzondere bewijswaarde die het proces-verbaal heeft wanneer 

het binnen veertien dagen naar de overtreder wordt verstuurd. Indien zulks niet het geval is, behoudt het 

proces-verbaal toch een bewijswaarde van gemeen recht die het de rechter mogelijk zal maken uitspraak te doen 

zonder noodzakelijkerwijs de vrijspraak uit te spreken. 

 

 A.4.  Volgens de redactie ervan zou de prejudiciële vraag laten uitschijnen dat de verwijzende rechter de 

mogelijkheid heeft overwogen dat artikel 62, achtste lid, een onverantwoord verschil in behandeling zou kunnen 

doen ontstaan op grond van het feit dat de natuurlijke personen die houder zijn van een nummerplaat, steeds 

zouden worden geconfronteerd met de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal, terwijl de overtreders 

die rijden met een voertuig dat door een rechtspersoon is ingeschreven, nooit daarmee zouden worden 

geconfronteerd. 

 

 In dat verband stelt de Ministerraad vast dat artikel 67bis een weerlegbaar vermoeden in het leven roept 

volgens hetwelk de overtreding is begaan door de houder van de nummerplaat, vermoeden dat bij het arrest 

nr. 27/2000 van het Hof van 21 maart 2000 geldig is verklaard. Indien een dergelijk vermoeden wordt weerlegd, 

zal de echte bestuurder zich ten opzichte van de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan het 
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proces-verbaal van materiële vaststelling van het misdrijf, in dezelfde situatie bevinden als de bestuurder van een 

door een rechtspersoon ingeschreven voertuig. 

 

 A.5.  Ten overvloede is de Ministerraad van mening dat het noodzakelijk, rechtvaardig en evenredig is dat 

de bijzondere bewijswaarde die is verbonden aan de processen-verbaal, afhankelijk wordt gemaakt van het feit 

dat zij binnen de termijn van veertien dagen na de vaststelling van het misdrijf aan de overtreder worden 

toegezonden. Men zou zich niet kunnen voorstellen dat een proces-verbaal een dergelijke van het gemeen recht 

afwijkende bewijswaarde heeft wanneer het wordt toegezonden aan een derde, te dezen een rechtspersoon, 

zonder aan de overtreder te zijn toegezonden. 

 

 Volgens de Ministerraad zou het verschil in behandeling dat bestaat tussen de personen die houder zijn van 

een nummerplaat naargelang het om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon gaat, volledig verantwoord 

zijn. Het gevolg van het gebrek aan schuld ten aanzien van rechtspersonen zou zijn dat het proces-verbaal 

waarvan het afschrift naar die rechtspersoon is verstuurd, geen bijzondere bewijswaarde kan hebben. De 

verschillende regels die op elk van de categorieën van toepassing zijn, zouden niet tot gevolg hebben dat wordt 

verhinderd dat de verkeersovertredingen ten laste worden gelegd van de overtreder, ook al zou die 

tenlastelegging volgens de regels van het gemeen recht moeten geschieden. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de 

politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968. 

 

 B.1.2.  Zoals het van toepassing is in het geschil voor de verwijzende rechter, bepaalt 

artikel 62 van de voormelde wetten : 

 

 « De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden 

op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de overtredingen vast door 

processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen. 

 

 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 

werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet is 

bewezen, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

 De vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch 

werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet 

bewezen is, wanneer het gaat om overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten 

vermeld in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Wanneer een overtreding werd 

vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen, wordt er melding van gemaakt 

in het proces-verbaal. 

 

 De automatisch werkende toestellen, gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, moeten goedgekeurd of gehomologeerd worden, op 

kosten van de fabrikanten, invoerders of verdelers die de goedkeuring of homologatie 

aanvragen, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door een in Ministerraad overlegd 
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koninklijk besluit, waarin bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen 

kunnen worden vastgesteld. 

 

 De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, de bijzondere voorwaarden voor het gebruik, de raadpleging en de bewaring van 

de gegevens die door deze toestellen worden opgeleverd, vaststellen. Wanneer de Commissie 

geen advies heeft uitgebracht binnen de haar wettelijk voorgeschreven termijnen, wordt zij 

geacht akkoord te gaan. 

 

 Onverminderd de bepalingen van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, mogen 

de toestellen en de inlichtingen die deze toestellen verstrekken, slechts worden gebruikt voor 

gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van de overtredingen van deze wet en 

haar uitvoeringsbesluiten, begaan op de openbare weg, alsook met het oog op de regeling van 

het wegverkeer. 

 

 Wanneer de toestellen bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de 

openbare weg, in afwezigheid van een bevoegd persoon, worden de plaatsing en de 

gebruiksomstandigheden bepaald tijdens overleg, georganiseerd door de bevoegde 

gerechtelijke, politionele en administratieve overheden, waaronder de wegbeheerders. De 

Koning bepaalt de bijzondere modaliteiten van dit overleg. De plaatsing op de openbare weg 

van vaste uitrustingen voor onbemand automatisch werkende toestellen, wordt uitgevoerd met 

instemming van de wegbeheerder. 

 

 Een afschrift van die processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een 

termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het in het geding zijnde artikel 62, achtste lid, in 

zoverre het een discriminatie zou doen ontstaan tussen de overtreders die als natuurlijke 

persoon houder zijn van een nummerplaat en de overtreders die rijden met een voertuig dat op 

naam van een rechtspersoon is ingeschreven. Enkel de processen-verbaal waarvan het 

afschrift binnen een termijn van veertien dagen vanaf de vaststelling van het misdrijf werd 

verstuurd naar de eerste categorie of naar elke persoon van wie zou worden bevestigd dat hij 

de overtreder is, zouden de bijzondere bewijswaarde hebben die het tweede lid van dezelfde 

bepaling eraan verleent, terwijl een dergelijk gevolg niet zou worden toegekend aan de 

processen-verbaal waarvan het afschrift naar de tweede categorie werd verstuurd. 

 

 B.3.  Zoals de Ministerraad opmerkt, dient het voormelde artikel 62 te worden gelezen in 

het licht van de artikelen 67bis en 67ter van dezelfde gecoördineerde wetten, die bepalen : 
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 « Art. 67bis.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is 

begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de 

bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat 

deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van 

schuld kan worden weerlegd met elk middel. 

 

 Art. 67ter.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan 

met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke 

personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van 

de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 

identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 

 

 De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 

datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd 

verstuurd. 

 

 Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het 

ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 

bestuurder meedelen. 

 

 De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 

van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 

maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen ». 

 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad zou de gestelde vraag klaarblijkelijk niet nuttig zijn om 

het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil te beslechten. De natuurlijke persoon, 

dader van de snelheidsovertreding, zou de feiten immers hebben toegegeven, zodat hij zich 

niet op het gebrek aan bewijswaarde van het proces-verbaal dat naar hem werd verstuurd, zou 

kunnen beroepen om een vrijspraak te verkrijgen. 

 

 B.4.2.  Het staat in beginsel aan de rechter die een prejudiciële vraag stelt te oordelen of 

het antwoord op die vraag nuttig is voor de oplossing van het geschil dat hij moet beslechten. 

Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag 

geen antwoord behoeft. 

 

 B.4.3.  Aangezien de overtreding werd begaan met een voertuig waarvan de bestuurder, 

die met een hogere snelheid dan de toegestane maximumsnelheid zou hebben gereden, de 

bewijswaarde van de met een flitspaal gedane vaststellingen betwist, kan worden aangenomen 

dat een vergelijking van de situatie van de overtreders, natuurlijke personen, die houder zijn 

van een nummerplaat en die een proces-verbaal met een bijzondere bewijswaarde hebben 

gekregen, met die van de overtreders die een overtreding hebben begaan met een voertuig 
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waarvoor een rechtspersoon de houder van de nummerplaat is en ten aanzien van wie het 

proces-verbaal dat hun wordt overgezonden, niet over een dergelijke bewijswaarde beschikt, 

nuttig is voor de oplossing van het geschil. 

 

 Gezien de voor het Hof aangebrachte elementen, maakt de omstandigheid dat de 

nummerplaat, waarvan de bestuurder houder is, op het ogenblik van de met de flitspaal 

gedane vaststelling niet was aangebracht op het voertuig waarvan hij de eigenaar is en 

waaraan die inschrijving werd toegekend, maar op de vervangwagen die hij bestuurde, het 

niet mogelijk te oordelen dat de vraag klaarblijkelijk niet nuttig is om het hangende geschil 

voor de verwijzende rechter te beslechten. 

 

 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 178/2013 van 19 december 2013 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.5.1.  Artikel 62 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer vindt zijn 

oorsprong in artikel 4 van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening der wetgeving en 

der reglementen op de politie van het vervoer (Belgisch Staatsblad, 25 augustus 1899), dat 

bepaalde : 

 

 ‘ De ambtenaren en beambten der overheid, door de Regeering aangesteld om over de 

uitvoering dezer wet te waken, stellen de misdrijven tegen de wet en tegen de verordeningen 

vast door processen-verbaal, die volledig bewijs opleveren zoolang het tegendeel niet 

bewezen is. 

 

 Een afschrift van deze processen-verbaal wordt aan de overtreders gestuurd binnen de 

acht en veertig uren na de vaststelling der misdrijven. 

 

 […] ’. 

 

 Het eerste lid van dat artikel 62 is vervangen bij artikel 8 van de wet van 4 augustus 1996 

‘ betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende 

toestellen in het wegverkeer ’ (Belgisch Staatsblad, 12 september 1996), in de huidige 

redactie ervan. 

 

 B.5.2.  Door de wet van 4 augustus 1996 aan te nemen, wou de wetgever maatregelen 

nemen met het oog op een actieve aanpak van de verkeersonveiligheid. Aldus wou hij, uit 

zorg voor preventie, het onbemand verbaliseren juridisch-technisch mogelijk maken 

aangezien de pakkans de bestuurders aanzet tot inachtneming van de verkeersregels. Hij wou 

eveneens een controletechniek invoeren die minder inzet van menselijke middelen met zich 

meebrengt (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 577/1, pp. 1 en 2, en nr. 577/7, p. 4). Het is 

eveneens met het oog op het vermijden van de toename van de betwistingen van 

vaststellingen ‘ in de vlucht ’ en om te voorkomen dat een aantal zware overtreders aan elke 
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sanctie kan ontsnappen, dat de wetgever artikel 67bis in dezelfde gecoördineerde wetten heeft 

ingevoegd, door te voorzien in een ‘ vermoeden van schuld ’ ten laste van de houder van de 

nummerplaat van een motorvoertuig waarmee een overtreding is begaan, alsook in het in 

artikel 67ter van dezelfde wetten bedoelde mechanisme voor de rechtspersonen die houder 

zijn van de nummerplaat (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 577/2, pp. 9 en 10). 

 

 B.6.  De termijn waarbinnen het afschrift van de processen-verbaal aan de overtreders 

moet worden toegezonden, werd bij artikel 29 van de wet van 7 februari 2003 houdende 

verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Belgisch Staatsblad, 25 februari 2003) op 

veertien dagen gebracht ‘ omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij de procedure ’, 

waarbij een kortere termijn moeilijk na te leven leek (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 

DOC 50-1915/001, p. 16). 

 

 B.7.  Het bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer ingevoerde vermoeden van schuld wijkt af van het beginsel volgens hetwelk de 

bewijslast op de vervolgende partij weegt. Die afwijking is echter verantwoord, in het licht 

van het in B.5.2 beschreven doel dat door de wetgever is nagestreefd, door de onmogelijkheid 

om, in een aangelegenheid waarin er talloze en vaak slechts vluchtig vast te stellen 

overtredingen zijn, de identiteit van de dader anders en met zekerheid vast te stellen. Dat 

vermoeden kan bovendien worden weerlegd aangezien het bewijs van het tegendeel met elk 

rechtsmiddel mogelijk is. Bij zijn arrest nr. 27/2000 van 21 maart 2000 heeft het Hof 

geoordeeld dat een dergelijk vermoeden geen inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld 

dat onder meer is gewaarborgd door artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens. 

 

 B.8.  De bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij het in het geding zijnde artikel 62 

wordt verleend aan de processen-verbaal waarvan het afschrift aan de overtreder moet worden 

toegezonden binnen de termijn waarin het voorziet, vormt een uitzondering op de algemene 

regel dat een proces-verbaal geldt als loutere inlichting, alsook op de regel van de vrije 

bewijslevering in strafzaken, waarbij de rechter, naar eigen overtuiging, de bewijswaarde van 

een bepaald element beoordeelt. Die processen-verbaal hebben dan ook tot gevolg dat de 

beklaagde in een situatie wordt gebracht die verschilt van die welke de regel is in het 

strafprocesrecht. 

 

 Een dergelijke maatregel wordt verantwoord door de moeilijke bewijsbaarheid van het 

begaan van overtredingen die, zoals het Hof in B.7 heeft aangegeven, vaak slechts vluchtig 

vast te stellen zijn en waarvan de vaststelling wordt bemoeilijkt door de mobiliteit van het 

voertuig. De in het achtste lid van de in het geding zijnde bepaling vastgelegde termijn van 

veertien dagen maakt het de overtreder mogelijk het tegenbewijs te leveren, waarbij dat 

bewijs kan worden geleverd door alle wettelijke bewijsmiddelen die door de rechter worden 

beoordeeld. Indien aldus het bewijs wordt geleverd dat de natuurlijke persoon die houder is 

van de nummerplaat, niet de dader van het misdrijf is, zal het proces-verbaal de bewijswaarde 

verliezen die artikel 62, tweede lid, van de gecoördineerde wetten eraan geeft om enkel als 

inlichting door de rechter te worden beoordeeld. 

 

 B.9.  De kenmerken zelf van de rechtspersoon staan eraan in de weg dat een vermoeden 

van schuld wordt ingesteld zoals datgene dat bij artikel 67bis van de gecoördineerde wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer is ingevoerd. Het is overigens om reden van de 

onmogelijkheid om een rechtstreeks verband vast te stellen tussen het voertuig waarmee de 

overtreding is begaan, wanneer dat voertuig is ingeschreven op naam van een rechtspersoon, 
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en de dader van de overtreding dat de wetgever in artikel 67ter van de gecoördineerde wetten 

heeft voorzien in de verplichting om de identiteit mee te delen van de bestuurder of van de 

persoon die het voertuig onder zich heeft op het ogenblik van de overtreding, op straffe van 

sanctie. 

 

 Zoals het Hof eveneens bij zijn arrest nr. 5/2007 van 11 januari 2007 heeft geoordeeld, 

heeft de ontstentenis van een wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid in artikel 67ter niet 

tot gevolg dat wordt verhinderd dat de verkeersovertredingen ten laste worden gelegd van een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon, aangezien die tenlastelegging dient te gebeuren door 

de rechter volgens de regels van het gemeen recht. 

 

 B.10.  Aangezien verschillende regels van toerekenbaarheid van verkeersovertredingen 

moeten gelden ten aanzien van rechtspersonen, in zoverre het onmogelijk is een rechtstreeks 

verband te leggen tussen het voertuig waarmee ze zijn begaan en de dader ervan, is het 

redelijk verantwoord dat het proces-verbaal dat met toepassing van artikel 67ter aan die dader 

wordt toegezonden via de rechtspersoon die houder is van de nummerplaat, te zijnen aanzien 

niet de bewijswaarde heeft die wordt toegekend aan de processen-verbaal die zijn 

toegezonden aan de natuurlijke persoon, dader van het misdrijf dat is gepleegd met een 

voertuig waarvan hij de houder van de nummerplaat is. 

 

 Voor het overige bevindt de overtreder die rijdt met een voertuig dat op naam van een 

rechtspersoon is ingeschreven en aan wie een dergelijk proces-verbaal wordt toegezonden, 

zich in een situatie die identiek is aan die van de overtreder die een verkeersovertreding heeft 

begaan met een voertuig waarvan de houder van de nummerplaat een andere natuurlijke 

persoon dan de dader van het misdrijf is. In beide gevallen gelden de processen-verbaal 

waarbij de gepleegde misdrijven worden vastgesteld, wat hen betreft, immers als gewone 

inlichtingen. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord ». 

 

 B.6.  Het feit dat in het onderhavige geval de beklaagde een natuurlijke persoon is die 

houder is van de nummerplaat, is niet van dien aard dat dit tot een ander besluit kan leiden. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 62, achtste lid, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5706 

 

 

Arrest nr. 124/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 tot 

wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (wijzigingen 

in artikel 10 van de wet van 31 december 1963), ingesteld door de stad Menen en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 augustus 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 augustus 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 

1963 betreffende de civiele bescherming (wijzigingen in artikel 10 van de wet van 31 december 

1963), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013, door de stad Menen en 

door de gemeenten Kuurne, Zwevegem en Anzegem, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. A. Declerck, advocaat bij de balie te Kortrijk. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. D’Hooghe en 

Mr. L. Schellekens, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de 

verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft 

ook een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014, na de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet te 

hebben gehoord, heeft het Hof beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking, een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Ingevolge het verzoek, ingediend binnen voormelde termijn, van een partij om te worden 

gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 18 juni 2014 de dag van de terechtzitting bepaald op 

9 juli 2014. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. A. Declerck, voor de verzoekende partijen; 

 

 -  Mr. J. Vranckx, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. D’Hooghe en 

Mr. L. Schellekens, voor de Ministerraad. 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De verzoekende partijen, zijnde de stad Menen, de gemeente Kuurne, de gemeente Zwevegem en de 

gemeente Anzegem vorderen de vernietiging van artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de 

wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. Dienaangaande gaan zij over tot een 

uiteenzetting van de feiten en van de historiek van de wetgeving. 

 

 Vervolgens trachten de verzoekende partijen hun belang aan te tonen. Ze voeren aan dat de bestreden 

bepaling toelaat om hun financiële verplichtingen op te leggen, die verder gaan dan de financiering van materieel 

en personeelskosten van de eigen brandweerdienst. De verzoekende partijen zijn aangewezen als gemeente-

centrum van een gewestelijke groep en behoren tot de categorie Z. De bestreden wet dreigt als basis te worden 

gebruikt door de provinciegouverneur om opnieuw bijdragen op te leggen aan de gemeenten die over een eigen 

brandweerdienst beschikken, van die eigen brandweerdienst alle kosten ten laste moeten nemen en daarnaast 

instaan voor de dienstverlening aan andere gemeenten binnen de groep waarvan zij het centrum vormen. 

 

 A.1.2.  De verzoekende partijen werpen, als enig middel, de schending op van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met het materieel wettigheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel, en van artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet. 

 

 Door de wet van 14 januari 2013 wordt een einde gemaakt aan de aan de Koning verleende machtiging tot 

het vastleggen van (1) de normen met het oog op het bepalen van de forfaitaire som zoals bedoeld in artikel 10, 

§ 2, 4°, van de wet betreffende de civiele bescherming en (2) de normen met het oog op het aandeel bedoeld in 

artikel 10, § 3, van de wet betreffende de civiele bescherming. 

 

 Vóór de totstandkoming van de wet van 14 januari 2013 bepaalde artikel 10, § 2, 4°, van de wet betreffende 

de civiele bescherming dat de Koning de normen vastlegde die de gouverneur diende toe te passen voor het 

bepalen van de forfaitaire som bedoeld in de bepaling. Het koninklijk besluit van 25 oktober 2006, waarvan 

artikel 3 bepaalde dat de gouverneur die forfaitaire som diende te bepalen op basis van onderscheiden elementen, 

werd evenwel door de Raad van State vernietigd in zijn arrest nr. 204.782 van 4 juni 2010, omdat een te ruime 

beoordelingsbevoegdheid werd gelaten aan de gouverneur. Door de bestreden wet wordt artikel 10, § 2, 4°, derde 

lid, van de wet betreffende de civiele bescherming opgeheven, wat betekent dat de Koning geen nadere normen 

meer dient te bepalen, en dat er bijgevolg geen enkele parameter meer is die de gouverneur als richtsnoer moet 

hanteren bij de bepaling van het forfait. Enkel het plafond van maximaal 25 pct. van de kosten van dekking van 

interventies ter versterking van de centra X en Y, blijft behouden. 

 

 Voor wat artikel 10, § 3, van de wet betreffende de civiele bescherming betreft, dienden de gemeenten-

centrum van een gewestelijke groep, vóór de totstandkoming van de bestreden bepaling een aandeel ten laste te 

nemen van de kosten van de brandweerdiensten. Er werd enkel bepaald dat dit aandeel werd vastgesteld door de 

gouverneur, rekening houdend met de lokale en regionale omstandigheden, en dat de Koning de normen diende 

vast te leggen die de gouverneur moest toepassen voor het bepalen van dat aandeel. Het koninklijk besluit van 

25 oktober 2006, waarvan artikel 4 bepaalde dat de gouverneur voor het vaststellen van het aandeel van de 

groepscentrumgemeente een aandeel bepaalde dat identiek was voor alle gemeenten die over een 

brandweerdienst van eenzelfde categorie beschikten en waarbij minstens het met het kadastraal inkomen en de 

bevolking van de betrokken groepscentrumgemeente rekening werd gehouden, werd evenwel door de Raad van 

State vernietigd in zijn arrest nr. 204.782 van 4 juni 2010, omdat het vaststellen van de berekeningsmethoden 

niet kon worden gedelegeerd aan de provinciegouverneur, en diens rol beperkt diende te blijven tot de loutere 

toepassing van een precieze berekeningsmethode, bij gebreke waarvan de gemeenten het slachtoffer dreigden te 

worden van willekeur. Sinds de totstandkoming van de bestreden wet dient de Koning geen nadere regels meer 

vast te leggen en is ook de regel weggevallen dat de berekeningsformule identiek moet zijn voor alle 

groepscentrumgemeenten die over een brandweerdienst van dezelfde categorie beschikken. De wetgever heeft de 

bevoegdheid om de normering vast te leggen nu rechtstreeks gedelegeerd aan de gouverneur, waarbij de criteria 

die in aanmerking moeten worden genomen nog vager omschreven zijn dan voordien. 

 

 A.1.3.  De verzoekende partijen merken op dat het thans, op grond van artikel 10, § 3, van de wet 

betreffende de civiele bescherming, onmogelijk is te weten of zij, bovenop de kosten verbonden aan een eigen 

brandweerdienst, enig aandeel zullen moeten dragen in de kosten van andere brandweerdiensten, en hoe dat 

aandeel in voorkomend geval zal worden berekend. De gouverneur zal dat aandeel bepalen naar gelang van de 
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lokale en regionale omstandigheden, rekening houdend, « hoofdzakelijk », met het bevolkingscijfer en het 

kadastraal inkomen. Het wordt derhalve aan de discretionaire invulling van de provinciegouverneur overgelaten 

hoe de hoofdcriteria (bevolkingscijfer en kadastraal inkomen) zich onderling tot elkaar verhouden, welke andere 

lokale en regionale omstandigheden daarnaast in rekening kunnen worden gebracht en hoe de hoofdcriteria en de 

bijkomende criteria met elkaar gecombineerd moeten worden of tegen elkaar worden afgewogen en hoe het 

geheel van die parameters wordt omgezet in een concrete berekeningsformule. Ook voor de berekening van de in 

aanmerking komende kosten van hun eigen Z-korpsen, die omgeslagen worden over de gemeenten die door hen 

worden bediend, is de wet al even vaag. Dit wordt tevens bevestigd door de parlementaire voorbereiding, waarbij 

de bevoegde minister reeds heeft aangekondigd dat zij een omzendbrief zal opstellen ter nadere bepaling van de 

berekeningscriteria. 

 

 De bestreden wettelijke regeling voldoet, volgens de verzoekende partijen, derhalve niet aan het 

wettigheidsbeginsel, het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. 

 

 Volgens de verzoekende partijen is ook het feit dat de berekeningsmethode inzake de verdeling van de 

financiële lasten vrij door de provinciegouverneur kan worden ingevuld, strijdig met artikel 162, eerste lid en 

tweede lid, 3°, van de Grondwet. 

 

 Ook de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft, in haar advies nr. 51.554/2 van 9 juli 2012, in zeer 

duidelijke bewoordingen gewezen op de ongrondwettigheid van de bestreden bepalingen, omdat zij niet de 

essentiële gegevens bevatten die het mogelijk zouden moeten maken om objectief en op een voldoende 

voorzienbare wijze te bepalen hoe het aandeel zal worden berekend dat de gemeente-groepscentrum zal moeten 

dragen. De wetgever heeft evenwel geen rekening gehouden met de opmerkingen van de afdeling wetgeving. 

 

 A.1.4.  Voor wat de berekening van de forfaitaire som betreft (artikel 10, § 2, 4°, van de wet betreffende de 

civiele bescherming), merken de verzoekende partijen op dat in de gewijzigde wetsbepaling elke parameter 

waarmee de in aanmerking komende kosten van de gemeenten-groepscentra van categorie Z mogen worden 

verhoogd, bestemd ter dekking van eventuele interventies ter versterking van de centra X en Y, is verdwenen. De 

berekening wordt volledig overgelaten aan de gouverneur, met als enige richtlijn dat de forfaitaire som 

maximum 25 pct. van de kosten mag bedragen. Dit komt er in de praktijk op neer dat de provinciegouverneur 

binnen die maximumgrens alle vrijheid heeft om de normering in te vullen, wat, volgens de verzoekende 

partijen, manifest strijdig is met artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet. Rekening houdend 

met het vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 204.782 van 4 juni 2010, dient, volgens de verzoekende 

partijen, te worden aangenomen dat een vernietiging van de bestreden bepaling noodzakelijk is. Immers, er 

wordt thans een nog grotere discretionaire ruimte gegeven aan de gouverneur, waardoor er een reëel risico 

bestaat op discriminatie tussen de diverse gemeenten, vermits zij daadwerkelijk aan de willekeur van de 

gouverneurs zijn overgeleverd. 

 

 A.1.5.  Als laatste element bekritiseren de verzoekende partijen de retroactieve werking van de bestreden 

bepalingen. Niettegenstaande die retroactiviteit niet uitdrukkelijk in de wet is geregeld, merken de verzoekende 

partijen op dat de bevoegde minister met de wetswijziging een regularisatie beoogde van de verdeling van de 

kosten van de openbare brandweerdiensten. Een dergelijke retroactieve werking is in strijd met het 

rechtszekerheidsbeginsel. Meer nog, een wet die de inhoud van een koninklijk besluit, dat werd vernietigd op 

inhoudelijke gronden, slechts gedeeltelijk en op summiere wijze overneemt, moet worden vernietigd in zoverre 

die wet retroactief van toepassing is. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad situeert allereerst het wettelijke en reglementaire kader van de wet betreffende de 

civiele bescherming. 

 

 A.2.2.1.  Vervolgens merkt de Ministerraad op dat uit artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de 

Grondwet niet kan worden afgeleid dat de wetgever niet de mogelijkheid zou hebben om de wijze van deelname 

van de gemeente-groepscentrum aan de financiering van de gewestelijke brandweerdiensten over te laten aan de 

gouverneur. De federale wetgever dient bij de uitoefening van zijn bevoegdheid betreffende de organieke 

wetgeving inzake ondergeschikte besturen, de provinciale en gemeentelijke autonomie te eerbiedigen. Verder 

behoort het tot de bevoegdheid van de federale Staat, de gemeenschappen of de gewesten om te oordelen welk 

het meest geschikte niveau is om een aangelegenheid te regelen die hun toekomt. Aldus kunnen die overheden 

aan de lokale besturen de reglementering toevertrouwen van een aangelegenheid die beter op dat niveau kan 

worden geregeld. Dit geldt des te meer wanneer aan de gouverneur slechts een beperkte bevoegdheid wordt 

toegekend door de wet. 
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 A.2.2.2.  Voor wat betreft het aangevochten artikel 10, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de civiele 

bescherming merkt de Ministerraad op dat de aan de Koning verleende machtiging tot het vastleggen van de 

normen met het oog op het bepalen, door de gouverneur, van het aandeel, wordt opgeheven en de gouverneur 

verplicht wordt om, wanneer hij het aandeel van de gemeenten-groepscentra vastlegt, rekening te houden met 

twee objectieve criteria : het bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen. Afhankelijk van de regionale en lokale 

omstandigheden kan de gouverneur bijkomstig rekening houden met andere objectieve criteria wanneer hij het 

aandeel bepaalt. De aangeklaagde delegatie van bevoegdheid aan de provinciegouverneur wordt door de 

wetgever verantwoord in de parlementaire voorbereiding, met name door de overweging dat het vaststellen van 

de kosten van de brandweerdiensten best gebeurt op het bevoegdheidsniveau van de provincie, gelet op de 

provinciale indelingen en teneinde rekening te kunnen houden met regionale en lokale omstandigheden. 

Derhalve is de provinciegouverneur, volgens de wetgever, het best in staat om de lokale karakteristieken van de 

brandweerdiensten te bepalen. De ministeriële omzendbrief van 4 maart 2013 haalt de specifieke concentratie, 

op het grondgebied van de gemeente-groepscentrum, van de permanente, terugkerende, punctuele of 

uitzonderlijke bijzondere risico’s of de oppervlakte als voorbeelden aan van secundaire criteria, die wettelijk 

afhangen van de regionale en lokale omstandigheden. 

 

 Door objectieve parameters in de wet te bepalen, maar daarbij de regionale en lokale verschillen niet te 

verwaarlozen, heeft de wetgever, volgens de Ministerraad, een evenwicht gezocht tussen de opgelegde 

voorwaarden, enerzijds, en het respecteren van de verscheidenheid van de verschillende gewestelijke groepen en 

de mogelijkheid om rekening te houden met regionale en lokale behoeften, anderzijds. Er kan, volgens de 

Ministerraad, in geen geval worden aanvaard dat de aan de gouverneur toegekende bevoegdheid algemeen en 

onbeperkt is : (1)  er zijn twee objectieve criteria in de wet vastgelegd waarmee de provinciegouverneur verplicht 

en hoofdzakelijk moet rekening houden wanneer hij het aandeel van de gemeente-groepscentra vastlegt; de 

lokale en regionale omstandigheden zijn slechts bijkomstig en ook de ministeriële omzendbrief bevat duidelijke 

aanwijzingen; (2)  de provinciegouverneur is verplicht om vooraf advies in te winnen van de gemeenteraad; 

(3)  de provinciegouverneur is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de minister van Binnenlandse 

Zaken en (4)  de provinciegouverneur moet zijn beslissing steeds formeel motiveren. 

 

 Volgens de Ministerraad volstaan al die elementen om aan te nemen dat de individuele beslissingsmacht 

die aan de gouverneur wordt gegeven, voldoende afgebakend is door de wet. 

 

 A.2.2.3.  Voor wat betreft het aangevochten artikel 10, § 2, 4°, van de wet betreffende de civiele 

bescherming voert de Ministerraad aan dat ook hier de delegatie aan de gouverneur voor het bepalen van de 

forfaitaire verhoging is verantwoord door het feit dat de situaties erg variëren van provincie tot provincie en 

binnen eenzelfde provincie en vanuit de wens om rekening te kunnen houden met regionale en lokale 

omstandigheden. Ook de afdeling wetgeving van de Raad van State sluit zich bij dat standpunt aan en erkent dat 

de essentiële elementen wel door de wet worden geregeld en dat de provinciegouverneur wettelijke grenzen 

opgelegd krijgt die hij niet mag overschreven. 

 

 A.2.3.1.  Aangaande de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met het 

wettigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, merkt de Ministerraad allereerst 

op dat dit onderdeel van het enige middel onontvankelijk is omdat op geen enkele manier wordt uiteengezet in 

welk opzicht het gelijkheidsbeginsel door de bestreden wet zou worden geschonden : de verzoekende partijen 

geven niet aan welke categorieën van personen moeten worden vergeleken, hoe de aangevochten wet een 

verschil in behandeling invoert en waarom dat verschil in behandeling onverantwoord zou zijn. Daarnaast gaan 

de verzoekende partijen uit van een hypothetische vaststelling, in die zin dat er slechts een risico op discriminatie 

zou zijn tussen verschillende gemeenten. Bovendien is dat onderdeel van het enige middel niet gericht tegen de 

aangevochten wet zelf, maar wel tegen de toepassing die de provinciegouverneurs ervan zouden kunnen maken. 

 

 Ook de vaststelling dat de schending van het gelijkheidsbeginsel wordt aangevoerd, in samenhang met 

algemene rechtsbeginselen, kan, volgens de Ministerraad, niet tot een andere conclusie leiden. Immers, het Hof 

is niet bevoegd om rechtstreeks te toetsen aan de algemene rechtsbeginselen. 

 

 A.2.3.2.  Voor zover het Hof toch tot de ontvankelijkheid van dat onderdeel zou besluiten, voert de 

Ministerraad aan dat het onderdeel ongegrond is. De aan de provinciegouverneur toegekende bevoegdheid is 

pertinent en proportioneel, gelet op de doelstellingen van de wetgever. Bovendien is de bevoegdheid van de 

provinciegouverneur begrensd, zodat er tevens geen sprake kan zijn van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel. 
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 A.2.4.  Als laatste punt merkt de Ministerraad op dat de vermeende schending van het beginsel van niet-

retroactiviteit niet kan worden aangenomen. Er is geen sprake van enige retroactiviteit of van andere vormen van 

temporele werking, zodat er ook geen sprake kan zijn van enige rechtsonzekerheid. De onmiddellijke 

inwerkingtreding van een norm vormt op zich geen onverenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel. 

 

 Ook de verzoekende partijen lijken dit te erkennen, aangezien zij de aangeklaagde retroactieve werking niet 

afleiden uit de bestreden wet, maar wel uit de mogelijke toepassing ervan door de administratieve overheid. 

Bovendien steunt dat onderdeel van het enige middel op de loutere vrees dat de administratieve overheden 

zouden kunnen pogen aan de bestreden bepaling retroactieve werking te verlenen, zodat hier opnieuw sprake is 

van een louter hypothetisch nadeel. 

 

 A.3.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat de door de Ministerraad vermelde omzendbrief van 

4 maart 2013 enkel een aantal richtlijnen geeft inzake de toepassingsmodaliteiten van het gewijzigde artikel 10, 

§ 3, van de wet betreffende de civiele bescherming, maar zelf geen nadere invulling geeft van de criteria. De 

omzendbrief preciseert niet het gewicht van de hoofdcriteria, niet het gewicht van de mogelijke secundaire 

criteria en niet de wijze waarop een en ander verwerkt moet worden in een concrete berekeningsformule. 

Ingevolge die onduidelijkheid werken de provinciegouverneurs nog steeds met voorschotten, waarbij de concrete 

berekeningen zullen worden gemaakt « zodra de nieuwe wetgeving er is ». 

 

 A.3.2.  Vervolgens merken de verzoekende partijen op dat de ontvankelijkheid van het middel niet kan 

worden betwist omdat het enige middel als één samenhangend geheel dient te worden beschouwd, en niet als 

twee onderdelen van één middel. De schending van het wettigheidsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 162 van 

de Grondwet, impliceert een schending van het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel en derhalve een inbreuk 

op de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De gemeenten aangewezen als groepscentrum van categorie Z 

kunnen door de aangevochten wetsbepalingen op basis van ondoorzichtige criteria onevenredige financiële 

lasten worden opgelegd, te weten een financiële bijdrage bovenop de kosten ter financiering van het eigen Z-

korps, terwijl de overige gemeenten inzake brandbeveiliging allen bijdragen ontvangen (de centra met 

brandweerkorpsen categorie X en Y) of bijdragen betalen zonder zelf een eigen brandweerdienst te moeten 

financieren (de beschermde gemeenten). 

 

 A.3.3.  De argumenten van de Ministerraad aangaande de mogelijke schending van artikel 162 van de 

Grondwet zijn reeds weerlegd door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar arrest 

nr. 204.782 van 4 juni 2010 en door de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies nr. 51.554/2 van 

9 juli 2012 bij het ontwerp dat heeft geleid tot de bestreden wetsbepalingen. 

 

 A.3.4.  Het door de Ministerraad geciteerde arrest nr. 174/2006 van het Hof is ter zake niet relevant, omdat 

in dat arrest de schending van artikel 170 van de Grondwet werd verworpen om de enkele reden dat het aandeel 

van de gemeente-groepscentrum geen belasting vormt in de zin van artikel 170 van de Grondwet. Daarnaast 

heeft het Hof geconstateerd dat het enkele feit dat de bijdrage van de beschermde gemeenten vastgesteld wordt 

in de wet zelf, als zodanig geen schending inhield van het gelijkheidsbeginsel. Derhalve heeft het Hof zich in het 

arrest nr. 174/2006 niet uitgesproken over de thans aangevoerde schending van het wettigheidsbeginsel, zoals 

vastgelegd in artikel 162 van de Grondwet. Er kan derhalve niet worden gesteld dat het Hof is afgeweken van het 

principe dat de wet zelf de essentiële elementen van de regelgeving inzake de bijdrage in de gemeentelijke 

financiering van brandweerkosten moet regelen en nauwkeurig de criteria moet vastleggen die toelaten op 

objectieve en voldoende voorzienbare wijze te bepalen hoe het aandeel van de gemeente-groepscentrum zal 

worden berekend. 

 

 A.3.5.  Aangaande de mogelijke schending van het beginsel van de niet-retroactiviteit, stellen de 

verzoekende partijen vast dat de Ministerraad uitdrukkelijk de terugwerkende kracht van de bestreden 

bepalingen ontkent. Dienaangaande merken de verzoekende partijen op dat het zou zijn aangewezen dat de 

bevoegde minister in dezelfde zin de provinciegouverneurs zou informeren en instrueren, want die blijven 

staande houden dat krachtens de gewijzigde wettelijke bepalingen een berekeningsmethode zal worden 

uitgewerkt om voor de verstreken dienstjaren bijdragen in rekening te brengen aan de gemeenten-groepscentra. 

 

 A.4.1.  Wat betreft de mogelijke onontvankelijkheid van het tweede onderdeel van het enige middel merkt 

de Ministerraad op dat de vermeende schending van artikel 162 van de Grondwet niet noodzakelijk een 

schending impliceert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De omstandigheid dat de verzoekende partijen 

zich beroepen op die vermeende schending ontslaat hen niet van de verplichting om, wanneer zij zich tevens 

beroepen op een vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel, met toepassing van artikel 6 van de 
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bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, uiteen te zetten in welk opzicht het 

gelijkheidsbeginsel door de aangevochten wet zouden zijn geschonden. 

 

 De opmerking van de verzoekende partijen betreffende de onevenredige financiële lasten voor de 

gemeenten die zijn aangewezen als groepscentrum van categorie Z, in vergelijking met de gemeenten die zijn 

aangewezen als groepscentrum van categorie X en Y, dan wel beschermde gemeenten, is, volgens de 

Ministerraad laattijdig. Het verzoekschrift dient zelf een uiteenzetting van de feiten en de middelen te bevatten, 

zodat een middel dat voor het eerst is uitgewerkt in de memorie van antwoord, laattijdig is. 

 

 Als laatste punt merkt de Ministerraad op dat de verzoekende partijen niets verklaard hebben aangaande het 

mogelijke louter hypothetische karakter van het onderdeel van het middel. 

 

 A.4.2.  Aangaande de mogelijke schending van het wettigheidsbeginsel, herhaalt de Ministerraad dat niet 

kan worden aanvaard dat de bevoegdheid van de provinciegouverneur onbeperkt is, zodat de bestreden regeling 

redelijk verantwoord is in het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling. 

 

 A.4.3.  Als laatste element stelt de Ministerraad vast dat het principe dat de gemeenten een jaarlijkse 

bijdrage moeten leveren voor de brandweerkosten en het principe dat de gouverneur die bijdrage vaststelt, niet is 

gewijzigd door de wet van 14 januari 2013. Geen enkele gemeente kan dus beweren dat er geen bijdragen meer 

zouden moeten worden geleverd voor de periode van 2006 tot de inwerkingtreding van de nieuwe wetswijziging. 

De beslissingen die de gouverneurs nemen na de inwerkingtreding van de wet van 14 januari 2013 zijn wel 

onderworpen aan de nieuwe regeling. De gouverneurs zullen inderdaad beslissingen nemen die betrekking 

hebben op de kosten van 2006 tot 2013 en die beslissingen zullen worden getoetst aan het gewijzigde artikel 10 

van de wet betreffende de civiele bescherming. De gouverneurs waren in die periode in de onmogelijkheid om 

een geldige beslissing te nemen, aangezien de rechtsgrond verdwenen was; die benadering vindt ook steun in het 

arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nr. 209.196 van 24 november 2010. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 2 van de wet van 

14 januari 2013, waarbij artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming wordt gewijzigd. Die laatstvermelde bepaling maakt deel uit van hoofdstuk II 

van de wet, dat betrekking heeft op de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten. 

 

 B.1.2.  Artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 bepaalt : 

 

 « In artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 

vervangen bij de wet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in § 2, 2°, eerste lid, worden de letters a) en b) vervangen door wat volgt : 

 

 ‘ a)  het globaal kadastraal inkomen van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin 

de kosten werden gemaakt; 
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 b)  het bevolkingscijfer van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten 

werden gemaakt, zoals blijkt uit de laatste officiële opgave van het bevolkingscijfer 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; ’; 

 

 2°  paragraaf 2, 3° wordt opgeheven; 

 

 3°  in § 2, 4°, eerste lid en 5°, eerste lid, worden de woorden ‘ uit de punten 2° en 3° ’ 

vervangen door de woorden ‘ uit punt 2° ’; 

 

 4°  in § 2, 4°, wordt het derde lid opgeheven; 

 

 5°  in § 3, eerste lid, worden de woorden : ‘ rekening houdend met de lokale en regionale 

omstandigheden ’ vervangen door de woorden ‘ in functie van de lokale en regionale 

omstandigheden rekening houdend met, hoofdzakelijk, het bevolkingscijfer en het kadastraal 

inkomen ’; 

 

 6°  in § 3, tweede lid, worden de woorden ‘ binnen zestig dagen ’ ingevoegd tussen de 

woorden ‘ beschikt de gouverneur ’ en de woorden ‘ en brengt hij zijn beslissing ter kennis 

van de gemeenteraad ’; 

 

 7°  in § 3, wordt het derde lid opgeheven; 

 

 8°  in § 4, 2°, eerste lid, worden de woorden ‘ op basis van de definitieve bijdrage welke 

het vorige jaar werd betaald ’ vervangen door de woorden ‘ op basis van de laatste definitief 

betaalde bijdrage ’; 

 

 9°  in § 4, 3°, vierde lid, worden de woorden ‘ binnen zestig dagen ’ ingevoegd tussen de 

woorden ‘ beschikt de gouverneur ’ en de woorden ‘ en brengt hij zijn beslissingen ter kennis 

van de gemeenteraad ’; 

 

 10°  in § 5, worden de woorden ‘ 3°, tweede lid, ’ opgeheven ». 

 

 B.1.3.  Hoewel het beroep betrekking heeft op artikel 2 van de wet van 14 januari 2013, 

blijkt uit het verzoekschrift dat, in werkelijkheid, enkel de vernietiging van het 4°, het 5° en 

het 7° van dat artikel wordt beoogd, in zoverre zij artikel 10, §§ 2 en 3, van de wet van 

31 december 1963 hebben gewijzigd. Het Hof beperkt bijgevolg zijn onderzoek tot die 

bepalingen. 

 

 B.1.4.  Vóór de wijziging ervan bij de wet van 14 januari 2013, luidde artikel 10, §§ 2 en 

3, van de wet van 31 december 1963 : 

 

 « § 2.  In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, [wordt] de forfaitaire en 

jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de gemeenten […] door de gouverneur, na raadpleging 

van de belanghebbende gemeenteraden vastgesteld als volgt : 
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 1°  De kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra 

worden, per provincie, en per categorieën X, Y en Z, omgeslagen over de gemeenten die deel 

uitmaken van een gewestelijke groep en bediend worden door de brandweerdienst van de 

gemeente-groepscentrum. 

 

 2°  De jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de gemeenten wordt vastgesteld op de 

grondslag van : 

 

 a)  het jongste kadastraal gebouwd en ongebouwd inkomen van elke gemeente; 

 

 b)  het bevolkingscijfer van elke gemeente; 

 

 c)  de in aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-

gewestelijke groepscentra van de provincie; die kosten worden vastgesteld op grond van de 

tijdens het vorige jaar door die diensten gedragen werkelijke kosten, met inbegrip van de 

kosten voor intresten en aflossingen van leningen. 

 

 Op het kadastraal inkomen en op het bevolkingscijfer van de gemeenten waar een 

vooruitgeschoven post gevestigd is, kan door de gouverneur een coëfficiënt groter dan 1 

toegepast worden. 

 

 Mogen niet meegerekend worden bij het vaststellen van de in aanmerking komende 

kosten : 

 

 a)  de tegemoetkomingen door het Rijk verleend voor de aankoop van materieel en de 

uitvoering van werken, zomede eventueel de installatie- en werkingskosten van de centra van 

het eenvormig oproepstelstel, welke voor de Staat ten laste genomen worden; 

 

 b)  de financiële lasten betreffende de pensioenen van het personeel van de 

brandweerdiensten met uitzondering van het aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten of het 

overeenstemmend percentage wanneer de gemeente-gewestelijk groepscentrum zelf haar 

pensioenkas beheert; 

 

 c)  de uitgaven welke uiteraard uitsluitend ten laste komen van de gewestelijke 

groepcentrumgemeente. 

 

 3°  Het beroepspersoneel van de brandweerdiensten van de categorieën Y en Z, dat 

meegerekend mag worden voor het bepalen van de in aanmerking komende kosten van de 

brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke groepcentra mag niet meer dan 10 % 

uitgaan boven het minimum beroepspersoneel zoals door de Koning vastgesteld. 

 

 De gouverneur kan echter, wegens regionale of lokale omstandigheden, één of meer van 

die gemeenten machtigen de kosten in verband met het beroepspersoneel boven de in het 

eerste lid gestelde norm, geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. 

 

 De Koning legt de normen vast die de gouverneur moet toepassen voor het bepalen van 

deze kosten. 
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 4°  De in aanmerking komende kosten van de gemeente-gewestelijk groepscentrum van 

categorie Z, zoals zij voortvloeien uit de punten 2° en 3°, worden verhoogd met een forfaitaire 

som welke niet boven de 25 % van de kosten mag uitgaan en bestemd is tot dekking van de 

eventuele interventies ter versterking van de centra X en Y. 

 

 De gouverneur stelt de forfaitaire som vast. 

 

 De Koning legt de normen vast, die de gouverneur moet toepassen voor het bepalen van 

deze forfaitaire som. 

 

 5°  De in aanmerking komende kosten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra van 

de categorieën X en Y, zoals zij voortvloeien uit de punten 2° en 3°, worden verminderd met 

een bedrag gelijk aan het totaal van de forfaitaire sommen vastgesteld bij toepassing van het 

punt 4°. 

 

 De gouverneur slaat dat bedrag om over al de gemeenten-groepscentra van categorieën X 

en Y. 

 

 § 3.  In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, neemt de gemeente-

centrum van een gewestelijke groep deel in een aandeel van de in aanmerking komende 

kosten van de brandweerdiensten, vastgesteld door de gouverneur rekening houdend met de 

lokale en regionale omstandigheden. 

 

 De gouverneur geeft aan elke gemeente kennis van het aandeel dat te haren laste komt, en 

verzoekt haar binnen zestig dagen advies uit te brengen. Het gunstig advies of de ontstentenis 

van advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de 

verschuldigde som van een rekening welke bij een financiële instelling op naam van de 

gemeente is geopend. Bij ongunstig advies van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur en 

brengt hij zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen na 

de notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt 

de opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid. 

 

 De Koning legt de normen vast, die de gouverneur moet toepassen voor het bepalen van 

het aandeel ». 

 

 B.1.5.  Sinds de bestreden wetswijziging luidt artikel 10, §§ 2 en 3, van de wet van 

31 december 1963 : 

 

 « § 2.  In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, [wordt] de forfaitaire en 

jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de gemeenten […] door de gouverneur, na raadpleging 

van de belanghebbende gemeenteraden vastgesteld als volgt : 

 

 1°  De kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra 

worden, per provincie, en per categorieën X, Y en Z, omgeslagen over de gemeenten die deel 

uitmaken van een gewestelijke groep en bediend worden door de brandweerdienst van de 

gemeente-groepscentrum. 
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 2°  De jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de gemeenten wordt vastgesteld op de 

grondslag van : 

 

 a)  het globaal kadastraal inkomen van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de 

kosten werden gemaakt; 

 

 b)  het bevolkingscijfer van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten 

werden gemaakt, zoals blijkt uit de laatste officiële opgave van het bevolkingscijfer 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 

 

 c)  de in aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-

gewestelijke groepscentra van de provincie; die kosten worden vastgesteld op grond van de 

tijdens het vorige jaar door die diensten gedragen werkelijke kosten, met inbegrip van de 

kosten voor intresten en aflossingen van leningen. 

 

 Op het kadastraal inkomen en op het bevolkingscijfer van de gemeenten waar een 

vooruitgeschoven post gevestigd is, kan door de gouverneur een coëfficiënt groter dan 1 

toegepast worden. 

 

 Mogen niet meegerekend worden bij het vaststellen van de in aanmerking komende 

kosten : 

 

 a)  de tegemoetkomingen door het Rijk verleend voor de aankoop van materieel en de 

uitvoering van werken, zomede eventueel de installatie- en werkingskosten van de centra van 

het eenvormig oproepstelstel, welke voor de Staat ten laste genomen worden; 

 

 b)  de financiële lasten betreffende de pensioenen van het personeel van de 

brandweerdiensten met uitzondering van het aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten of het 

overeenstemmend percentage wanneer de gemeente-gewestelijk groepscentrum zelf haar 

pensioenkas beheert; 

 

 c)  de uitgaven welke uiteraard uitsluitend ten laste komen van de gewestelijke 

groepcentrumgemeente. 

 

 3°  [...] 

 

 4°  De in aanmerking komende kosten van de gemeente-gewestelijk groepscentrum van 

categorie Z, zoals zij voortvloeien uit punt 2°, worden verhoogd met een forfaitaire som 

welke niet boven de 25 % van de kosten mag uitgaan en bestemd is tot dekking van de 

eventuele interventies ter versterking van de centra X en Y. 

 

 De gouverneur stelt de forfaitaire som vast. 

 

 5°  De in aanmerking komende kosten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra van 

de categorieën X en Y, zoals zij voortvloeien uit punt 2°, worden verminderd met een bedrag 

gelijk aan het totaal van de forfaitaire sommen vastgesteld bij toepassing van het punt 4°. 

 

 De gouverneur slaat dat bedrag om over al de gemeenten-groepscentra van categorieën X 

en Y. 
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 § 3.  In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, neemt de gemeente-

centrum van een gewestelijke groep deel in een aandeel van de in aanmerking komende 

kosten van de brandweerdiensten, vastgesteld door de gouverneur in functie van de lokale en 

regionale omstandigheden rekening houdend met, hoofdzakelijk, het bevolkingscijfer en het 

kadastraal inkomen. 

 

 De gouverneur geeft aan elke gemeente kennis van het aandeel dat te haren laste komt, en 

verzoekt haar binnen zestig dagen advies uit te brengen. Het gunstig advies of de ontstentenis 

van advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de 

verschuldigde som van een rekening welke bij een financiële instelling op naam van de 

gemeente is geopend. Bij ongunstig advies van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur 

binnen zestig dagen en brengt hij zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, 

binnen veertig dagen na de notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste 

beslissing op te volgen, wordt de opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid ». 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.2.1.  Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 regelt, met het oog op de algemene 

organisatie van de brandweerdiensten, de indeling van de gemeenten van iedere provincie in 

gewestelijke groepen van categorie X, Y en Z. De provinciegouverneur bepaalt binnen elke 

gewestelijke groep de gemeente die er het groepscentrum van vormt (« gemeente-

groepscentrum »). Die gemeente is ertoe verplicht over een brandweerdienst met het nodige 

personeel en materiaal te beschikken. De overige gemeenten van de gewestelijke groep zijn 

ertoe gehouden hetzij een eigen brandweerdienst te behouden of op te richten, hetzij een 

beroep te doen op de brandweerdienst van de gemeente-groepscentrum, mits betaling van een 

forfaitaire en jaarlijkse bijdrage. Artikel 10 van de wet regelt tevens de verdeling van de 

kosten van de openbare brandweerdiensten tussen de gemeenten die als groepscentrum 

fungeren en de gemeenten die over geen eigen brandweerdienst beschikken (de zogenaamde 

« beschermde gemeenten ») en bepaalt welke kosten daarbij in aanmerking komen. 

 

 B.2.2.  De verzoekende partijen zijn gemeenten-groepscentra behorende tot categorie Z. 

Hun bezwaren hebben betrekking op de wijze waarop de kosten van de brandweerdienst van 

een gemeente die als groepscentrum fungeert - de zogenaamde « in aanmerking komende 

kosten » - worden verhoogd met een forfaitaire som (artikel 10, § 2, 4°) en op het bepalen van 

het aandeel in die kosten dat door die gemeente zelf moet worden gedragen (artikel 10, § 3). 
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 B.3.  Het enige middel wordt afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 162, 

eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

wettigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. De 

verzoekende partijen verwijten de bestreden bepaling dat zij de provinciegouverneur met 

terugwerkende kracht een te ruime delegatie zou verlenen bij het bepalen van de in 

aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-groepscentra en 

van het aandeel daarin dat ten laste komt van die gemeenten. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid van het middel betreft 

 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad is het tweede onderdeel van het enige middel 

onontvankelijk omdat op geen enkele manier wordt uiteengezet welke categorieën van 

personen met elkaar worden vergeleken. Ook zou er slechts sprake zijn van een risico van 

discriminatie, en zouden de bezwaren niet zijn gericht tegen de bestreden bepaling, maar 

tegen de eventuele toepassing ervan door de provinciegouverneurs. 

 

 B.4.2.  Wanneer een verzoekende partij, in het kader van een beroep tot vernietiging, de 

schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

andere grondwetsartikelen of met algemene rechtsbeginselen die een fundamentele waarborg 

bevatten, bestaat het middel erin dat zij van oordeel is dat een verschil in behandeling wordt 

ingesteld doordat die fundamentele waarborg haar wordt ontnomen door de bepaling die zij 

met het beroep bestrijdt, terwijl die waarborg voor andere rechtsonderhorigen onverminderd 

geldt. Bijgevolg is het tweede onderdeel van het enige middel ontvankelijk. 

 

 Wat het wettigheidsbeginsel betreft 

 

 B.5.1.  Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de bestreden 

bepaling heeft geleid, beoogt de wetgever de beginselen over te nemen van het koninklijk 

besluit van 25 oktober 2006 « tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in 

aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 

31 december 1963 betreffende de civiele bescherming », dat is vernietigd door het arrest 

nr. 204.782 van 4 juni 2010 van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2457/001, p. 4). Aldus wil de wetgever aan het optreden van de gouverneurs een 
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wettelijke basis geven die hen moet toelaten over te gaan tot de definitieve regularisatie van 

de verdeling van de kosten van de brandweerdiensten onder de gemeenten-groepscentra en de 

beschermde gemeenten (ibid., p. 4). In de memorie van toelichting werd tevens gepreciseerd : 

 

 « Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State betreffende het 

voorontwerp van wet, wordt het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken op de 

beslissingen van de provinciegouverneur behouden. 

 

 Dit ontwerp verplicht de provinciegouverneur om, wanneer hij de bijdrage van de 

gemeenten-groepscentra vastlegt, rekening te houden met twee objectieve criteria : de 

bevolking en het kadastraal inkomen. Dit ontwerp verduidelijkt dat deze twee criteria als de 

belangrijkste in aanmerking moeten worden genomen. De gouverneur kan dus, in functie van 

de gewestelijke en lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van specifieke risico’s, 

andere objectieve criteria in aanmerking nemen. Deze andere objectieve criteria kunnen 

echter slechts bijkomstig tussenkomen bij de bepaling van de bijdrage. Deze bakens die 

vermeld zijn in de wet, waarbij nog de verplichting komt voor de gouverneur om zijn 

beslissing formeel te motiveren, en de verplichting om vooraf het advies van de bij de 

beslissing betrokken gemeenteraad in te winnen, volstaan om aan te nemen dat de individuele 

beslissingsmacht die aan de gouverneur gegeven wordt, voldoende afgebakend is door de wet. 

 

 Bovendien is de naleving van al deze bakens en verplichtingen die opgelegd worden aan 

de gouverneur ook het voorwerp van een controle in het kader van het goedkeuringstoezicht 

door de minister van Binnenlandse Zaken » (ibid., pp. 4-5). 

 

 B.5.2.  Bij de bespreking van het wetsontwerp in de bevoegde commissie van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers merkten verscheidene leden op dat de provinciegouverneurs 

« een zeer ruime appreciatiebevoegdheid » krijgen (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2457/002, pp. 5 en 6). Daarop antwoordde de minister 

 

 « dat het wetsontwerp slechts een tijdelijke oplossing beoogt, in afwachting van de 

inwerkingtreding van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014. 

 

 Het is correct dat het goedkeuringstoezicht door de minister van Binnenlandse Zaken 

werd behouden als gevolg van de opmerking van de Raad van State. Het behoud van het 

toezicht biedt een goede waarborg op de uitoefening van de bevoegdheden van de 

gouverneur. In geval van problemen kan een gemeente een klacht indienen, waarna de 

minister van Binnenlandse Zaken haar voogdijtaak op zich neemt. Bovendien werden geen 

bezwaren ontvangen over de voorliggende regeling. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden 

en Gemeenten (VVSG), de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en de 

provinciegouverneurs hebben een positief advies uitgebracht. Het wetsontwerp voert met het 

bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen ook twee objectieve criteria in. De minister toont 

zich bereid om in een richtlijn bijkomende criteria op te nemen. Ten slotte is de 

provinciegouverneur verplicht om zijn beslissing te motiveren. Al deze elementen hebben tot 

gevolg dat een gouverneur de toegekende bevoegdheid veeleer in een strak kader zal 

uitoefenen. 
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 De minister is er van overtuigd dat de gouverneurs de toegekende bevoegdheid met de 

nodige wijsheid en in het algemeen belang zullen uitoefenen. Bovendien kan een abstracte 

federale norm nooit elke specificiteit van mogelijke problemen op het terrein voorzien of 

opvangen. Een zekere appreciatiebevoegdheid en soepelheid bij het invullen van de taak zijn 

dan ook aangewezen » (ibid., p. 8). 

 

 B.5.3.  Ondervraagd over het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken op de 

gouverneurs, verklaarde de minister dat 

 

 « er in het oorspronkelijke ontwerp van wet geen sprake was van enige vorm van 

toezicht. Dit toezicht werd opnieuw ingevoerd naar aanleiding van de opmerkingen van de 

Raad van State, die vreesde voor eventuele ontsporingen in dat verband. Het gaat om een 

opportuniteitstoezicht, dat enkel betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van het koninklijk 

besluit dat moet worden genomen en op de verdelingscriteria die hierin zullen worden 

vastgesteld » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1886/2, pp. 4-5). 

 

 B.5.4.  Nog in de Senaat ondervroeg een lid de minister over de door de gouverneur te 

hanteren criteria bij het vaststellen van het aandeel van de in aanmerking komende kosten van 

de gemeente-centrum : 

 

 « Een tweede opmerking betreft een vorm van flou artistique over de toepasselijke 

marginale criteria. Bevolking en kadastraal inkomen zijn meetbare en objectieve gegevens. 

Daarnaast stelt de minister dat een rondzendbrief andere criteria zal bepalen, zoals de 

aanwezigheid van autowegen, luchthavens, industriezones enz. Hoe gaat dit concreet bepaald 

worden in de rondzendbrief ? » (ibid., p. 5). 

 

 De minister antwoordde dat 

 

 « de verschillende betrokken partijen, zowel de Vlaamse als de Waalse vereniging van 

steden en gemeenten, vroegen dat de gouverneur over een beperkte beslissingsbevoegdheid 

zou kunnen beschikken om een antwoord te kunnen geven op specifieke lokale problemen. 

De autonomie van de gouverneur zal in overleg met hen worden opgenomen in een circulaire. 

In deze rondzendbrief zullen ook andere criteria worden opgenomen, naast de bevolking en 

het kadastraal inkomen. Op die manier wordt een kader vastgelegd dat aan de verschillende 

opmerkingen van de Raad van State zal tegemoet komen » (ibid.). 

 

 B.6.1.  De organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet. Die bepaling 

luidt : 

 

 « De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de wet geregeld. 
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 De wet verzekert de toepassing van de volgende beginselen : 

 

 […] 

 

 3°  de decentralisatie van bevoegdheden naar de provinciale en gemeentelijke 

instellingen ». 

 

 B.6.2.  De voormelde grondwetsbepaling gaat niet zover dat ze de bevoegde wetgever 

ertoe zou verplichten elk aspect van de gemeentelijke instellingen zelf te regelen. Een aan een 

andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

wetgever zijn vastgesteld. 

 

 B.7.  Het bij de bestreden bepaling gewijzigde artikel 10, § 2, 4°, en § 3, van de wet van 

31 december 1963 verleent aan de provinciegouverneur de bevoegdheid om een forfaitaire 

som te bepalen waarmee de in aanmerking komende kosten van de gemeente-gewestelijk 

groepscentrum van categorie Z worden verhoogd, en om het aandeel van de in aanmerking 

komende kosten van de brandweerdienst dat voor rekening blijft van de gemeente-

groepscentrum, vast te stellen. 

 

 B.8.1.  De bestreden bepaling verleent de gouverneur geen reglementaire bevoegdheid 

maar kent hem een individuele beslissingsbevoegdheid toe waarbij hij een evenwicht dient na 

te streven tussen het belang van de beschermde gemeenten en de gemeenten-groepscentra. 

 

 Een dergelijke toewijzing van individuele beslissingsbevoegdheid aan een 

provinciegouverneur door de wet komt niet neer op een delegatie van regelgevende 

bevoegdheid. Artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet staat niet eraan in de 

weg dat aan een provinciegouverneur de beslissingsbevoegdheid wordt toegekend om een 

forfaitaire som te bepalen waarmee de in aanmerking komende kosten van de gemeenten-

gewestelijke groepscentra van categorie Z worden verhoogd, en om het aandeel van de in 

aanmerking komende kosten van de brandweerdienst dat voor rekening blijft van de 

gemeenten-groepscentra, vast te stellen. 
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 B.8.2.  Het Hof dient evenwel na te gaan of die individuele beslissingsbevoegdheid niet 

van die aard is dat ze verder gaat dan hetgeen in B.6.2 is vermeld. 

 

 B.9.1.  Wat de forfaitaire som betreft waarmee de in aanmerking komende kosten van de 

gemeenten-gewestelijke groepscentra worden verhoogd, bepaalt artikel 10, § 2, 4°, van de wet 

van 31 december 1963 dat de forfaitaire som die de gouverneur vaststelt niet hoger mag zijn 

dan de 25 pct. van de in aanmerking komende kosten, zoals zij voortvloeien uit artikel 10, § 2, 

2°, van diezelfde wet. 

 

 B.9.2.  De in aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-

gewestelijke groepscentra worden vastgesteld op grond van de tijdens het vorige jaar door die 

diensten gedragen werkelijke kosten (artikel 10, § 2, 2°, c), van de wet van 31 december 

1963). De forfaitaire som waarmee de gouverneur die kosten mag verhogen, is bestemd ter 

dekking van de interventies van de brandweerdiensten van de categorieën X en Y, wanneer zij 

het optreden van de brandweerdiensten van de categorie Z dienden te versterken. 

 

 B.9.3.  Bijgevolg bepaalt artikel 10, § 2, 4°, van de wet van 31 december 1963, ook na de 

opheffing van het derde lid van die bepaling bij het bestreden artikel 2, 4°, zowel het 

percentage aan de hand waarvan het maximum van de forfaitaire som wordt vastgesteld, als 

de grondslag waarop dat percentage wordt toegepast en het criterium aan de hand waarvan de 

gouverneur de forfaitaire som dient vast te stellen, namelijk de kosten van de interventies van 

de brandweerdiensten van de categorieën X en Y ter versterking van de brandweerdiensten 

van de categorie Z. 

 

 B.10.1.  Het bij de bestreden bepaling gewijzigde artikel 10, § 3, van de wet van 

31 december 1963 verleent aan de provinciegouverneur de bevoegdheid om het aandeel van 

de in aanmerking komende kosten van de brandweerdienst dat voor rekening blijft van de 

gemeente-groepscentrum, te bepalen « in functie van de lokale en regionale omstandigheden 

rekening houdend met, hoofdzakelijk het bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen ». 

 

 B.10.2.  Door de bestreden bepaling wordt de gouverneur ertoe verplicht om bij het 

vaststellen van het aandeel van de in aanmerking komende kosten dat door de gemeenten-

groepscentra moet worden gedragen, hoofdzakelijk rekening te houden met twee objectieve 

criteria, namelijk het bevolkingsaantal en het kadastraal inkomen. Enkel bijkomstig kan de 
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provinciegouverneur nog andere criteria hanteren. Die andere criteria kunnen bijgevolg nooit 

zwaarder wegen dan het bevolkingsaantal en het kadastraal inkomen, en kunnen hoe dan ook 

die criteria niet volledig vervangen. Ze dienen bovendien verband te houden met de lokale en 

regionale omstandigheden. De gouverneur dient bijgevolg de keuze van de criteria die hij 

hanteert bij het vaststellen van het aandeel van de in aanmerking komende kosten dat door de 

gemeenten-groepscentra moet worden gedragen, en de verhouding tussen de gehanteerde 

criteria te verantwoorden. 

 

 B.11.  De gouverneur dient zijn beslissing te motiveren en kan de forfaitaire som en het 

aandeel van de in aanmerking komende kosten slechts vaststellen na raadpleging van de 

belanghebbende gemeenteraden (artikel 10, § 2, eerste lid, van de wet van 31 december 

1963). Vóór de opneming van de verschuldigde bedragen worden de door de gouverneur 

genomen beslissingen ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken 

(artikel 10, § 5, van de wet van 31 december 1963), zodat die beslissingen worden 

gecontroleerd door een orgaan dat politieke verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van een 

democratisch verkozen vergadering. Ten slotte kan tegen de beslissingen van de gouverneur 

een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State. 

 

 B.12.  Ofschoon het vaststellen van de forfaitaire som en van het aandeel van de in 

aanmerking komende kosten door de gouverneur te zijnen aanzien een 

beoordelingsbevoegdheid met zich meebrengt, is die niet onverenigbaar met de artikelen 10 

en 11, in samenhang gelezen met artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet, 

vermits artikel 10, § 2, 4°, en § 3, van de wet van 31 december 1963, in zijn geheel gelezen, 

op voldoende duidelijke wijze de grenzen aangeeft binnen welke de gouverneur zijn 

bevoegdheid dient uit te oefenen. Uit die bepalingen kan evenmin worden afgeleid dat de 

wetgever de gouverneur zou hebben toegestaan het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie te miskennen. De bevoegde rechter zal in elk afzonderlijk geval oordelen of de 

gouverneur de bevoegdheid die hem is verleend overeenkomstig de wet uitoefent zodat aan de 

betrokkenen een afdoende rechtsbescherming wordt geboden. 
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 Wat het rechtszekerheidsbeginsel betreft 

 

 B.13.  In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren dat de bestreden bepaling, in strijd 

met het rechtszekerheidsbeginsel, met terugwerkende kracht in werking is getreden, 

aangezien het de bedoeling zou zijn dat de bestreden bepaling de basis vormt voor de 

regularisatie van de situaties uit het verleden, dient te worden vastgesteld dat geen van het 

gemeen recht afwijkende inwerkingtredingsbepaling is opgenomen in de wet van 14 januari 

2013, zodat de bestreden bepaling in werking is getreden tien dagen na de bekendmaking 

ervan in het Belgisch Staatsblad. 

 

 B.14.  Het enige middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5714 

 

 

Arrest nr. 125/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 43, 3°, 702, 2°, en 860 en 

volgende van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 10 september 2013 in zake Michael Simon tegen de nv « G4S Secure 

Solutions », in aanwezigheid van de nv « Ethias », waarvan de expeditie ter griffie van het 

Hof is ingekomen op 16 september 2013, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende 

prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Zijn de artikelen 43, 702 en 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, samen 

of afzonderlijk en in voorkomend geval juncto artikel 17 van hetzelfde Wetboek, in die zin 

geïnterpreteerd dat zij de dagvaarding die verkeerdelijk is gericht tegen een andere persoon 

dan die tegen welke zij had moeten worden gericht, uitsluiten van het stelsel van de 

nietigheden, bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet in 

zoverre zij een onderscheid invoeren tussen de dagvaarding die is gericht tegen een andere 

rechtspersoon dan die welke met name had moeten worden beoogd terwijl de verkeerdelijk 

gedagvaarde persoon over rechtspersoonlijkheid beschikt, dagvaarding die niet ontvankelijk is 

en waarvoor de begane vergissing niet het recht opent om zich op het stelsel van de 

nietigheden te beroepen, en die welke is gericht tegen de betrokkene wiens gegevens 

(precieze benaming, woonplaats of maatschappelijke zetel, rechtsvorm) echter niet allemaal 

juist zijn, dagvaarding die nietig is maar een relatieve nietigheid heeft ? 

 

 2.  Zijn de artikelen 43, 702 en 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, samen of 

afzonderlijk en in voorkomend geval juncto artikel 17 van hetzelfde Wetboek, in die zin 

geïnterpreteerd dat zij de dagvaarding die verkeerdelijk is gericht tegen een andere persoon 

dan die tegen welke zij had moeten worden gericht, uitsluiten van het stelsel van de 

nietigheden, bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet in 

zoverre zij een onderscheid invoeren tussen de dagvaarding die is gericht tegen een andere 

rechtspersoon dan die welke met name had moeten worden beoogd terwijl de verkeerdelijk 

gedagvaarde persoon over rechtspersoonlijkheid beschikt, dagvaarding die niet ontvankelijk is 

en waarvoor de begane vergissing niet het recht opent om zich op het stelsel van de 

nietigheden te beroepen, en die welke niet een van die vermeldingen, met inbegrip van de 

benaming van de gedagvaarde persoon, bevat, tekortkoming die het daarentegen wel mogelijk 

maakt van het genoemde stelsel gebruik te maken ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « G4S Secure Solutions », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Hallet, 

advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de nv « Ethias », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Kaiser en 

Mr. D. Caccamisi, advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Ethias »; 

 

 -  de Ministerraad. 
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 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en 

R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van deze beschikking, een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Na zijn ontslag om dringende redenen heeft M. Simon - meer bepaald de deurwaarder op wie hij een beroep 

heeft gedaan - de nv « G4S Security Services » in plaats van de nv « G4S Security Systems », die zijn werkgever 

was, voor de arbeidsrechtbank gedagvaard; de Arbeidsrechtbank heeft de rechtsvordering ongegrond verklaard, 

aangezien de gedagvaarde rechtspersoon niet de werkgever van de eiser is. 

 

 M. Simon stelt voor het Arbeidshof te Luik hoger beroep in tegen die beslissing. Betreffende de sanctie die 

op de voormelde situatie van toepassing zou zijn - niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering of nietigheid van 

de dagvaarding -, stelt de verwijzende rechter de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  Na de feiten, de rechtspleging in het bodemgeschil en de relevante bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek in herinnering te hebben gebracht, merkt de nv « Ethias » op dat de artikelen 860 tot 867 van hetzelfde 

Wetboek een nietigheidsleer bevatten, met betrekking tot de niet-inachtneming van de vormen en de termijnen, 

die in de memorie wordt uiteengezet. Daarin worden vervolgens verschillende door het Hof van Cassatie 

uitgesproken arresten in herinnering gebracht. Terwijl, volgens zijn arresten van 12 mei 1997 en van 7 maart 

1988, een onjuiste vermelding of een materiële vergissing met betrekking tot de geadresseerde in de dagvaarding 

aan de relatieve nietigheid van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek worden onderworpen, blijkt uit het 

arrest van 29 juni 2006 daarentegen dat, indien een eisende partij zich van tegenstander vergist, haar 

rechtsvordering onontvankelijk moet worden verklaard, omdat zij is gericht tegen een persoon die vreemd is aan 

het geschil; in verband met dat arrest zou moeten worden aangenomen dat de vereiste met betrekking tot de 

hoedanigheid die uit artikel 17 van het voormelde Wetboek voortvloeit, zowel ten aanzien van de eiser als ten 

aanzien van de verweerder geldt. 

 

 A.1.2.  Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag zet de nv « Ethias » uiteen dat het verschil in 

behandeling tussen rechtzoekenden naargelang de begane vergissing in de benaming van de verweerder al dan 

niet tot gevolg heeft dat een persoon die vreemd is aan het geschil, bij de zaak wordt betrokken, niet redelijk 

verantwoord kan zijn. 

 

 Uit dat verschil in behandeling zou een onevenredige aantasting van het recht van de rechtzoekenden om 

hun zaak voor de rechtbanken te brengen blijken, gelet op de ingrijpende sanctie van de niet-ontvankelijkheid die 

de eerste categorie van eisers ondergaat : in tegenstelling tot de tweede categorie kunnen die zich immers niet 

beroepen op de nietigheidsleer en op de bijkomende mogelijkheid om een nietigheid te dekken of recht te zetten. 
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Gelet op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die in de memorie uitvoerig wordt 

beschreven, vereist het eerlijke karakter van de procedure dat de niet-ontvankelijkheid wegens ontstentenis van 

hoedanigheid wordt beperkt tot het loutere geval waarin de door de eiser begane vergissing een vergissing is die 

vanaf het begin de keuze van de verweerder betreft. Voor de latere vergissing, begaan op het ogenblik van het 

zoeken naar de exacte benaming van de verweerder die door de eiser correct is geïdentificeerd, dient de sanctie 

daarentegen te worden onderworpen aan de vereiste van een grief vanwege de gedagvaarde partij, en die 

vergissing moet kunnen worden gedekt in de in artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde gevallen, 

zelfs indien die vergissing tot gevolg heeft gehad dat een andere persoon, vreemd aan het geschil, formeel bij de 

zaak is betrokken; zo niet zou met schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

(EVRM) het recht op toegang tot een rechter wezenlijk worden aangetast; zulks geldt des te meer, naar analogie 

met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daar de eisende partij zelf niet kan 

worden gestraft voor een tekortkoming die aan de deurwaarder is toe te schrijven. 

 

 In zijn memorie van antwoord betwist de Ministerraad die redenering, waarin het feit dat een verwerende 

partij die vreemd is aan het geschil, bij de zaak wordt betrokken, met een gewone vormfout zou worden 

gelijkgesteld. Allereerst is de ontstentenis van hoedanigheid van de verweerder in de zin van artikel 17 van het 

Gerechtelijk Wetboek - hetgeen het geval is wanneer een persoon die vreemd is aan het geschil, bij de zaak 

wordt betrokken - een onregelmatigheid die de niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering met zich meebrengt 

om een reden die geen verband houdt met de niet-naleving van een gewone formaliteit (zie A.3.1 hierna). 

Verwijzend naar de door de nv « Ethias » aangehaalde rechtspraak en naar de door de nv « G4S Secure 

Solutions » uiteengezette argumentatie (zie A.2.3 en A.2.4 hierna), merkt de Ministerraad daarenboven op dat 

artikel 6 van het EVRM het recht op toegang tot een rechter niet op absolute wijze vastlegt, maar milderingen 

bevat : de verwijzing naar artikel 6 moet niet alleen worden begrepen ten aanzien van de rechtzoekende die zich 

op zijn recht op toegang tot een rechtbank beroept, maar ook ten aanzien van het rechtzekerheidsbeginsel en, in 

het bijzonder, ten aanzien van het recht op de inachtneming van dat beginsel waarop de verwerende partijen zich 

kunnen beroepen. De Ministerraad betwist ten slotte dat het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, Boulougouras t. Griekenland, te dezen kan worden overgenomen : de aanwijzing, in een dagvaarding, van 

een verwerende partij die vreemd is aan het geschil, kan immers niet met een gewone vormfout worden 

gelijkgesteld aangezien zij geen betrekking heeft op de goede rechtsbedeling of op de goede organisatie van het 

gerecht, maar wel op de essentiële grondvoorwaarden van de ontvankelijkheid van een rechtsvordering in de zin 

van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek. De Ministerraad voegt eraan toe dat het rechtzekerheidsbeginsel, 

indien zou worden geoordeeld, quod non, dat een rechtsvordering die is gericht tegen een persoon die vreemd is 

aan het geschil, in fine ontvankelijk kan worden verklaard tegen de echte verweerder, zelfs indien zij te zijnen 

aanzien is verjaard, om reden dat het gaat om een vergissing in de benaming die niet door de eiser is begaan 

(vergissing van de gerechtsdeurwaarder), klaarblijkelijk zou worden geschonden met aanzienlijke gevolgen; als 

voorbeeld wordt het geval aangehaald van een vergissing die is begaan door de raadsman van een eiser die, 

uitgaande van een eerder ontwerp van dagvaarding, zou hebben nagelaten de identiteit van de verweerder te 

wijzigen. 

 

 A.1.3.  De nv « Ethias » merkt daarenboven op dat die aantasting van het recht op toegang tot de rechter 

des te onevenrediger is daar de rechten van de verkeerdelijk aangewezen partij per definitie steeds worden 

beschermd door de toepassing van de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek, die niet verhinderen 

dat een nietigheid wordt uitgesproken indien de onregelmatigheid met name griefhoudend is geweest voor de 

partij die ze aanvoert. In dat verband wordt opgemerkt dat de vennootschap « G4S Security Systems » volledig 

in staat is gesteld zich te verdedigen aangezien de personen op wie binnen de vennootschap « G4S Security 

Services » een beroep is gedaan om op de dagvaarding van M. Simon te reageren, dezelfde zijn als die welke 

hadden kunnen reageren indien de vennootschap « G4S Security Systems » vanaf het begin was gedagvaard; 

daarenboven zou de door de gerechtsdeurwaarder begane vergissing gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de keuze 

van de bestuurders van de groep G4S om onder twee verschillende vennootschappen werkzaam te zijn, evenwel 

onder bescherming van identieke procedures en personen, alsook onder namen die, gezien de verwantschap 

ervan, gemakkelijk aanleiding konden geven tot vergissingen. De sanctie van de niet-ontvankelijkheid wegens 

ontstentenis van hoedanigheid zou volgens de voormelde Europese rechtspraak dan ook als strijdig met het 

eerlijke karakter van de procedure moeten worden beschouwd. 

 

 A.1.4.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag - die betrekking heeft op het geval waarin de 

vermelding van de gedagvaarde partij zonder meer wordt weggelaten -, merkt de nv « Ethias » op dat het 

onevenredige karakter van de sanctie van de niet-ontvankelijkheid wegens ontstentenis van hoedanigheid hier 

scherper blijkt, aangezien die sanctie erop zou neerkomen dat laksheid bij het verifiëren van de exacte identiteit 

van de verweerder in de hand wordt gewerkt : het zonder meer weglaten van de vermelding van de gedagvaarde 

persoon zou immers aan de nietigheidsleer worden onderworpen, terwijl een vergissing in de benaming van die 
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persoon, die afbreuk zou doen aan zijn identiteit door per vergissing een derde persoon te beogen, 

onontvankelijk zou worden verklaard. 

 

 A.2.1.  De nv « G4S Secure Solutions » - die de nv « G4S Security Services » is opgevolgd - zet in haar 

memorie allereerst uiteen dat, hoewel de nv « G4S Security Services » en de nv « G4S Security Systems » 

daadwerkelijk tot dezelfde groep behoren en dezelfde maatschappelijke zetel hebben, zij daarentegen 

verschillende namen, een verschillend ondernemingsnummer en een verschillend maatschappelijk doel hebben, 

zodat het wel degelijk om twee verschillende ondernemingen en twee verschillende rechtspersonen gaat; 

daarenboven wordt opgemerkt dat de nv « G4S Security Services » nooit de werkgever van M. Simon is 

geweest. 

 

 In de memorie worden vervolgens de ratio legis van de nietigheidsleer, de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie ter zake en de averechtse effecten waartoe een uitbreiding van het toepassingsgebied van de 

nietigheidsleer zou leiden, aangesneden. Die leer beoogt het recht van de partijen te beschermen, door tevens een 

abstract formalisme te vermijden. Rekening houdend met die doelstelling heeft het Hof van Cassatie, in zijn 

voormelde arrest van 29 juni 2006, de grenzen van de nietigheidsleer in de volgende bewoordingen afgebakend : 

« Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in de artikelen 43 en 702, 

2°, van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op een andere persoon dan diegene die de eiser 

had dienen te dagvaarden, brengt dit de niet-ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering met zich mee. 

Dergelijke onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de artikelen 860 tot 867 

van het Gerechtelijk Wetboek, en geeft dienvolgens geen aanleiding tot beoordeling van belangenschade ». 

Indien de nietigheidsleer wordt uitgebreid tot de gevallen waarin een gedinginleidende akte een andere persoon 

dan de beoogde persoon beoogt, is het die andere persoon (die geen enkele feitelijke of juridische band met de 

eiser heeft) die partij bij de rechtspleging wordt : het is die persoon die door de griffie wordt opgeroepen, het is 

die persoon die een argumentatie moet uiteenzetten, terwijl hij geen enkele juridische relatie met de eiser heeft; 

het is die persoon die eventueel zal worden veroordeeld en het is die persoon die de beslissing over zijn goederen 

eventueel betekend en uitgevoerd zal zien door een gerechtsdeurwaarder. 

 

 Aangezien de rechtspleging is opgestart, voorziet het Gerechtelijk Wetboek immers in geen enkele 

mogelijkheid om een van de partijen (de verweerder die verkeerdelijk is gedagvaard) te vervangen door een 

derde persoon (de persoon die had moeten worden gedagvaard). De oplossing bestaat erin de gedinginleidende 

akte over te doen, hetgeen evenwel niet mogelijk is geweest wegens de in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 

bedoelde verjaringstermijn. 

 

 A.2.2.  De nv « G4S Secure Solutions » zet vervolgens de stelling uiteen volgens welke de in de 

prejudiciële vraag vergeleken personen niet vergelijkbaar zouden zijn. Zij zouden noch ten aanzien van het soort 

van begane vergissing, noch ten aanzien van de gevolgen van die vergissing - de gedagvaarde persoon is al dan 

niet partij in het geding -, noch, ten slotte, ten aanzien van de aard van de sanctie van de vergissing, die in het 

ene geval betrekking heeft op de geldigheid van de dagvaarding maar in het andere geval op de grond van het 

geschil, vergelijkbaar zijn; het feit dat de veroordeling wordt gevorderd van een persoon die niet de werkgever 

is, zou immers een kwestie ten gronde en geen kwestie van ontvankelijkheid zijn. In haar memorie van antwoord 

betwist de nv « Ethias » een dergelijke benadering : het onderzoek van de vergelijkbaarheid van twee situaties 

gebeurt immers steeds ten aanzien van een referentiekader en die vergelijkbaarheid wordt niet gelijkgesteld met 

het feit dat beide in het geding zijnde categorieën alle kenmerken gemeen hebben, zo niet zouden vergelijkbare 

situaties nooit worden aangetroffen. 

 

 A.2.3.  In de memorie wordt vervolgens uiteengezet dat het door de wetgever nagestreefde doel, zelfs 

indien zou moeten worden aangenomen dat de grenzen van het toepassingsgebied van de nietigheidsleer een 

verschil in behandeling teweegbrengen, een legitiem, redelijk en evenredig motief zou uitmaken dat dat verschil 

verantwoordt. 

 

 In de memorie, waarin in herinnering wordt gebracht dat de wetgever ook wou vermijden dat de niet-

naleving van een vormvoorschrift afbreuk deed aan de rechten van de partijen, wordt opgemerkt dat de 

vergissing te dezen dermate groot is dat een partij die niets met de rechtspleging te maken heeft, verweerder 

wordt : het uitbreiden van de nietigheidsleer tot een dergelijk geval zou een gevolg hebben dat in strijd is met het 

door de wetgever nagestreefde doel. De verkeerdelijk gedagvaarde derde zou kunnen worden veroordeeld, ook al 

heeft hij nooit een juridische relatie met de eiser gehad; de persoon die had moeten worden gedagvaard, zou 

kunnen worden veroordeeld, ook al is hij geen partij bij de rechtspleging geweest (de dagvaarding had op hem 

geen betrekking, de griffie heeft geen enkele brief naar hem verstuurd waarin hij in kennis werd gesteld van een 

bepaling van de rechtsdag, de partijen hebben geen conclusies uitgewisseld), en dat ook niet zou kunnen zijn 
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aangezien het Gerechtelijk Wetboek niet de mogelijkheid biedt een partij (de verweerder) te vervangen door een 

andere (diegene die verweerder had moeten zijn). De nv « G4S Secure Solution » besluit dan ook dat, opdat de 

ratio legis van de hervorming met betrekking tot de nietigheidsleer in acht wordt genomen, indien de vergissing 

van de partij die de procedure instelt, zodanig is dat zij ertoe leidt dat een derde persoon wordt beoogd, het 

verantwoord is dat in dat geval de nietigheidsleer niet kan worden toegepast aangezien een dergelijke toepassing 

afbreuk zou doen aan de rechten van de partijen en van de pleiters. 

 

 De nv « Ethias » betwist die benadering echter : indien zij rechtsgeldig kan worden gedekt - met name 

omdat zij de belangen van de tegenpartij niet heeft geschaad -, zal de begane vergissing worden rechtgezet, met 

als onmiddellijk gevolg dat de juiste verweerder wordt beoogd; het dekken van een relatieve nietigheid zou van 

nature geschieden met inachtneming van de rechten van de partij die daadwerkelijk en concreet wordt beoogd. 

 

 A.2.4.  De nv « G4S Secure Solutions » vult haar argumentatie ten slotte aan door op te merken dat, indien 

een eisende partij een verkeerde verweerder dagvaardt - en hoewel de kwestie niet kan worden opgelost door het 

toepassen van de nietigheidsleer -, die eisende partij echter niet verstoken is van middelen om op te treden. De 

mogelijkheid om de proceshandeling te herhalen en de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, met 

name ten aanzien van de deurwaarder indien de vergissing door hem is veroorzaakt, zoals zulks te dezen het 

geval lijkt te zijn, worden achtereenvolgens uiteengezet. 

 

 A.3.1.  De Ministerraad vangt zijn argumentatie aan door, gesteund door de rechtsleer, uiteen te zetten dat 

een onderscheid moet worden gemaakt tussen de vorm- en grondvoorwaarden van een proceshandeling, die 

daarmee samenhangend uitlopen op onregelmatigheden naar de vorm of ten gronde - waarbij die laatste buiten 

het toepassingsgebied van de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek vallen. In de memorie, 

waarin vervolgens het verband met de prejudiciële vragen wordt gelegd, wordt opgemerkt dat een probleem 

betreffende de hoedanigheid in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek de kern ervan uitmaakt. 

Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld tegen een persoon die vreemd is aan het geschil, vormt de 

ontstentenis van hoedanigheid van de aldus gedagvaarde persoon de schending van een grondvoorwaarde van de 

rechtsvordering en niet van een vormvoorwaarde : aan een van de voorwaarden voor de uitoefening van het 

vorderingsrecht is immers niet voldaan in zoverre de gedagvaarde persoon niet de hoedanigheid heeft om op de 

rechtsvordering te antwoorden. Het weglaten of de onjuistheid van een vermelding in de dagvaarding valt 

daarentegen onder een vormvoorwaarde die onder de nietigheidsleer ressorteert. Wat de draagwijdte van 

artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek betreft, zou met name uit het verslag van de Koninklijke Commissaris 

voor de hervorming van het Gerechtelijk Wetboek blijken dat de hoedanigheid, als voorwaarde van 

ontvankelijkheid van de rechtsvordering, ook ten aanzien van de verweerder wordt vereist; de artikelen 43 en 

702 van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar de verwijzende rechter in dat verband verwijst, zijn enkel van 

toepassing op onregelmatigheden naar de vorm. De ontstentenis van hoedanigheid van de verweerder vormt dus 

wel degelijk een onregelmatigheid die de grond van de rechtsvordering betreft - een van de voorwaarden voor de 

uitoefening van het vorderingsrecht is niet vervuld -, die de automatische toepassing van de sanctie van de niet-

ontvankelijkheid van de rechtsvordering met zich meebrengt. Met betrekking tot de weerslag van de wijziging 

van artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek bij de wet van 26 april 2007, aangevoerd door de verwijzende 

rechter, betwist de Ministerraad de relevantie ervan : het voormelde artikel 700 vormt een regel die onder de 

rechterlijke organisatie valt, en die betrekking heeft op de wijze om de rechtsvordering in te stellen, terwijl 

artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek de voorwaarden van ontvankelijkheid van de rechtsvordering (belang en 

hoedanigheid) vastlegt, hetgeen niets te maken heeft met de wijze om de rechtsvordering in te stellen. 

 

 A.3.2.  De Ministerraad, die vervolgens de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepalingen met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet onderzoekt, besluit allereerst tot de vergelijkbaarheid van de door de 

verwijzende rechter vergeleken categorieën : enerzijds, de personen die een rechtsvordering instellen via een 

dagvaarding die verkeerdelijk is gericht tegen een andere rechtspersoon dan die tegen wie zij had moeten worden 

gericht, die hun rechtsvordering onontvankelijk gemaakt zien, en, anderzijds, de personen die een rechtsvordering 

instellen via een dagvaarding die een onjuiste of onvolledige vermelding bevat, vergissing die het recht opent om 

zich op het stelsel van de nietigheden te beroepen, dat minder streng is dan de voormelde niet-ontvankelijkheid. Die 

twee categorieën van personen zijn rechtzoekenden wier zaak voor de gewone rechtscolleges wordt berecht en die 

dezelfde wijze hanteren om hun rechtsvordering in te stellen : zij blijken dan ook voldoende vergelijkbaar te zijn. 

 

 A.3.3.  Het objectieve criterium van onderscheid ligt in de aard van de geschonden regel : zoals in de 

memorie reeds is opgemerkt, wordt in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek een regel ten gronde vastgelegd 

die onder de voorwaarden voor de uitoefening van de rechtsvordering valt, terwijl de artikelen 43, 702 en 860 en 

volgende van het Gerechtelijk Wetboek enkel van toepassing zijn op onregelmatigheden naar de vorm. 
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 A.3.4.  Wat ten slotte de legitimiteit van het door de wetgever nagestreefde doel en de relevantie en de 

evenredigheid van het verschil in behandeling ten aanzien van dat doel betreft, verwijst de Ministerraad 

hoofdzakelijk naar het arrest nr. 101/2006 van het Hof, waarvan hij meent dat het te dezen mutatis mutandis kan 

worden overgenomen. Het Hof heeft immers impliciet maar zeker beslist dat er geen discriminatie was in 

zoverre het objectieve criterium waarop het verschil in behandeling berust, de aard van de regel is; aangezien een 

verschil in behandeling wordt gemaakt naargelang er sprake is van het toepassen van een regel die onder de 

rechterlijke organisatie valt of van een regel die betrekking heeft op een onregelmatigheid naar de vorm van een 

proceshandeling, zijn de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden. Voor de Ministerraad zou te 

dezen hetzelfde gelden aangezien het verschil in behandeling berust op de aard van de op het spel staande regel, 

namelijk een regel ten gronde of een vormregel; er moet worden aangenomen dat het verschil in behandeling 

tussen de beoogde categorieën van personen redelijk verantwoord is ten aanzien van de aard van de 

desbetreffende regel. De nv « Ethias » betwist evenwel de relevantie van de aldus gemaakte vergelijking met het 

arrest nr. 101/2006; volgens die partij zou uit dat arrest niet voortvloeien dat enkel de aard van de in het geding 

zijnde regel op zich zou volstaan om een verschil in behandeling te verantwoorden : in dat arrest zou het Hof 

immers een onderzoek op grond van de overigens ter zake specifieke wetgevende evolutie op de voorgrond 

hebben gesteld en de nadruk hebben gelegd op het feit dat de wet van 13 december 2005 nog niet in werking was 

getreden. De nv « Ethias » brengt bovendien in herinnering (zie supra) dat een vergissing in de benaming van de 

tegenpartij, zelfs wanneer zij tot gevolg heeft dat een vreemde persoon bij de zaak wordt betrokken, 

desalniettemin een vormfout blijft telkens als de eiser daadwerkelijk de juiste verweerder heeft willen beogen, en 

geen derde persoon die hij vanaf het begin verkeerdelijk zou hebben beschouwd als de persoon tegen wie zijn 

rechtsvordering daadwerkelijk moest worden gericht; het voormelde arrest zou het Hof dus geenszins 

verhinderen een evenredigheidstoets uit te voeren. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De artikelen 17, 43, 702 en 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen : 

 

 « Art. 17.  De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen 

hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen ». 

 

 « Art. 43.  Op straffe van nietigheid, moet het exploot van betekening door de optredende 

gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden : 

 

 1°  de dag, de maand en het jaar, en de plaats van de betekening; 

 

 2°  de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en, in voorkomend geval, het 

gerechtelijk elektronisch adres, de hoedanigheid en de inschrijving in de Kruispuntbank van 

ondernemingen van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend; 

 

 3°  de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de 

verblijfplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres en de hoedanigheid 

van de persoon voor wie het exploot bestemd is; 

 

 4°  de naam, voornaam en, bij voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan 

wie afschrift ter hand gesteld is, of in het geval bedoeld in artikel 38, § 1, het achterlaten van 

het afschrift, of in de gevallen bedoeld in artikel 40, de afgifte van het exploot op de post; 

 

 5°  de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en het adres van zijn kantoor 

en, in voorkomend geval, zijn gerechtelijk elektronisch adres; 
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 6°  de omstandige opgave van de kosten der akte. 

 

 7°  de in artikel 42bis bedoelde wijzen van betekening en, in voorkomend geval, de in 

artikel 42bis, vierde lid, bepaalde vermeldingen. 

 

 De persoon aan wie het afschrift wordt ter hand gesteld, tekent het origineel voor 

ontvangst. Weigert hij te tekenen, dan maakt de deurwaarder daarvan melding in het 

exploot ». 

 

 « Art. 702.  Behalve de vermeldingen bepaald in artikel 43, bevat het exploot van 

dagvaarding, op straffe van nietigheid, de volgende opgaven : 

 

 1°  de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser; 

 

 2°  de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de 

verblijfplaats van de gedaagde; 

 

 3°  het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 

 

 4°  de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 

 

 5°  de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting ». 

 

 « Art. 860.  Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen 

proceshandeling kan nietig worden verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet 

uitdrukkelijk heeft bevolen. 

 

 De termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden zijn evenwel voorgeschreven op straffe 

van verval. 

 

 De andere termijnen worden slechts dan op straffe van verval bepaald wanneer de wet het 

voorschrijft ». 

 

 « Art. 861.  De rechter kan een proceshandeling alleen dan nietig verklaren, indien het 

aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij 

die de exceptie opwerpt ». 

 

 « Art. 862.  § 1.  De regel van artikel 861 geldt niet voor een verzuim of een 

onregelmatigheid betreffende : 

 

 1°  de termijnen op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven; 

 

 2°  de ondertekening van de akte; 

 

 3°  de vermelding van de datum van de akte wanneer die noodzakelijk is om de gevolgen 

van de akte te beoordelen; 
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 4°  de aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis moet nemen; 

 

 5°  de eed opgelegd aan getuigen en aan deskundigen; 

 

 6°  de vermelding dat de exploten en akten van tenuitvoerlegging zijn betekend aan de 

persoon of op een andere wijze die de wet bepaalt. 

 

 § 2.  Onverminderd de toepassing van artikel 867 wordt in de gevallen van § 1 de 

nietigheid of het verval uitgesproken door de rechter, zelfs ambtshalve ». 

 

 « Art. 863.  In alle gevallen waarin de ondertekening vereist is voor de geldigheid van 

een proceshandeling kan het gebrek van de handtekening worden geregulariseerd ter zitting of 

binnen een door de rechter vastgestelde termijn ». 

 

 « Art. 864.  De nietigheden die tegen de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen, 

zijn gedekt indien zij niet tegelijk en vóór enig ander middel worden voorgedragen. 

 

 Verval en nietigheid als bepaald in artikel 862 zijn echter pas gedekt, wanneer een vonnis 

of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, is 

gewezen zonder dat het verval of de nietigheid door de partij is voorgedragen of door de 

rechter ambtshalve is uitgesproken ». 

 

 « Art. 865.  De regels van artikel 864 en van artikel 867 zijn niet van toepassing op het in 

artikel 860, tweede lid, bedoelde verval ». 

 

 « Art. 866.  De proceshandelingen en akten die nietig zijn of nodeloze kosten 

veroorzaken door toedoen van een ministerieel ambtenaar, komen te zijnen laste; hij kan 

bovendien worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de partij ». 

 

 « Art. 867.  Het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling, 

met inbegrip van de niet-naleving van de in deze afdeling bedoelde termijnen of van de 

vermelding van een vorm, kan niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt 

dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, of dat die niet-vermelde vorm 

wel in acht is genomen ». 

 

 B.2.  Aan het Hof worden vragen gesteld over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet van die bepalingen, in die zin geïnterpreteerd « dat zij de dagvaarding die 

verkeerdelijk is gericht tegen een andere persoon dan die tegen welke zij had moeten worden 

gericht, uitsluiten van het stelsel van de nietigheden », waarbij de verwijzende rechter 

bovendien preciseert dat de aldus verkeerdelijk gedagvaarde persoon over 

rechtspersoonlijkheid beschikt. Er zou een verschil in behandeling worden ingesteld tussen de 

rechtzoekenden die een dergelijke vordering instellen en diegenen die een vordering instellen 

die, hoewel zij tegen de juiste persoon is gericht, een onjuiste (eerste prejudiciële vraag) of 

onvolledige (tweede prejudiciële vraag) vermelding bevat : in tegenstelling tot die 
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rechtzoekenden, die zich op het bij de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek geregelde stelsel van de nietigheden kunnen beroepen, zien de rechtzoekenden van 

de eerste categorie hun rechtsvordering onontvankelijk verklaard, zonder dat de in dat geval 

begane vergissing het voordeel van dat stelsel kan genieten. 

 

 B.3.  De geïntimeerde voor het verwijzende rechtscollege betwist dat de aan de toetsing 

van het Hof onderworpen categorieën van personen vergelijkbaar zijn. 

 

 De in het geding zijnde categorieën van personen bevinden zich niet in situaties die 

dermate verschillend zijn dat zij niet met elkaar kunnen worden vergeleken : het gaat om 

rechtzoekenden wier zaak wordt berecht voor de gewone rechtscolleges en die dezelfde wijze 

hanteren om hun rechtsvordering in te stellen. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek « [kan] de rechtsvordering […] 

niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te 

dienen ». Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek 

(Verslag Van Reepinghen, Pasin., 1967, III, p. 322), moet de rechtsvordering worden 

ingesteld tegen diegene die de hoedanigheid bezit om ze te beantwoorden. 

 

 Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de in de artikelen 43 en 702, 2°, van het 

Gerechtelijk Wetboek bedoelde vermeldingen bevat, maar die betrekking hebben op een 

andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, brengt dat de 

onontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering met zich mee. Een dergelijke 

onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van het stelsel van de nietigheden van de 

artikelen 860 tot 867 van dat Wetboek en geeft dan ook geen aanleiding tot een beoordeling 

van de schade (Cass., 29 juni 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 366). 

 

 B.4.2.  Krachtens artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek « [kan,] wat de verzuimde of 

onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen [proceshandeling] […] nietig worden verklaard, 

indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen ». Tot de in die bepaling 

bedoelde vormvoorschriften behoren de vermeldingen die elk exploot van dagvaarding moet 

bevatten; in dat verband worden in artikel 43, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek « de naam, de 

voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats en, in 

voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres en de hoedanigheid van de persoon 
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voor wie het exploot bestemd is » vermeld en heeft artikel 702 van hetzelfde Wetboek 

betrekking op « de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, 

de verblijfplaats van de gedaagde ». 

 

 Hoewel de verzuimen en onregelmatigheden welke die vermeldingen aantasten, bij de 

voormelde artikelen 43 en 702 met nietigheid worden bestraft, gaat het desalniettemin maar 

om een relatieve nietigheid, in zoverre zij vreemd zijn aan de in het voormelde artikel 862, 

§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verzuimen en onregelmatigheden : krachtens 

artikel 861 van hetzelfde Wetboek kan de nietigheid bijgevolg enkel worden uitgesproken 

indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen heeft 

geschaad van de partij die de exceptie opwerpt. Bovendien kan dat verzuim of die 

onregelmatigheid worden rechtgezet onder de voorwaarden die in het voormelde artikel 867 

van hetzelfde Wetboek zijn bepaald. 

 

 B.4.3.  Uit het voorgaande vloeit voort dat, zoals de verwijzende rechter opmerkt, de 

rechtzoekenden verschillend worden behandeld naargelang zij verkeerdelijk een andere 

persoon hebben gedagvaard dan die welke had moeten worden gedagvaard, of naargelang hun 

dagvaarding een onregelmatigheid of een verzuim bevat, maar wel tegen de juiste persoon is 

gericht : in tegenstelling tot die tweede categorie van rechtzoekenden, die zich op het hiervoor 

in herinnering gebrachte stelsel van de nietigheden kunnen beroepen, zien de rechtzoekenden 

van de eerste categorie hun rechtsvordering onontvankelijk verklaard, zonder in dat geval dat 

stelsel te kunnen genieten. 

 

 B.5.1.  Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium : de aard van de regel 

waarvan de schending wordt bestraft. Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt 

immers een grondregel, terwijl de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 

alleen op de onregelmatigheden naar de vorm van toepassing zijn. 

 

 B.5.2.  De regels betreffende de vormvoorschriften en de termijnen om beroep in te 

stellen zijn gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de risico’s van 

rechtsonzekerheid. Die regels mogen de rechtzoekenden echter niet verhinderen de 

beschikbare procedures aan te wenden. 
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 B.6.  Zoals reeds is opgemerkt, vereist artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek dat de 

rechtsvordering moet worden ingesteld tegen diegene die de hoedanigheid bezit om ze te 

beantwoorden; indien zulks niet het geval is, heeft de rechtsvordering, zoals de verwijzende 

rechter opmerkt, in werkelijkheid betrekking op een persoon die vreemd is aan de feiten en 

aan het geschil, en die rechtsvordering zal onontvankelijk worden verklaard, zonder het bij de 

artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek geregelde stelsel van de nietigheden 

te kunnen genieten. 

 

 Die maatregel blijkt relevant te zijn ten aanzien van de hiervoor beoogde legitieme 

doelstellingen. Wat de verkeerdelijk gedagvaarde persoon betreft, is het immers niet denkbaar 

dat hij partij kan zijn in het geding, verplicht is zich te verdedigen en de kosten ervan te 

dragen, en eventueel kan worden veroordeeld, zelfs indien zijn situatie vreemd is aan het 

geschil. Wat betreft de persoon op wie het geschil betrekking heeft, die had moeten worden 

gedagvaard maar niet is gedagvaard, is het evenmin denkbaar dat hij kan worden veroordeeld. 

Wat ten slotte de eiser betreft, moet worden opgemerkt dat het uitbreiden van het stelsel van 

de nietigheden tot een dagvaarding die verkeerdelijk is gericht tot een rechtspersoon die 

vreemd is aan het geschil, naast de schending van de artikelen 860 en volgende van het 

Gerechtelijk Wetboek, van dien aard zou zijn dat de termijn wordt omzeild waarbinnen de 

rechtsvordering in voorkomend geval moest worden ingesteld, in het geval waarin die termijn 

zou zijn verstreken. 

 

 De in het stelsel van de nietigheden bedoelde verzuimen en onregelmatigheden, die in het 

geding zijn, vooronderstellen allereerst dat de juiste persoon door de eiser wordt gedagvaard. 

Daarenboven, zoals reeds is opgemerkt, betreffen zij procedureformaliteiten - en geen 

voorwaarde voor het uitoefenen van de rechtsvordering -, zoals zulks het geval is voor de 

hoedanigheid, vereist bij artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek. Ten slotte moeten de 

betrokken verzuimen en onregelmatigheden, behalve voor die welke in artikel 862, § 1, zijn 

beoogd, om de nietigheid van de proceshandeling die zij aantasten te verantwoorden, de 

belangen hebben geschaad van de partij die de exceptie opwerpt. 

 

 Uit het voorgaande vloeit voort dat het in het geding zijnde verschil in behandeling is 

verantwoord ten aanzien van de bekommernis om een goede rechtsbedeling te verzekeren en 

de risico’s van rechtsonzekerheid te weren; er moet evenwel worden nagegaan of dat verschil 

in behandeling geen onevenredige gevolgen ten aanzien van die doelstellingen heeft. 
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 B.7.  De eiser die verkeerdelijk een andere persoon zou hebben gedagvaard dan die welke 

had moeten worden gedagvaard, kan, indien zulks mogelijk blijft binnen de termijnen, een 

nieuwe rechtsvordering instellen, ditmaal tegen de persoon die in rechte moest worden 

beoogd. In het geval waarin de eiser zelf niet aansprakelijk zou zijn voor de voormelde 

vergissing, staat het hem bovendien vrij in voorkomend geval de kostprijs van die nieuwe 

procedure te verhalen op de persoon die die fout heeft begaan. 

 

 Ten slotte kan de eiser, in het geval waarin hij niet aansprakelijk zou zijn voor de 

voormelde vergissing en om redenen met betrekking tot de termijn niet langer in staat zou zijn 

een nieuwe rechtsvordering in te stellen, de vergoeding verkrijgen van de schade die hij heeft 

geleden op grond van de, naar gelang van het geval, contractuele of buitencontractuele 

aansprakelijkheid van de persoon die door zijn fout die schade heeft veroorzaakt.  

 

 Gelet op het voorgaande, is het verschil in behandeling niet zonder redelijke 

verantwoording. 

 

 B.8.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 17, 43, 702 en 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5715 

 

 

Arrest nr. 126/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot 

instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 6 september 2013 in zake Géry Danhier tegen de Rijksdienst voor 

Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 september 2013, 

heeft de Arbeidsrechtbank te Bergen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « Brengt artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie 

voor ouderen niet een vorm van onverantwoorde discriminatie, die het bij de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet gewaarborgde gelijkheidsbeginsel kan schenden, teweeg onder de 

personen die roerende of onroerende goederen om niet of onder bezwarende titel hebben 

afgestaan, doordat het alleen de afstand van ‘ het woonhuis van de betrokkene en/of van de 

personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt die geen ander bebouwd onroerend 

goed bezit of bezitten, in zover de opbrengst van de afstand nog geheel of gedeeltelijk in het 

in aanmerking genomen vermogen wordt teruggevonden ’ vrijstelt van de 

inaanmerkingneming van de opbrengst van de afstand, terwijl in de andere gevallen met de 

opbrengst van de afstand rekening wordt gehouden, zelfs indien die opbrengst in het in 

aanmerking genomen vermogen wordt teruggevonden ? 

 

 Schendt dezelfde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de opbrengst 

van de afstand, wanneer zij in het in aanmerking genomen vermogen wordt teruggevonden, 

slechts binnen de grenzen van de wettelijke uitzondering, van een dubbele 

inaanmerkingneming is vrijgesteld, terwijl die afstand in andere takken van de sociale 

zekerheid aan die dubbele inaanmerkingneming zou ontsnappen ? ». 

 

 

 De Rijksdienst voor Pensioenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Degrève, 

advocaat bij de balie te Charleroi, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 

J.-P. Moerman en E. De Groot te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 

geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 

de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Teneinde het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen te bepalen dat moet worden toegekend aan de 

eiser voor de verwijzende rechter, heeft de Rijksdienst voor Pensioenen (hierna : RVP) niet alleen rekening 

gehouden met het roerend kapitaal dat hij bezit, maar ook met de som geld die hij heeft verkregen dankzij de 

afstand van een onroerend goed dat de eiser gedeeltelijk had geërfd. 
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 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat de opbrengst van die afstand reeds wordt teruggevonden in 

het bedrag van het kapitaal van de eisende partij voor hem, zodat de RVP met de opbrengst van die afstand twee 

keer rekening heeft gehouden. 

 

 De verwijzende rechter merkt op dat die dubbele inaanmerkingneming, die door de eisende partij wordt 

betwist, haar grondslag vindt in de in het geding zijnde bepaling. 

 

 Voorts is hij van oordeel dat de twee categorieën van personen die in de voormelde eerste prejudiciële 

vraag met elkaar worden vergeleken, vergelijkbaar zijn en dat het onevenredig lijkt om de waarde van de onder 

bezwarende titel afgestane goederen fictief toe te voegen aan de waarde van de goederen die de eiser 

daadwerkelijk in zijn bezit heeft, terwijl die eerste waarde wordt teruggevonden in zijn vermogen. 

 

 De verwijzende rechter vergelijkt overigens het bij de in het geding zijnde bepaling ingevoerde stelsel met 

andere socialezekerheidsstelsels en in het bijzonder andere niet op bijdragen berustende stelsels. Hij stelt in dat 

verband vast dat artikel 21 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 « betreffende de tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden » een uitzondering invoert op de dubbele inaanmerkingneming van de opbrengsten van de 

afstanden die uitgebreider is dan die waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet. De reglementering 

betreffende de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming lijkt volgens hem geen 

rekening te houden met de opgetreden afstanden van goederen. Hetzelfde geldt voor de wetgeving inzake de 

verhoogde kinderbijslag. Bovendien maakt de reglementering inzake het recht op maatschappelijke integratie, 

hoewel zij voorziet in de inaanmerkingneming van de afstanden van goederen, het de OCMW’s mogelijk de 

voorziene berekeningsvoorwaarden niet toe te passen om redenen van billijkheid. Ten slotte merkt de 

verwijzende rechter op dat geen enkel vooraf vastgesteld criterium het mogelijk maakt de middelen te bepalen 

waarmee rekening dient te worden gehouden wanneer de staat van behoefte moet worden beoordeeld waarin de 

aanvrager van de maatschappelijke dienstverlening zich bevindt, maar dat men zich doorgaans aanpast aan 

hetgeen inzake maatschappelijke integratie is bepaald. 

 

 De verwijzende rechter acht het derhalve nodig de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  In verband met de eerste prejudiciële vraag herinnert de RVP eraan dat de inkomensgarantie voor 

ouderen valt onder de niet op bijdragen berustende stelsels van sociale zekerheid en dat die een 

minimuminkomen verzekert wanneer de middelen van de betrokkene ontoereikend zijn. 

 

 Volgens die partij spreekt het dus vanzelf dat rekening wordt gehouden met alle middelen en pensioenen 

waarover de betrokkene en de personen met wie hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, beschikken. 

 

 A.1.2.  De RVP acht het redelijk om, ten aanzien van de eigen middelen, een onderscheid te maken tussen 

de personen die slechts één enkel bebouwd onroerend goed bezitten - hun woonhuis - en de personen die 

eigenaar zijn van verschillende bebouwde onroerende goederen. De persoon die zijn woonhuis - enig onroerend 

goed dat hij bezit - verkoopt, zal immers ofwel de eigendom van een nieuw onroerend goed moeten verwerven, 

ofwel een nieuwe woning moeten huren, terwijl de personen die verschillende onroerende goederen bezitten, een 

roerende opbrengst kunnen halen uit het kapitaal dat als gevolg van de vervreemding is verkregen. 

 

 De RVP is van mening dat de wetgever, door het in het geding zijnde onderscheid te maken, kennelijk, zo 

niet fraude, op zijn minst het oneigenlijk gebruik dat volgens hem kon voortvloeien uit het door de verkrijgers 

van onroerende goederen aangevoerde hergebruik, heeft willen voorkomen. 

 

 A.2.1.  Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag merkt de RVP op dat het in het geding zijnde stelsel 

zich onderscheidt van de op bijdragen steunende socialezekerheidsstelsels, zodat alleen de wetgeving betreffende 

de maatschappelijke integratie eventueel kan worden vergeleken met de wetgeving betreffende de 

inkomensgarantie voor ouderen. De RVP is echter van mening dat die eerste wetgeving eveneens voorziet in een 
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uitzondering op de inaanmerkingneming van de berekeningsvoorwaarden voor de roerende inkomsten om 

redenen van billijkheid. 

 

 De RVP onderstreept voorts dat het verschil in behandeling verantwoord is door de verschillende 

doelgroepen van de betrokken wetgevingen. Hij is van mening dat, in tegenstelling tot wat de verwijzende 

rechter beweert, de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 « houdende het algemeen reglement 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie » een draagwijdte hebben die identiek is aan de in het 

geding zijnde wet. Het enige verschil bestaat volgens die partij erin dat daarin niet is voorzien in een algemene 

afwijking op de dubbele inaanmerkingneming van de opbrengst van de afstand in geval van vervreemding van 

het woonhuis van de persoon die een leefloon aanvraagt, waarbij de mogelijkheid om daarvan af te wijken in dat 

geval wordt overgelaten aan het oordeel van het OCMW. Nog steeds volgens die partij zou in dat verband 

rekening moeten worden gehouden met het meer geïndividualiseerde karakter van het integratieparcours. 

 

 A.2.2.  Ten slotte merkt de RVP op dat het Hof zich reeds ter zake heeft uitgesproken in zijn arrest 

nr. 58/2005 van 16 maart 2005. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie 

voor ouderen, zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende 

geschil, bepaalt : 

 

 « Wanneer de betrokkene en/of de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats 

deelt roerende of onroerende goederen om niet of onder bezwarende titel hebben afgestaan in 

de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de datum waarop de aanvraag uitwerking heeft, 

wordt een inkomen als bestaansmiddelen in rekening gebracht. 

 

 De Koning bepaalt : 

 

 1°  het inkomen uit de afstand forfaitair op basis van de verkoopwaarde van de goederen 

op het tijdstip van de afstand; 

 

 2°  op welke wijze de verkoopwaarde van de afgestane goederen wordt berekend wanneer 

niet de volle eigendom ervan werd afgestaan; 

 

 3°  onder welke voorwaarden een aftrek mag worden toegepast op de verkoopwaarden 

van de afgestane goederen; 

 

 4°  in welke mate en onder welke voorwaarden met de inkomsten rekening wordt 

gehouden wanneer het roerend of onroerend goed tegen betaling van een lijfrente werd 

afgestaan; 

 

 5°  op welke wijze de opbrengst van de onteigening ten algemene nutte op de 

inkomensgarantie in mindering wordt gebracht. 

 

 De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing op de opbrengst van de 

afstand van het woonhuis van de betrokkene en/of van de personen waarmee hij dezelfde 

hoofdverblijfplaats deelt die geen ander bebouwd onroerend goed bezit of bezitten, in zover 
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de opbrengst van de afstand nog geheel of gedeeltelijk in het in aanmerking genomen 

vermogen wordt teruggevonden. Op die opbrengst zijn de regels van artikel 7, § 1, eerste lid, 

en, naargelang van het geval, de bepalingen van de artikelen 8 of 9 van toepassing. 

 

 De Koning kan bepalen wat met een woonhuis wordt gelijkgesteld ». 

 

 B.1.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van die bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie volgens welke zij de Rijksdienst voor 

Pensioenen (hierna : « RVP ») de verplichting oplegt om bij de berekening van de 

bestaansmiddelen van de aanvrager van de inkomensgarantie voor ouderen (hierna : « de 

aanvrager ») de verkoopwaarde in rekening te brengen van een goed dat hij heeft afgestaan in 

de loop van de tien jaren die voorafgaan aan het ogenblik waarop zijn aanvraag uitwerking 

heeft, zelfs wanneer de opbrengst van die afstand zich nog in zijn vermogen bevindt en zij 

bijgevolg, krachtens artikel 9 van dezelfde wet, reeds in aanmerking is genomen bij de 

berekening van zijn roerende bestaansmiddelen. 

 

 De verwijzende rechter is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling in die 

interpretatie een dubbele discriminatie zou kunnen doen ontstaan. 

 

 Enerzijds, zou het in het geding zijnde artikel 10 van de wet een dubbele 

inaanmerkingneming van de opbrengst van de afstand opleggen, behalve in het in het laatste 

lid van dat artikel beoogde geval, namelijk wanneer de afstand betrekking heeft op het 

woonhuis van de betrokkene en/of de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats 

deelt, voor zover hij (zij) geen ander bebouwd onroerend goed bezit of bezitten en in zoverre 

de opbrengst van de afstand nog geheel of gedeeltelijk in het in aanmerking genomen 

vermogen wordt teruggevonden. 

 

 Anderzijds, zou de in het geding zijnde bepaling van de dubbele inaanmerkingneming 

slechts de afstand uitsluiten die valt onder het in het laatste lid ervan bepaalde geval, terwijl 

de opbrengst van elke afstand die in het vermogen van de aanvrager zou worden 

teruggevonden, in andere takken van de sociale zekerheid slechts het voorwerp zou uitmaken 

van één enkele inaanmerkingneming. 

 

 B.1.3.  Het Hof antwoordt op de prejudiciële vragen in de interpretatie van de 

verwijzende rechter. 
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 B.2.1.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 67 van de wet van 

20 juli 1991 « houdende sociale en diverse bepalingen », dat artikel 7 van de wet van 1 april 

1969 « tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden » wijzigt. 

 

 B.2.2.  Artikel 7, § 1, van de voormelde wet van 1 april 1969 bepaalde : 

 

 « Wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot roerende of onroerende goederen om niet of 

onder bezwarende titel hebben afgestaan in de loop van de tien jaren vóór de datum waarop 

de aanvraag om gewaarborgd inkomen uitwerking heeft, wordt een inkomen in rekening 

gebracht dat forfaitair door de Koning vastgesteld wordt op basis van de verkoopwaarde van 

de goederen op het tijdstip van de afstand. 

 

 De Koning bepaalt op welke wijze de verkoopwaarde van de afgestane goederen wordt 

berekend wanneer de aanvrager of zijn echtgenote niet de volle eigendom ervan hebben 

afgestaan. 

 

 De Koning bepaalt eveneens onder welke voorwaarden aftrek mag worden toegepast op 

de verkoopwaarden van de afgestane goederen. 

 

 Voor de toepassing van dit artikel bepaalt de Koning forfaitair en volgens de 

landbouwstreken de verkoopwaarde van de goederen die de bedrijfsbekleding van een 

landbouwbedrijf zijn. 

 

 Het bepaalde in dit artikel is niet toepasselijk op de opbrengst van de afstand, inzover die 

opbrengst geheel of gedeeltelijk nog in het in aanmerking genomen vermogen wordt 

teruggevonden. Op die opbrengst zijn de bepalingen van artikel 4, § 1, tweede lid, en naar 

gelang van het geval de bepalingen van de artikelen 5 of 6 toepasselijk ». 

 

 De voormelde wet van 20 juli 1991 wijzigde het laatste lid van artikel 7, § 1, van de wet 

van 1 april 1969 door de uitzondering, waarin tot dan bij het laatste lid van artikel 7, § 1, was 

voorzien, ten voordele van elke afstand te beperken tot de opbrengst van de afstand van het 

enige woonhuis van de aanvrager of van zijn echtgenoot die geen ander bebouwd onroerend 

goed bezit of bezitten. 

 

 B.2.3.  Die beperking werd als volgt verantwoord : 

 

 « In de administratieve praktijk werd vastgesteld dat de mogelijkheid tot het niet 

aanrekenen van de opbrengsten uit afstanden van roerende of onroerende goederen, indien zij 

werden ‘ wederbelegd ’, aanleiding gaf tot een oneigenlijk gebruik van de wettelijke 

bepalingen. Om die reden wordt voorgesteld die mogelijkheid te beperken tot het geval van de 

wederbelegging van de opbrengst van de verkoop van het woonhuis, enig bebouwd onroerend 
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goed van de aanvrager of van zijn echtgenoot » (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1374/1, 

p. 28). 

 

 « De Staatssecretaris verduidelijkt dat deze bepaling er vooral is gekomen op vraag van 

de administratie, die meer duidelijkheid in de betrokken reglementering wenste. 

 

 Het is de bedoeling dat eigenaars die hun enige woning om een of andere reden wensen te 

verkopen, hiervoor niet worden gestraft. Het feit dat met de opbrengst van het huis al dan niet 

een andere woning wordt gekocht, speelt geen enkele rol » (Parl. St., Senaat, 1990-1991, 

nr. 1374/3, p. 13). 

 

 B.2.4.  Wanneer de afstand het woonhuis betreft, en voor zover is voldaan aan de andere 

voorwaarden vastgelegd in het laatste lid van de in het geding zijnde bepaling, wordt de 

opbrengst van de verkoop die nog in het bezit van de aanvrager is « enkel ten titel van roerend 

kapitaal » in aanmerking genomen en « [wordt] het bedrag van de wederbelegging […] 

bijgevolg op de opbrengst van de verkoop in mindering gebracht » (Parl. St., Kamer, 

2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 12). In essentie wordt de waarde van het afgestane 

onroerend goed bij de raming van de bestaansmiddelen van de aanvrager slechts eenmaal in 

aanmerking genomen. 

 

 Wanneer de afstand daarentegen een ander onroerend goed betreft dat aan de aanvrager 

toebehoort, zullen, in de interpretatie van de verwijzende rechter, zowel de verkoopwaarde 

van het afgestane goed als de opbrengst van de verkoop die zich nog geheel of gedeeltelijk in 

het kapitaal van de aanvrager bevindt, in aanmerking worden genomen teneinde zijn 

bestaansmiddelen te bepalen, zodat de waarde van het onroerend goed bij de raming van zijn 

bestaansmiddelen tweemaal in aanmerking kan worden genomen. 

 

 B.3.  Het bodemgeschil betreft de afstand van een onroerend goed waarvan de aanvrager 

mede-eigenaar is geworden ingevolge een nalatenschap en dat is verkocht ten voordele van 

alle erfgenamen in onverdeeldheid. Betwist wordt niet dat het deel van de opbrengst van die 

verkoop dat aan de aanvrager toevalt, nog in ruime mate in zijn roerend kapitaal kan worden 

teruggevonden zodat een aanzienlijk deel van de opbrengst van de verkoop aldus door de 

RVP dubbel in rekening is gebracht, een eerste keer door met toepassing van artikel 10 van de 

in het geding zijnde wet rekening te houden met de verkoopwaarde van het afgestane 

onroerend goed, een tweede keer door met toepassing van artikel 9 van dezelfde wet rekening 

te houden met de som geld die in het bezit is van de aanvrager. 
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 B.4.  Uit de in B.2.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever 

ernaar streefde financiële nalatigheid, en zelfs bedrieglijke handelingen, van de aanvrager in 

de loop van de tien jaren die aan de aanvraag om bijstand voorafgaan, te vermijden. 

Aangezien het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen een residuair stelsel binnen de 

sociale zekerheid is, is een dergelijk doel gewettigd. 

 

 B.5.  Het Hof dient echter nog na te gaan of een dergelijke doelstelling met de in het 

geding zijnde maatregel op redelijke wijze wordt nagestreefd. 

 

 B.6.  Volgens de RVP wordt het in het geding zijnde verschil in behandeling verantwoord 

door het feit dat de persoon die zijn woonhuis, enig bebouwd onroerend goed dat hij bezit, 

onder bezwarende titel afstaat, minder gemakkelijk een oneigenlijk gebruik zou kunnen 

maken van het kapitaal dat daaruit voortvloeit. 

 

 B.7.  Zonder dat het nodig is te oordelen over de relevantie van het te dezen in 

aanmerking genomen criterium van onderscheid, volstaat het erop te wijzen dat het voor de 

verwezenlijking van de in B.4 beoogde doelstelling in elk geval niet noodzakelijk lijkt om bij 

de berekening van de bestaansmiddelen zowel de verkoopwaarde van het onroerend goed als 

de opbrengst van de verkoop ervan in aanmerking te nemen, wanneer en in zoverre de prijs 

die verkregen is als tegenprestatie voor het afgestane goed nog steeds in het bezit van de 

aanvrager is. In een dergelijk geval kan immers niet worden betoogd dat die laatste zijn 

onvermogen heeft georganiseerd. 

 

 Het blijft weliswaar denkbaar dat de aanvrager het onroerend goed voor een spotprijs 

heeft afgestaan. De wetgever kan zich tegen een dergelijk risico echter indekken door bij de 

berekening van de bestaansmiddelen van de aanvrager, zoals hij dat trouwens heeft gedaan, 

rekening te houden met de verkoopwaarde van het afgestane onroerend goed, en niet met de 

contractueel overeengekomen prijs. Daarentegen is het niet redelijkerwijs verantwoord om, na 

de verkoopwaarde van het onroerend goed in aanmerking te hebben genomen, nog rekening te 

houden met de som geld die zich in zijn vermogen bevindt en waarvan niet wordt betwist dat 

zij, zoals te dezen, het saldo van de gerealiseerde verkoop is. Daarbij maakt de wetgever het 

mogelijk dat de inkomsten van de aanvrager fictief substantieel worden verhoogd, zelfs bij 

ontstentenis van enig onrechtmatig, laat staan bedrieglijk, gedrag van die laatste. 
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 B.8.  De maatregel is des te minder verantwoord wanneer, zoals te dezen, het onroerend 

goed wordt afgestaan teneinde uit een onverdeeldheid ingevolge een nalatenschap te treden, 

aangezien in een dergelijk geval de aanvrager zich, in principe, niet kan verzetten tegen de 

verkoop van het onroerend goed in mede-eigendom. 

 

 Indien de aanvrager niet een onroerend goed maar alleen een som geld zou hebben 

geërfd, zou dat bedrag daarenboven bij de berekening van zijn bestaansmiddelen niet dubbel 

in aanmerking zijn genomen, aangezien hij geen afstand zou hebben moeten realiseren. 

 

 B.9.  Aldus geïnterpreteerd, is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij de RVP de verplichting oplegt om bij de 

berekening van de bestaansmiddelen van de aanvrager zowel de verkoopwaarde van een 

onroerend goed dat is verkocht in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de datum 

waarop de aanvraag voor het verkrijgen van de inkomensgarantie uitwerking heeft, als het 

gedeelte van het roerend vermogen van de aanvrager waarvan niet wordt betwist dat het het 

saldo vormt van de opbrengst van die onroerende verkoop, automatisch in aanmerking te 

nemen. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  Gelet op het antwoord op de eerste prejudiciële vraag is het voor de uitkomst van 

het voor de verwijzende rechter hangende geschil niet noodzakelijk om te antwoorden op de 

tweede door de verwijzende rechter gestelde vraag. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 

ouderen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat het de 

Rijksdienst voor Pensioenen de verplichting oplegt om bij de berekening van de 

bestaansmiddelen van de aanvrager zowel de verkoopwaarde van een onroerend goed dat is 

verkocht in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de datum waarop de aanvraag voor 

het verkrijgen van de inkomensgarantie uitwerking heeft, als het gedeelte van het roerend 

vermogen van de aanvrager waarvan niet wordt betwist dat het het saldo vormt van de 

opbrengst van die onroerende verkoop, automatisch in aanmerking te nemen. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5716 

 

 

Arrest nr. 127/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 12 september 2013 in zake T.G. tegen S.W. en Mr. Kim Van Tilborg, 

advocaat, handelend in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarige kind N.G., 

waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 september 2013, heeft de 

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 330 § 1 eerste lid, tweede zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 22 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het EVRM, in zoverre de vordering tot 

betwisting van de vaderlijke erkenning uitgaande van de man die het kind erkend heeft (zijnde 

de erkenner) niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de 

erkenner ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  T.G., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. H. Geens, advocaat bij de balie te 

Turnhout; 

 

 -  Mr. Kim Van Tilborg, advocaat bij de balie te Turnhout, handelend in haar 

hoedanigheid van voogd ad hoc over het minderjarige kind N.G., bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Klingels, advocaat bij de balie te Turnhout; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. D. Smets, 

advocaten bij de balie te Kortrijk. 

 

 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke 

en P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 

die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 

verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak in beraad zal worden 

genomen. 

 

 Ingevolge het verzoek, ingediend binnen voormelde termijn, van een partij om te worden 

gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 18 juni 2014 de dag van de terechtzitting bepaald op 

9 juli 2014. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. H. Geens, voor T.G.; 

 

 -  Mr. F. Van Swygenhoven, advocaat bij de balie te Hasselt, loco Mr. K. Van Tilborg, 

voor het minderjarige kind N.G.; 

 

 -  Mr. D. Smets, tevens loco Mr. S. Ronse, voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 T.G. vraagt aan de verwijzende rechter voor recht te zeggen dat de erkenning van 5 december 2003 met een 

wilsgebrek is aangetast, dat de erkenning nietig is en dat hij niet de vader is van N.G., die op 27 februari 2004 is 

geboren. 

 

 T.G. en S.W. hadden gedurende meerdere jaren een affectieve relatie waarbij zij feitelijk samenwoonden. 

Tijdens die relatie werden twee kinderen geboren, die door T.G. werden erkend. Het tweede kind N.G. werd bij 

akte van 5 december 2003, vóór de geboorte, door T.G. erkend, ten gevolge waarvan de juridische vaderlijke 

afstamming van het kind vaststaat. 

 

 Op 20 augustus 2010 traden T.G. en S.W. in het huwelijk. Op 5 juli 2012 werd de echtscheiding 

uitgesproken. In de regelingsakte van de echtscheiding bij onderlinge toestemming werd een 

tweeverblijfsregeling overeengekomen voor de kinderen, die door de partijen tot september 2012 werd 

nageleefd. 

 

 Voor de verwijzende rechter stelt T.G. dat hij recent naar aanleiding van een bloedonderzoek heeft ontdekt 

dat hij niet de biologische vader is van N.G.  

 

 T.G. betwist niet dat N.G. bezit van staat ten aanzien van hem heeft. Hij meent evenwel dat een dergelijk 

bezit van staat geen onontvankelijkheidsgrond voor zijn vordering tot betwisting van de vaderlijke erkenning kan 

zijn. 

 

 Op verzoek van T.G. en S.W. stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  T.G., eisende partij voor de verwijzende rechter, benadrukt dat zijn goede trouw heeft bijgedragen tot 

de totstandkoming van de feiten die de criteria uitmaken van het bezit van staat, hetgeen zijn vordering tot 

betwisting van de vaderlijke erkenning niet-ontvankelijk maakt. Dat heeft tot gevolg dat hij over geen enkele 

mogelijkheid beschikt om zijn vordering ten gronde te laten beoordelen, zodat zijn recht tot betwisting louter 

theoretisch of illusoir is. Bovendien wordt hem aldus de toegang tot de rechter ontzegd. De absolute grond van 

niet-ontvankelijkheid die het bezit van staat uitmaakt, is bijgevolg een maatregel die niet evenredig is met het 

door de wetgever nagestreefde doel, namelijk de rechtszekerheid in familierechtelijke betrekkingen, de rust der 

families en het belang van het kind. De in het geding zijnde maatregel is niet bestaanbaar met artikel 22 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 Met verwijzing naar de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (arresten nrs. 20/2011, 29/2013, 

96/2013 en 105/2013), betoogt hij dat de rechter in staat moet zijn een billijk evenwicht tussen de belangen van 

de verschillende betrokken partijen te vinden.  
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 Bovendien zijn volgens hem geen redenen voorhanden, zoals die in artikel 8.2 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens zijn vermeld, die een inmenging van de openbare macht in het privéleven van 

partijen zouden verantwoorden.  

 

 A.2.  De voogd ad hoc verwijst naar de arresten nrs. 20/2011, 29/2013 en 96/2013 en merkt op dat het te 

dezen een soortgelijke situatie betreft.  

 

 De voogd ad hoc dient te handelen in het belang van het kind. Het toelaten van de betwisting van de 

vaderlijke erkenning is te dezen niet in strijd met het belang van het kind. Van een duurzame gezinskern is geen 

sprake meer. Het kind heeft geen belang erbij dat men het een vader opdringt die niet zijn biologische vader is en 

die bovendien geen contact meer ermee wil. 

 

 De in het geding zijnde maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen en is derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 A.3.1.  Volgens de Ministerraad wordt de socioaffectieve band tussen het betrokken kind en de juridische 

vader geconcretiseerd aan de hand van de notie « bezit van staat ». De keuze van de wetgever voor het bezit van 

staat als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de vaderlijke erkenning past 

bovendien in het kader van de meer algemene doelstellingen van de afstammingswet van 1987, namelijk de 

bescherming van de belangen van het kind, van de « rust der families » en van juridisch vaststaande 

afstammingsbanden. De socioaffectieve realiteit dient in bepaalde gevallen, indien zulks in het belang van kind 

is, te primeren op de biologische werkelijkheid.  

 

 Verscheidene bepalingen in het Belgische afstammingsrecht voorzien in het bezit van staat als een grond 

van niet-ontvankelijkheid. De Ministerraad merkt op dat het Hof reeds meermaals heeft geoordeeld dat die grond 

van niet-ontvankelijkheid een onevenredige beperking van het recht op privé- en familieleven inhoudt. De 

arresten nrs. 20/2011, 29/2013 en 96/2013 kunnen niet naar analogie worden toegepast. 

 

 Bij de arresten Ahrens en Kautzor van 22 maart 2012 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

die rechtspraak van het Grondwettelijk Hof op de helling gezet. Het Europees Hof is immers van oordeel dat een 

regeling die door middel van een grond van niet-ontvankelijkheid het recht om het vaderschap te betwisten 

beperkt, niet ipso facto strijdig is met het recht op privéleven van de erkenner, in zoverre aan de volgende 

voorwaarden is voldaan : in de beperking wordt bij een wet voorzien; die beperking moet wettige doelstellingen 

nastreven, moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en mag een billijke besluitvorming door de 

nationale rechtscolleges niet in de weg staan. 

 

 De Ministerraad is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling aan die voorwaarden voldoet. 

 

 A.3.2.  In zijn memorie van antwoord betoogt de Ministerraad dat de invoering van het bezit van staat als 

ontvankelijkheidsgrond het recht van een persoon op toegang tot de rechter niet ontzegt. Dat recht is niet 

absoluut en kan bijgevolg worden beperkt, wanneer de beperking een wettig doel nastreeft en met dat doel 

evenredig is. De in het geding zijnde bepaling voldoet aan die voorwaarden. Bovendien laat artikel 331nonies 

van het Burgerlijk Wetboek de rechter toe om rekening te houden met de diverse, vaak tegenstrijdige belangen 

van de onderscheiden partijen in een juridische procedure.  

 

 Het ontkennend beantwoorden van de prejudiciële vraag brengt overigens geen onverantwoord verschil in 

behandeling met zich mee tussen, enerzijds, de erkenner van het betrokken kind en, anderzijds, de overige 

personen op wie de in het geding zijnde bepaling betrekking heeft. In dat verband is de Ministerraad van oordeel 

dat de categorieën van personen ten aanzien van wie het Hof zich reeds heeft uitgesproken, niet vergelijkbaar 

zijn met de categorie van de erkenners van een kind.  
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de tweede zin van artikel 330, § 1, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek, die vóór de wijziging ervan bij artikel 35, 1° en 2°, van de 

wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank bepaalt :  

 

 « Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de 

erkenning van het moederschap worden betwist door de vader, het kind, de vrouw die het 

kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit 

van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het 

vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de 

man die het vaderschap van het kind opeist ». 

 

 Met betrekking tot het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk 

Wetboek :  

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 

 

 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van 

afstamming aantonen. 

 

 Die feiten zijn onder meer : 

 

 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 

afstamt; 

 

 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 

 

 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 

 

 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 

 

 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 

 

 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 330, § 1, eerste lid, tweede 

zin, van het Burgerlijk Wetboek bestaanbaar is met artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de 

vordering tot betwisting van de vaderlijke erkenning uitgaande van de man die het kind heeft 

erkend, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner. 
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 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing 

blijkt dat het bodemgeschil betrekking heeft op een vordering tot betwisting van de erkenning 

van het vaderschap, ingesteld door de erkenner ten aanzien van wie het kind bezit van staat 

heeft en die op het ogenblik van de erkenning niet wist dat hij niet de biologische vader was. 

 

 In het bodemgeschil is aldus enkel de tweede zin van artikel 330, § 1, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek in het geding, in zoverre de erkenning van het vaderschap wordt betwist 

door de man die het kind heeft erkend en die op het ogenblik van de erkenning niet wist dat 

hij niet de biologische vader was. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.3.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek regelt de betwisting van de moederlijke en 

de vaderlijke erkenning. Het bepaalt welke de vorderingsgerechtigden zijn en welke termijnen 

op hen van toepassing zullen zijn. De betwisting van de vaderlijke erkenning kan uitgaan van 

de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het 

kind opeist. Voor alle vorderingsgerechtigden geldt dat de vordering niet ontvankelijk is 

wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien van diegene die het heeft erkend.  

 

 B.4.1.  Het bezit van staat werd bij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal 

bepalingen betreffende de afstamming ingevoerd als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap. 

 

 Artikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde :  

 

 « De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen 

dat de erkenner niet de vader of de moeder is. 

 

 Het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten 

aanzien van de erkenner ». 

 

 In de parlementaire voorbereiding van artikel 330 (oud) van het Burgerlijk Wetboek 

wordt daaromtrent vermeld : 

 

 « Meerdere leden hadden ernstig bezwaar tegen het feit dat het betwistingsrecht op een 

absolute wijze zou worden toegestaan. Het principe van de zogenaamde biologische waarheid 

kan in bepaalde gevallen immers storend zijn voor het kind en indruisen tegen diens belangen. 
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 Deze leden waren dan ook van mening dat het bezit van staat moet worden ingeschakeld 

in de appreciatie van de rechtbank die zich over de betwisting van een erkenning uitspreekt. 

Er werd zelfs gepleit om de verwijzing naar het bezit van staat uitdrukkelijk in de tekst op te 

nemen. Zo er bezit van staat is, moet de betwisting van de erkenning worden uitgesloten, zo 

niet kunnen de belangen van het kind ernstig worden geschaad. 

 

 Andere leden waarschuwden nochtans voor een te grote waarde die aan het bezit van 

staat wordt gehecht; dit zou immers tot gevolg hebben dat het eenvoudig samenwonen op 

dezelfde voet zou worden behandeld als het huwelijk. 

 

 Deze leden meenden dan ook dat het bezit van staat slechts een rol kan spelen wanneer 

het beantwoordt aan de biologische realiteit. 

 

 Hierop werd gerepliceerd dat er ten aanzien van het kind aan het bezit van staat een 

zelfde waarde dient te worden toegekend zonder dat daarbij wordt rekening gehouden met het 

feit of het kind binnen of buiten het huwelijk is geboren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 904, 

nr. 2, p. 100). 

 

 B.4.2.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd bij artikel 16 van de wet 

van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.  

 

 De erkenning van het vaderschap kan enkel nog worden betwist door de moeder, het 

kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind opeist. Het 

bezit van staat als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap bleef behouden. 

 

 Artikel 16 van de wet van 1 juli 2006 vindt zijn oorsprong in een amendement dat in de 

Kamer werd ingediend. 

 

 Dat amendement werd als volgt verantwoord : 

 

 « Het voorgestelde artikel 330 zorgt zowel voor de vordering tot betwisting van de 

erkenning als voor de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap voor een 

soortgelijke procedure. 

 

 Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 

instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 

echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 

kind opeist. 
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 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 

door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 

dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 

niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het 

instellen van de vordering. 

 

 Om een leemte te voorkomen tussen de vordering tot betwisting en de erkenning, zoals 

thans het geval is, wordt ten slotte bepaald dat de beslissing die gevolg geeft aan een 

vordering tot betwisting die werd ingesteld door een persoon die beweert de biologische vader 

of moeder van het kind te zijn, van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de 

verzoeker met zich brengt » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6). 

 

 Aan het einde van de bespreking in de Commissie voor de Justitie van de Senaat heeft de 

minister van Justitie het belang van het begrip « bezit van staat » bevestigd door het volgende 

te verklaren : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 

van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 

in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische 

waarheid het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden 

blijven en het bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 

2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 9). 

 

 B.5.  Het Hof dient artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek te 

toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt :  

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt :  

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 

 

 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
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economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat 

zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden 

voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een 

daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de 

sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. 

t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman t. Zweden, § 78). 

 

 B.7.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 

 

 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van de erkenning van het vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.8.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51). Dit is noodzakelijk opdat er sprake kan zijn van een maatregel die evenredig 

is met de nagestreefde wettelijke doelstellingen. 

 

 B.9.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het 

belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap 

te verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.10.  Door het bezit van staat als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap in te stellen, heeft de wetgever 

de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de man 

die het kind heeft erkend en die op het ogenblik van de erkenning niet wist dat hij niet de 

biologische vader was, op absolute wijze uitgesloten van de mogelijkheid om zijn erkenning 

van het vaderschap te betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 
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 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen. De in het geding zijnde bepaling is derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens.  

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap door 

de man die het kind heeft erkend, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten 

aanzien van degene die het heeft erkend en die op het ogenblik van de erkenning niet wist dat 

hij niet de biologische vader was. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5717 

 

 

Arrest nr. 128/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23, § 1, 5°, en 34, § 1, 1°, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 

Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 9 september 2013 in zake Sylvain Vanhees en Maria Wauters tegen de 

Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 september 

2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen 23 en 34 van het WIB 1992, in zoverre zij het de Belgische Staat 

mogelijk maken het pensioen te belasten dat door de DOSZ is uitgekeerd aan een 

belastingplichtige, vrijwillig aangeslotene, die de individueel en vrijwillig gestorte bijdragen 

niet heeft kunnen aftrekken, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door een door die 

bepalingen verboden discriminatie te creëren ten opzichte van de belastingplichtigen die, 

aangezien zij een levensverzekering zijn aangegaan, de in artikel 39, § 2, 2°, van het 

WIB 1992 bedoelde vrijstelling met betrekking tot de uitkeringen genieten, wanneer zij de 

gestorte bijdragen niet hebben afgetrokken ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Sylvain Vanhees en Maria Wauters, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. B. Maquet, advocaat bij de balie te Luik; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Fekenne, advocaat bij de 

balie te Luik. 

 

 Sylvain Vanhees en Maria Wauters hebben ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 

T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Sylvain Vanhees heeft in Rwanda in de privésector gewerkt. Tijdens die jaren was hij aangesloten bij het 

algemene stelsel van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (hierna : DOSZ). Sedert 9 februari 2009 

ontvangt hij een pensioen van die instelling. 

 

 Buiten zijn verblijf in Rwanda heeft de betrokkene ook als loontrekkende voor Belgische werkgevers 

gewerkt. 
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 Op 5 (november) (volgens het verwijzingsvonnis) 2010 stuurt de belastingadministratie een bericht van 

wijziging met betrekking tot het aanslagjaar 2010 naar de eiser voor de verwijzende rechter om reden dat het 

pensioen van de DOSZ niet op de aangifte in de personenbelasting was vermeld. 

 

 Op 18 oktober 2010 gaat de eiser voor de verwijzende rechter niet akkoord met die wijziging. Hij is van 

mening dat het DOSZ-pensioen niet belastbaar is om reden dat de bijdragen die hij heeft gestort om het te 

verkrijgen, niet werden afgetrokken. 

 

 Op 29 november 2010 stelt de belastingadministratie hem in kennis van haar beslissing tot taxatie en op 

17 december 2010 gaat zij over tot de inkohiering van de aanslag. 

 

 Op 15 juni 2011 richt de eiser voor de verwijzende rechter een bezwaarschrift tot de gewestelijke directie te 

Luik. Het wordt verworpen bij directoriale beslissing van 14 februari 2012. 

 

 Op 14 mei van hetzelfde jaar betwist de eiser voor de verwijzende rechter voor die laatste de te zijnen laste 

ingekohierde aanslag in de personenbelasting. Het is in dat kader dat de onderhavige prejudiciële vraag bij het 

Hof aanhangig wordt gemaakt. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  In zijn memorie voert de eiser voor de verwijzende rechter aan dat de belastingplichtigen die de 

vrijstelling genieten van het pensioen dat zij ontvangen ingevolge het aangaan van een individuele 

levensverzekering waarvoor zij hun bijdragen niet hebben afgetrokken, zich in een situatie zouden bevinden die 

vergelijkbaar is met diegenen die, zoals de eiser voor de verwijzende rechter, aan de DOSZ vrijwillig en 

individueel bijdragen hebben gestort die zij niet hebben kunnen aftrekken teneinde een pensioen te genieten. 

 

 Met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën betwist de eiser voor de 

verwijzende rechter niet dat het kapitaal, in het kader van een levensverzekering, niet door een federale 

overheidsinstelling maar door een of andere verzekeringsinstelling wordt uitgekeerd. Hij beklemtoont dat, zowel 

voor de vrijwillige bijdrageplichtigen aan een overheidsinstelling als voor het aangaan van een individuele 

levensverzekering bij een verzekeringsinstelling, de door de belastingplichtige aan de instelling gestorte 

bijdragen worden gekapitaliseerd en het mogelijk maken hem een pensioen uit te keren op de vervaldatum. 

 

 A.1.2.  De eiser voor de verwijzende rechter wijst eveneens erop dat zijn situatie moet worden vergeleken 

met die van de belastingplichtige die premies heeft gestort aan een levensverzekeringsmaatschappij zonder ze af 

te trekken. Die belastingplichtige zal immers niet worden belast op het uitgekeerde pensioen, terwijl de eiser 

voor de verwijzende rechter wel erop zou worden belast, terwijl hij de aan de DOSZ gestorte premies niet heeft 

kunnen aftrekken. 

 

 De eiser voor de verwijzende rechter voert eveneens aan dat de levensverzekering, hoewel zij sensu stricto 

geen rustpensioen met betrekking tot een beroepswerkzaamheid is, toch ermee kan worden vergeleken. 

 

 A.1.3.  Hij merkt ten slotte op dat het voor hem onmogelijk was om de bijdragen die hij vrijwillig aan de 

DOSZ heeft gestort terwijl hij in Rwanda verbleef, in de personenbelasting af te trekken. 

 

 A.2.1.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat de prejudiciële vraag niet relevant is om reden dat uit 

het onderzoek van het bij de DOSZ geopende dossier van de eiser voor de verwijzende rechter zou voortvloeien 

dat alle bijdragen in het algemene stelsel van de instelling gedurende het verblijf van de betrokkene in Rwanda 

van 1969 tot 1989 door zijn opeenvolgende werkgevers zijn gestort. De eiser zou enkel in de maanden april en 

mei 1989 persoonlijk bijdragen in het algemene stelsel van de DOSZ hebben gestort teneinde aanspraak te 

maken op uitkeringen gedurende een periode van twintig jaar. Aangezien de bijdragen niet individueel werden 

gestort, zou de vergelijking met het stelsel van de individuele levensverzekering geen bestaansreden meer 

hebben. 

 



4 

 A.2.2.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de aangeklaagde ongrondwettigheid niet in de artikelen 23 

en 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) is vervat. Enkel artikel 39 van het 

Wetboek vermeldt immers de gevallen van vrijstelling van pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen 

en zou bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kunnen schenden. Die bepaling wordt echter niet als 

dusdanig beoogd in de prejudiciële vraag. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad voert ten slotte aan dat de door de verwijzende rechter gestelde vraag te vaag en te 

onduidelijk blijft met betrekking tot de redenen waarom de eiser voor die rechter de bijdragen die hij individueel 

zou hebben gestort, niet heeft kunnen aftrekken. 

 

 A.2.4.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de gestelde vraag ontkennend moet worden 

beantwoord aangezien de ten aanzien van de betrokken maatregel voldoende vergelijkbare categorieën van 

belastingplichtigen niet erin worden geïdentificeerd.  

 

 A.2.5.  Met betrekking tot de nagestreefde doelstellingen wijst de Ministerraad met nadruk op het feit dat 

de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid een algemeen socialezekerheidsstelsel en een 

algemeen stelsel van aanvullende verzekeringen invoert, terwijl de individuele levensverzekering particulier 

sparen is dat van enige band met een beroepswerkzaamheid is vrijgesteld. De toegang tot een 

pensioenverzekering of tot een levensverzekering is dus op geen enkel subjectief recht gebaseerd maar hangt af 

van de contractuele vrijheid van de verzekeringsondernemingen die kunnen weigeren om een dergelijk risico te 

dekken. 

 

 Met betrekking tot de financieringswijze ervan wijst de Ministerraad met nadruk op het feit dat het stelsel 

van de DOSZ geen kapitalisatiesysteem sensu stricto naar het voorbeeld van de individuele levensverzekeringen 

is, maar een gemengd systeem dat gedeeltelijk door de bijdragen van de aangeslotenen of van hun werkgever en 

gedeeltelijk door de Belgische Schatkist wordt gefinancierd. Het stelsel van de individuele levensverzekering 

berust dan weer op een kapitalisatiesysteem dat wordt gespijsd met de persoonlijke bijdragen van de 

verzekeringnemer die de wetgever heeft willen aanmoedigen door middel van fiscale stimulansen. 

 

 In tegenstelling tot de DOSZ zijn private verzekeraars ondernemingen die een winstoogmerk nastreven en 

niet bereid zijn om naast de rente die zij aan hun verzekerden moeten uitkeren, aanvullend vakantiegeld, 

geïndexeerde bedragen en renten tegen een intrestvoet van 3,75 pct. te waarborgen, terwijl zulks wel het geval is 

voor de ouderdomsrenten die automatisch en volledig worden verbonden aan de schommeling van het 

indexcijfer van de consumptieprijzen terwijl de bedragen ervan tegen de voormelde intrestvoet worden 

gekapitaliseerd. 

 

 A.2.6.  In uiterst ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de gestelde vraag ontkennend moet 

worden beantwoord om reden dat de bekritiseerde bepalingen een objectieve en redelijke verantwoording ten 

aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel zouden bevatten. Er zou immers een objectief verschil 

bestaan tussen, enerzijds, de personen die, rekening houdend met hun beroepswerkzaamheid, een wettelijk 

pensioen ontvangen dat belastbaar blijft wegens de aard van het vervangingsinkomen dat het definitieve 

loonverlies compenseert en, anderzijds, de categorie van personen die, aangezien zij privé een individuele 

levensverzekering zijn aangegaan, de in artikel 39, § 2, van het WIB 1992 bedoelde vrijstelling kunnen genieten 

op voorwaarde dat bij het storten van de premies geen specifiek fiscaal voordeel werd verkregen. 

 

 De omstandigheid dat de bijdragen die strekten tot de financiering van de door de DOSZ uitgekeerde 

pensioenen, vooraf al dan niet zijn afgetrokken, zou geen invloed kunnen hebben op het feit dat aanleiding geeft 

tot de belasting. De wettelijke pensioenen zijn van nature uitgestelde beroepsinkomsten die belastbaar zijn. 

 

 Wat het stelsel van de levensverzekering betreft, heeft de wetgever het gebruik van de derde pijler willen 

aanmoedigen door een alternatief te bieden aan de belastingplichtige die ofwel een belastingvrije 

levensverzekering kan aangaan waarvan de uitkeringen niet belastbaar zijn zonder dat enig voordeel kan worden 

verkregen wat de betaling van de premies betreft, ofwel een levensverzekering kan aangaan die wordt belast en 

waarbij een vermindering van de gestorte premies wordt toegekend maar die de belasting van de uitkeringen 

inhoudt. Aldus is het particuliere sparen dat uit het aangaan van een individuele levensverzekering voortvloeit, 

enkel belastbaar in zoverre bij de betaling van de premies geen door de wetgever verleende fiscale stimulansen 

werden verkregen. De aldus aan de belastingplichtige gelaten keuze kan niet worden uitgebreid tot alle 

vervangingsinkomsten en met name tot de pensioenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 

een beroepswerkzaamheid en die bijgevolg in alle gevallen belastbaar blijven. 
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 Volgens de Ministerraad onderscheidt een tweede objectief criterium de twee in het geding zijnde 

categorieën. Aldus vindt het DOSZ-pensioenstelsel zijn bestaansreden in de omstandigheid dat de gerechtigden -

 vaak langdurig - zijn geëmigreerd, en bijgevolg aan een onderscheiden belastingregeling in de Staat van verblijf 

worden onderworpen. Dat element van vreemdelingschap zou in de weg staan aan de toepassing van een fiscale 

coherentie die een correlatie inhoudt tussen het belasten van de uitkeringen en het feit dat de premie door de 

belastingplichtige in het buitenland in mindering is gebracht. Het verschil in behandeling zou in dat geval 

voortvloeien uit het uiteenlopen van de belastingregelingen waarin door de respectieve Staten van verblijf is 

voorzien. 

 

 Om de evenredigheid van de maatregel te beoordelen, voert de Ministerraad ten slotte aan dat de in het 

geding zijnde bepalingen opnieuw in het geheel van de wetgeving die tot de materie behoort, moeten worden 

geplaatst. 

 

 Hoewel het DOSZ-pensioen een uitgesteld inkomen vormt en in dat opzicht wordt belast tegen het 

progressieve tarief van de personenbelasting in het jaar waarin men het ontvangt, worden de uitkeringen van 

individuele levensverzekeringen aldus belast in de vorm van een bevrijdende indirecte belasting op het 

langetermijnsparen die tegen het tarief van 10 pct. wordt berekend en die meestal wordt gevorderd van de 

verzekeringsonderneming op het ogenblik waarop de verzekerde de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 

 A.3.1.  Wat de relevantie van de gestelde vraag betreft, geeft de eiser voor de verwijzende rechter in zijn 

memorie van antwoord aan dat, indien de bijdragen door de werkgevers van de eiser voor de verwijzende rechter 

zijn gestort, zulks enkel komt omdat de stortingen destijds niet door een particulier vanuit Rwanda konden 

worden verricht en omdat de betaling van de premies bijgevolg diende te geschieden via de vennootschap die de 

betrokkene tewerkstelde. Dat element zou worden bevestigd door het feit dat de bijdragen werden ingehouden 

van het nettoloon van de eiser voor de verwijzende rechter. 

 

 A.3.2.  Met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de categorieën van belastingplichtigen brengt de eiser 

voor de verwijzende rechter in herinnering dat de op vrijwillige basis gestorte bijdragen hem enkel de 

mogelijkheid boden een rustpensioen te genieten en dat het in dat verband weinig belang heeft dat de DOSZ ook 

in aanvullende verzekeringen voorziet. 

 

 A.3.3.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, zou de individuele levensverzekering, ook « derde 

pijler » genoemd, volledig verband kunnen houden met een beroepswerkzaamheid aangezien een werknemer ze 

perfect kan aangaan teneinde een pensioenkapitaal te verkrijgen op de dag waarop hij die werkzaamheid 

beëindigt. 

 

 De eiser voor de verwijzende rechter wijst eveneens met nadruk op het feit dat de belastingplichtige in 

beide gevallen vrijwillig premies stort om zichzelf op een bepaalde datum een pensioen of een rente toe te 

kennen. 

 

 Wat de financieringswijze betreft, preciseert de eiser voor de verwijzende rechter dat het systeem van 

pensioenen van de DOSZ op kapitalisatie is gebaseerd en dat de door de Staat gestorte toelage, die door de 

Ministerraad wordt aangevoerd, moet worden gerelativeerd aangezien zij van een veel latere datum is dan de 

bijdrageperiode van de eiser voor de verwijzende rechter. 

 

 A.3.4.  Wat de verantwoording van het verschil in behandeling betreft, verwijst de eiser voor de 

verwijzende rechter naar zijn memorie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 

11 en 172 van de Grondwet, van de artikelen 23 en 34 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), in zoverre zij het de Belgische Staat 

mogelijk zouden maken het pensioen te belasten dat door de Dienst voor de Overzeese 
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Sociale Zekerheid (hierna : de DOSZ) is uitgekeerd aan een belastingplichtige, vrijwillig 

aangeslotene, die de individueel en vrijwillig gestorte bijdragen niet heeft kunnen aftrekken. 

 

 B.1.2.  De verwijzende rechter vergelijkt die categorie van belastingplichtigen met die 

welke, aangezien zij een levensverzekering is aangegaan, de in artikel 39, § 2, 2°, van het 

WIB 1992 bedoelde vrijstelling met betrekking tot de uitkeringen die erin worden beoogd, 

geniet, wanneer zij de gestorte bijdragen niet hebben afgetrokken. 

 

 B.2.  Artikel 23 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « § 1.  Beroepsinkomsten zijn inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen 

uit werkzaamheden van alle aard, met name : 

 

 1°  winst; 

 

 2°  baten; 

 

 3°  winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid; 

 

 4°  bezoldigingen; 

 

 5°  pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen. 

 

 […] ». 

 

 Artikel 34 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « § 1.  Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen omvatten, ongeacht de 

schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld 

en toegekend : 

 

 1°  pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, 

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid; 

 

 […] ». 

 

 Artikel 39, § 2, 2°, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Pensioenen, aanvullende pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en 

afkoopwaarden zijn vrijgesteld : 

 

 […] 
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 2°  indien ze voortkomen uit een individueel levensverzekeringscontract dat is afgesloten 

ten gunste van de belastingplichtige of de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is, en : 

 

 a)  geen vrijstelling is toegepast overeenkomstig bepalingen die vóór het aanslagjaar 

1993 van toepassing waren, de in artikel 104, 9°, vermelde aftrek voor enige woning niet is 

toegepast en de in artikel 145/1, 2°, vermelde vermindering niet is verleend; 

 

 b)  de vrijstelling krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 13 juli 1959 is 

geweigerd; 

 

 c)  van de vrijstelling overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van de voormelde wet of 

overeenkomstig artikel 508 afstand is gedaan; 

 

 d)  ze niet geheel of gedeeltelijk zijn gevormd door middel van werkgeversbijdragen of 

bijdragen van de onderneming, noch van bijdragen of premies als bedoeld in artikel 38, § 1, 

eerste lid, 16°, noch van bijdragen die, overeenkomstig artikel 52, 7°bis, in aanmerking 

konden komen als beroepskosten, noch van bijdragen die in aanmerking konden komen voor 

de toepassing van artikel 145/1, 1°; ». 

 

 Artikel 52, 7°bis, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 53 tot 66bis worden inzonderheid 

als beroepskosten aangemerkt : 

 

 […] 

 

 7°bis  tot de in 7° bedoelde bijdragen behoren inzonderheid de bijdragen als vermeld in 

artikel 45 van de programmawet van 24 december 2002, met uitzondering van de premies of 

bijdragen die door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks aan 

een pensioeninstelling worden betaald voor overeenkomsten in uitvoering van de regeling 

van sociale voordelen voorzien in artikel 54 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en die ten name van de 

verkrijger zijn vrijgesteld ingevolge artikel 38, eerste lid, 16° ». 

 

 Ten slotte bepaalt artikel 145/1, 1°, van het WIB 1992 : 

 

 « Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 145/2 tot 145/16 

wordt een belastingvermindering verleend die wordt berekend op de volgende uitgaven die 

tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald : 

 

 1°  als in artikel 34, § 1, 2°, eerste lid, a tot c, bedoelde persoonlijke bijdragen en premies 

die worden betaald door de werkgever via inhouding op de bezoldigingen van de werknemer 

of door de onderneming via inhouding op de bezoldigingen van de bedrijfsleider zonder 

dienstverband; ». 
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 B.3.1.  De Ministerraad voert aan dat de vraag niet relevant is voor de oplossing van het 

geschil omdat het niet de eiser voor de verwijzende rechter maar zijn opeenvolgende 

werkgevers zijn die de vrijwillige bijdragen aan de DOSZ hebben gestort. 

 

 De Ministerraad voert eveneens aan dat het aangeklaagde verschil in behandeling zijn 

oorsprong niet in de in het geding zijnde artikelen 23 en 34 van het WIB 1992 maar in 

artikel 39 van hetzelfde Wetboek vindt. 

 

 B.3.2.  In de regel komt het de verwijzende rechter toe de normen vast te stellen die 

toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil. Wanneer evenwel aan het Hof bepalingen 

worden voorgelegd die klaarblijkelijk niet op het bodemgeschil kunnen worden toegepast, 

onderzoekt het Hof de grondwettigheid van zulke bepalingen niet. 

 

 Zoals de verwijzende rechter opmerkt, blijkt uit de artikelen 23 en 34 van het WIB 1992 

dat de pensioenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een 

beroepswerkzaamheid, belastbaar zijn. Volgens de verwijzende rechter zijn de door de DOSZ 

uitgekeerde bedragen evenwel belastbaar met toepassing van het voormelde artikel 34, § 1, 

1°, aangezien het belasten van die bedragen in dat artikel niet afhankelijk wordt gesteld van 

de aftrek van de bijdragen die het mogelijk hebben gemaakt het pensioen op te bouwen. 

 

 Volgens de verwijzende rechter zou uit de lezing van artikel 39, § 2, 2°, van het 

WIB 1992 blijken dat het niet op de situatie van de eerste verzoekende partij van toepassing is 

en dat de vrijstellingen die erin worden beoogd, restrictief moeten worden geïnterpreteerd in 

zoverre zij een uitzondering op het beginsel van de belasting van de beroepsinkomsten 

vormen. 

 

 B.3.3.  De prejudiciële vraag is niet klaarblijkelijk irrelevant. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad doet in ondergeschikte orde gelden dat de vraag ontkennend moet 

worden beantwoord aangezien daarin geen categorieën van belastingplichtigen zouden 

worden geïdentificeerd die voldoende vergelijkbaar zijn ten aanzien van de betrokken 

maatregel. 
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 B.4.2.  In zoverre beide categorieën van belastingplichtigen gemeen hebben dat zij een 

prestatie van financiële aard ontvangen die, in het ene geval, aan de personenbelasting wordt 

onderworpen en, in het andere, ervan kan worden vrijgesteld, bevinden zij zich in situaties die 

voldoende vergelijkbaar zijn. 

 

 B.5.1.  Naar luid van artikel 1 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 

sociale zekerheid is de DOSZ een openbare instelling die is belast met het uitvoeren van de 

verzekeringen waarin de wet voorziet. 

 

 Artikel 5 van de wet voorziet erin dat de Dienst over drie fondsen beschikt waarvan het 

vermogen gescheiden blijft, het voorwerp van afzonderlijke beleggingen uitmaakt en de 

waarborg van de verzekerden vormt voor de prestaties die ten laste van elk van die fondsen 

zijn. 

 

 In paragraaf 2 van dezelfde bepaling wordt gepreciseerd dat het Pensioenfonds het 

vermogen overneemt van de Pensioens- en gezinstoelagenkas voor de werknemers van 

Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi, alsmede de lasten, met uitzondering van de 

kinderbijslagen. 

 

 Artikel 12 bepaalt onder meer dat « aan de […] facultatieve ouderdoms- en 

overlevingsverzekering […] kan […] worden deelgenomen door » de personen die hun 

beroepsactiviteit uitoefenen in de door de Koning aangewezen overzeese landen. 

 

 Artikel 14 bepaalt dat de verzekerden of hun werkgevers, onder de bij de wet bepaalde 

voorwaarden, aan de DOSZ bijdragen kunnen storten die onder meer zijn bestemd voor de 

ouderdoms- en overlevingsverzekering, en waarvan de minimum- en maximumbedragen, 

krachtens artikel 15, door de Koning worden vastgesteld. 

 

 Naar luid van artikel 17, a), is de bijdrage bestemd « ten belope van 70 % tot het 

financieren van de ouderdoms- en overlevingsrenten, ten laste van het Pensioenfonds ». 

 

 Artikel 20 bepaalt de levenslange ouderdomsrente die de verzekerden genieten. 
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 B.5.2.  De bij de wet van 17 juli 1963 ingevoerde regeling is een facultatief systeem van 

sociale zekerheid waarbij zich de personen die in de door de Koning aangewezen overzeese 

landen werken, kunnen aansluiten. 

 

 Die regeling betreft « zowel de agenten […] die hun diensten verrichten in een openbare 

sector als de werknemers tewerkgesteld door private ondernemingen bij uitvoering van een 

kontrakt van dienstverhuring of zelfs personen die een zelfstandige beroepsbedrijvigheid 

uitoefenen » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 431/1, p. 1). 

 

 Die regeling werd uitgewerkt teneinde te « beantwoorden aan de bekommernissen van deze 

die verlangen overzees een loopbaan te ondernemen of te voltooien en wensen in hun land van 

herkomst gedekt te zijn door wettelijke bepalingen die een stelsel van sociale verzekeringen 

voorzien » (ibid.). 

 

 B.5.3.  Het bij de voormelde wet van 17 juli 1963 ingevoerde stelsel van ouderdoms- en 

overlevingsverzekering is « gebaseerd […] op de individuele kapitalisatie » (ibid., p. 5) wat 

betreft het berekenen van de ouderdoms- en overlevingsrenten, met de in artikel 58 van de 

voormelde wet van 17 juli 1963 bedoelde waarborg van de Belgische Staat. 

 

 De prestaties waarop de verzekerden aanspraak kunnen maken om reden van de stortingen 

die op hun rekeningen zijn ingeschreven, worden opgevat als « prestaties die deze aanvullen 

welke de belanghebbenden kunnen bekomen in het land waar hun beroepsbedrijvigheid 

uitgeoefend wordt » (ibid., p. 1). 

 

 De deelname aan de overzeese sociale zekerheid sluit bovendien in beginsel de toepassing 

van de Belgische wetgeving in verband met de sociale zekerheid van de loontrekkenden uit. 

 

 B.6.1.  De Ministerraad voert aan dat het bij de wet van 17 juli 1963 ingevoerde stelsel 

geen kapitalisatiesysteem sensu stricto naar het voorbeeld van de individuele 

levensverzekeringen is, maar een gemengd systeem dat gedeeltelijk door de bijdragen van de 

aangeslotenen of van hun werkgever en gedeeltelijk door de Belgische Schatkist wordt 

gefinancierd, hetgeen het niet mogelijk zou maken beide stelsels met elkaar te vergelijken. 
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 B.6.2.  Artikel 8 van de wet van 17 juli 1963 voorziet erin dat de Dienst jaarlijks voor 

ieder Fonds bepaalt welk deel van de prestaties, die zowel door die wet als door de wet van 

16 juni 1960 zijn gewaarborgd, aan de gerechtigden mag worden toegekend uit hun eigen 

inkomsten. 

 

 Het tweede lid van hetzelfde artikel voorziet evenwel erin dat de Staat voor zijn bijdrage 

ieder jaar aan ieder Fonds de sommen stort die eventueel bij dat deel moeten worden gevoegd 

om de betaling van alle gewaarborgde prestaties te verzekeren. 

 

 Artikel 154, § 2, van de wet van 22 februari 1998 « houdende sociale bepalingen » 

(Belgisch Staatsblad, 3 maart 1998) heeft erin voorzien dat de Staat vanaf het boekjaar 1997 

jaarlijks een subsidie zou storten aan de Dienst die gelijk is aan het verschil tussen het 

totaalbedrag van de uitgaven ten laste van de Fondsen en het bedrag van hun ontvangsten, 

waarbij de wil van de wetgever erin bestond een kapitalisatiesysteem te behouden (Parl. St., 

Kamer, 1996-1997, nr. 1184/3, pp. 5-6). 

 

 Het behoud van een kapitalisatiesysteem werd eveneens in herinnering gebracht ter 

gelegenheid van het aannemen van de wet van 20 juli 2006 « houdende diverse bepalingen » 

(Belgisch Staatsblad, 28 juli 2006) waarbij verschillende bepalingen van de wet van 17 juli 

1963 zijn gewijzigd teneinde de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te realiseren 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2518/001, p. 141). 

 

 B.6.3.  Door de wet van 17 juli 1963 aan te nemen, heeft de wetgever, naast het eventuele 

socialezekerheidsstelsel van het land waar de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend, een 

aanvullende verzekering willen aanbieden, mits er vrijwillig bijdragen worden betaald, die 

berust op een kapitalisatiesysteem, en die in zekere mate in concurrentie treedt met de private 

verzekeringen. 

 

 B.6.4.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn beide systemen dan ook 

vergelijkbaar. 

 

 B.7.1.  Het stelsel van fiscale vrijstellingen dat ten goede komt aan de prestaties die uit 

een individueel levensverzekeringscontract voortvloeien, vindt zijn oorsprong in artikel 11 

van de wet van 8 maart 1951 « waarbij de wetten en besluiten betreffende de 
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inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting, samengeordend bij de besluiten van 15 

en 16 januari 1948, met ingang van het dienstjaar 1951 worden gewijzigd » (Belgisch 

Staatsblad, 19-20 maart 1951). 

 

 B.7.2.  In de parlementaire voorbereiding van die wet wordt vermeld : 

 

 « De in dit artikel voorgestelde maatregel past in het raam van de fiscale gelijkheid; hij 

stelt vrij, in hoofde van al de belastingschuldenaars, het gedeelte van het bedrijfsinkomen dat 

tot de betaling van diverse bijdragen wordt aangewend dan wanneer, volgens de huidige 

wetgeving, alleen de wedde- en loontrekkenden gemachtigd zijn de bijdragen afgehouden 

ten bate van pensioen- en verzekeringskassen in mindering te brengen van hun 

bezoldigingen. 

 

 Deze vrijstelling zal van toepassing zijn : 

 

 1°  op de bijdragen gestort krachtens de wetgeving op de gezinsvergoedingen voor niet-

loontrekkenden; 

 

 2°  op de bedragen vrijwillig gestort aan mutualiteitsverenigingen als verzekering tegen 

ziekte en invaliditeit, zowel voor de belastingschuldenaar zelf als voor de leden van zijn 

familie die te zijnen laste zijn; 

 

 3°  op de inhoudingen en stortingen welke werkelijk op definitieve wijze zijn gedaan met 

het oog op het vormen van een pensioen of van een overlevingsrente.  

 

 Met betrekking tot de bijdragen bedoeld onder 1°, was twijfel gerezen nopens de vraag 

of zij al dan niet een bedrijfskarakter hebben, bijzonder wegens het feit dat in hoofde van 

belastingschuldenaars die kinderen ten laste hebben, een zekere compensatie ontstaat tussen 

de gestorte bijdragen en de ontvangen gezinsvergoeding. Dit punt wordt door het ontwerp in 

gunstige zin beslecht. 

 

 De vrijstelling welke in 2° van artikel 14 wordt voorzien voor de bijdragen vrijwillig 

gestort aan mutualiteitsverenigingen als verzekering tegen ziekte en invaliditeit, zullen de 

vrije verzekerden op gelijke voet stellen met de verplichte verzekerden. 

 

 Het 3° stelt het deel der inkomsten vrij, dat aangewend wordt tot inhoudingen en 

stortingen die werkelijk en op definitieve wijze aan de pensioen- of verzekeringskassen 

werden gedaan. 

 

 De huidige wet voorziet deze aftrekking slechts ten behoeve van de loon- en 

weddetrekkenden. De regering stelt voor deze maatregel uit te breiden tot al de 

belastingschuldenaars zonder onderscheid. 

 

 Inzake verzekering tegen ouderdom, hebben Staat en openbare machten immer, onder 

vorm van pensioen, de bestaansmiddelen verzekerd van hen die in hun dienst geweest zijn. 
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 Anderdeels, komt een uitvoerige sociale wetgeving, waarop het land terecht fier mag 

gaan, de bedienden en werklieden van de private ondernemingen, die op rust gesteld worden, 

ter hulp. 

 

 De inhoudingen gedaan ten laste van deze werklieden en bedienden met het oog op het 

vormen van een pensioen, worden door de fiscale wet in mindering van hun belastbare 

inkomsten aangenomen. 

 

 Daar de verzekering tegen de ouderdom thans de grootste bezorgdheid is van al dezen 

die leven van hun arbeid, is het gerechtvaardigd in hoofde van al de bij artikel 25 bedoelde 

belastingschuldenaars als aftrekbaar aan te nemen, de sommen welke zij werkelijk en op 

definitieve wijze storten voor het vormen van een lijfrecht. 

 

 Echter, ten einde misbruiken te vermijden, bepaalt het wetsontwerp een grens voor de 

som die uit dien hoofde zal aangenomen worden. 

 

 Zullen niet vrijgesteld worden, de tot bewuste doeleinden gestorte sommen, welke de 

betrokkene zou kunnen verhalen onder een andere vorm dan deze van een lijfrecht bestemd 

tot het verzekeren van zijn ouderdom of de veiligheid van zijn weduwe of van zijn wezen. 

 

 Het spreekt vanzelf dat de aan bewuste personen uitbetaalde pensioenen, die zouden 

samengesteld zijn door middel van stortingen die binnen de hiervoren voorziene beperkingen 

als bedrijfslast werden aangenomen, zullen gelijkgesteld worden met belastbare renten en 

pensioenen […] » (Parl. St., Kamer, 1950, nr. 215, pp. 12-13). 

 

 De minister van Financiën heeft in de Senaat eveneens verklaard : 

 

 « […] indien ik nu het woord neem, is het om aan de Senaat te vragen niet in te stemmen 

met het door de Commissie voorgestelde amendement, niet omdat dat amendement op zich 

dermate ernstige gevolgen met zich meebrengt, maar omdat het aannemen ervan het 

noodzakelijk zou maken het ontwerp naar de Kamer van volksvertegenwoordigers terug te 

zenden. Ik wens uw aandacht te vestigen op de kwalijke gevolgen die die terugzending zou 

hebben, terwijl het niet om een echt belangrijk amendement gaat of om een punt waarover de 

Senaat de opvattingen van de Kamer klaarblijkelijk niet kan delen. 

 

 Ten gronde betreft het een zekere verbetering, een zekere perfectionering die nog wordt 

aangebracht aan een nieuw systeem dat is ingevoerd in het kader van die fiscale gelijkheid 

waarover ik u gisteren tijdens de algemene bespreking heb onderhouden. Ik heb u gezegd dat 

het ontwerp dat wij bespreken, de fiscale gelijkheid tussen loontrekkenden en 

niet-loontrekkenden probeerde tot stand te brengen, door onder meer de belastbare grondslag 

voor die twee categorieën gelijk te maken. De loontrekkenden hebben steeds de vrijstelling 

genoten van de stortingen die met het oog op het opbouwen van een pensioen zijn verricht en, 

algemeen, van de in het kader van de sociale zekerheid verrichte stortingen. 

 

 […]  
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 […] Wij hebben geprobeerd dat systeem op de niet-loontrekkenden toe te passen door te 

voorzien in de vrijstelling van de stortingen aan de ziekenfondsen waarbij zij zich vrijwillig 

zouden aansluiten en ook van de stortingen die zijn verricht voor het opbouwen van het 

ouderdomspensioen. 

 

 Dat was de eerste stap in het door de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzochte 

ontwerp. Tijdens de bespreking is gebleken dat de niet-loontrekkenden over het algemeen 

verkozen om levensverzekeringspremies te betalen teneinde een kapitaal op te bouwen, in 

plaats van stortingen met het oog op het ouderdomspensioen te verrichten. Bijgevolg heeft de 

Regering, in de Commissie voor de Financiën van de Kamer, ingestemd met een systeem dat 

het mogelijk maakt in de bezoldigingen van niet-loontrekkenden ook de premies vrij te stellen 

die bij wijze van levensverzekering zijn betaald met het oog op het opbouwen van een 

kapitaal. Nu het beginsel echter was vastgelegd, moest logischerwijs worden aanvaard dat dat 

kapitaal, opgebouwd met van de belasting vrijgestelde stortingen, in beginsel belastbaar moest 

zijn op het ogenblik waarop het zou worden geïnd. De regel van al onze 

inkomstenbelastingwetten is immers dat een uitgestelde bezoldiging in beginsel even 

belastbaar is als een effectieve bezoldiging. Aldus betaalt de werkende ambtenaar de belasting 

op zijn wedde en betaalt de gepensioneerde ambtenaar de belasting op zijn pensioen, dat een 

uitgestelde wedde is. Tijdens de daadwerkelijke uitoefening van hun vrij beroep zullen de 

advocaat, de geneesheer de vrijstelling hebben kunnen genieten voor de jaarlijkse stortingen 

die zijn verricht met het oog op het opbouwen van ofwel een pensioen, ofwel een kapitaal dat 

moet worden ontvangen op de dag waarop zij een bepaalde leeftijd zullen hebben bereikt. 

Normaliter dient dat kapitaal als een uitgestelde - en dus in beginsel belastbare - bezoldiging 

te worden beschouwd » (Hand., Senaat, 28 februari 1951, pp. 903-904). 

 

 B.8.  Zoals het Hof in B.6.3 heeft opgemerkt, biedt het bij de wet van 17 juli 1963 

ingevoerde stelsel een facultatieve verzekering aan die in zekere mate in concurrentie treedt 

met de private verzekeringen. De betrokkenen die ervoor kiezen zich aan te sluiten teneinde 

een aanvullende dekking in het kader van een ouderdoms- en overlevingsverzekering te 

verkrijgen, zoals dat in de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak het geval is, dienen 

bijdragen te betalen die het hun mogelijk maken een pensioen op te bouwen dat hun door de 

DOSZ zal worden uitgekeerd. 

 

 B.9.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium doordat de pensioenen 

die « betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid » door de in geding zijnde bepalingen 

worden aangemerkt als belastbare beroepsinkomsten, met inbegrip van die welke  uitgekeerd 

zijn door de DOSZ, terwijl pensioenen voortkomend uit een individueel 

levensverzekeringscontract krachtens artikel 39, § 2, 2°, van het WIB 1992 in beginsel zijn 

vrijgesteld. 
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 B.10.  Het stelsel van aansluiting bij de DOSZ is niet verplicht. Er zijn geen bijdragen 

van de werkgever maar enkel van de werknemer, die zelf kan bepalen – binnen zekere 

marges – welk bedrag hij wenst bij te dragen. Zoals hoger is uiteengezet, berust het stelsel van 

aansluiting bij de DOSZ in beginsel op een kapitalisatie van de bijdragen en niet op een 

stelsel van repartitie zoals het socialezekerheidsstelsel van de loontrekkenden. 

 

 Niettemin dient rekening te worden gehouden met de eigenheid van het stelsel van 

aansluiting bij de DOSZ, dat door de wetgever is geconcipieerd om een « wettelijke leemte » 

te verhelpen door te voorzien « in een regeling van sociale zekerheid ten gunste van de 

overzee tewerkgestelde Belgen » (Parl. St., Kamer, 1962-1963, nr. 431/7, p. 2) en dat 

bovendien voortbouwt op het voordien verplichte socialezekerheidsstelsel voor de 

werknemers van Belgisch-Kongo en Rwanda-Urundi (ibid.). Uit diezelfde parlementaire 

voorbereiding blijkt overigens dat het voorgestelde stelsel « aanvullend » en « facultatief » 

van aard is teneinde geen inbreuk te maken op de soevereiniteit van de vreemde Staten (ibid., 

pp. 2, 4 en 5 en Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 271, p. 3) en hun socialezekerheidsstelsel. 

Overigens blijkt reeds uit het opschrift van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 

sociale zekerheid dat de wetgever te dezen een stelsel van sociale zekerheid voor ogen had, 

ook al komt dat stelsel in zekere mate in concurrentie met de private verzekeringen. 

 

 B.11.  Het is juist dat niet is voorzien in een fiscale aftrekmogelijkheid van de bijdragen 

die aan de DOSZ worden betaald, terwijl er voor de individuele levensverzekeringscontracten 

een correlatie is tussen de vrijstelling van de uitkeringen en de aftrek van de premies, in die 

zin dat geen vrijstelling meer wordt verleend indien premies werden afgetrokken. Maar uit het 

gegeven dat de bijdragen voor de DOSZ niet fiscaal aftrekbaar zijn, volgt nog niet dat de 

wetgever verplicht zou zijn om de pensioenen die de DOSZ uitkeert, vrij te stellen van 

inkomstenbelastingen. 

 

 Evenmin vloeit uit het feit dat de wetgever het afsluiten van individuele 

levensverzekeringen fiscaal heeft willen aanmoedigen, dat hij genoodzaakt was de pensioenen 

die voortspruiten uit het stelsel van aansluiting bij de DOSZ vrij te stellen van de belasting op 

de beroepsinkomsten.  
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 B.12.  Bovendien, is het niet onevenredig de pensioenen uitgekeerd door de DOSZ te 

belasten, nu de overheid reeds in belangrijke mate dient tussen te komen om het verschil 

tussen de uitgaven en inkomsten van de DOSZ bij te passen. 

 

 Door ook de pensioenen uitgekeerd door de DOSZ te belasten, worden die overigens 

gelijk behandeld als de andere pensioenen die zijn verbonden aan een vroegere 

beroepsactiviteit. 

 

 Het verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.13.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 23 en 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schenden de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5718 

 

 

Arrest nr. 129/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4.2.24 en 4.4.20 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 224.656 van 16 september 2013 in zake Felix Willems tegen de deputatie 

van de provincieraad van Vlaams-Brabant, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 23 september 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Uit artikel 4.2.24 VCRO volgt dat een regularisatievergunning mogelijk is voor 

vergunningsplichtige handelingen verricht zonder stedenbouwkundige vergunning indien de 

aanvraag tot regularisatie op alle stedenbouwkundige regels, voorschriften en criteria gunstig 

wordt beoordeeld. 

 

 Die regel geldt voor iedereen die vergunningsplichtige handelingen heeft verricht zonder 

stedenbouwkundige vergunning. 

 

 Het herbouwen van een zonevreemde woning of constructie (zijnde een handeling 

bestaande in de afbraak en vervanging door een nieuwe constructie) is een 

vergunningsplichtige handeling (artikel 4.4.13 en 4.4.17 VCRO). 

 

 Indien het feit dat de initiële (of oude) zonevreemde woning of constructie niet meer 

bestaat op het ogenblik van een aanvraag tot regularisatie van dergelijke handeling en 

artikel 4.4.20 VCRO tot gevolg zouden hebben dat een regularisatievergunning voor het 

herbouwen van een zonevreemde woning of constructie niet mogelijk is (omdat er een 

afbraak van die woning of constructie is gebeurd en dit zonder voorafgaandelijke vergunning 

tot verbouw of tot herbouw), brengt dit mee dat de persoon, die zonder vergunning een 

zonevreemde woning of constructie heeft herbouwd, onmogelijk een regularisatie kan 

bekomen voor de door hem verrichte handeling enkel en alleen omdat hij die handeling heeft 

verricht zonder vergunning. 

 

 Is dit niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu eenieder een 

regularisatievergunning kan bekomen voor vergunningsplichtige handelingen verricht zonder 

stedenbouwkundige vergunning indien de aanvraag tot regularisatie op alle 

stedenbouwkundige regels, voorschriften en criteria gunstig wordt beoordeeld, maar dit recht 

niet geldt voor de persoon, die zonder stedenbouwkundige vergunning, een zonevreemde 

woning heeft herbouwd, enkel omdat hij voor de afbraak geen aan die handeling 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of herbouw had ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Felix Willems, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Lebbe, advocaat bij het 

Hof van Cassatie, en Mr. M. Denys, advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door haar juridische dienst; 

 

 -  de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Storme, advocaat 

bij de balie te Brussel, thans te Gent. 
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 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Felix Willems; 

 

 -  de Vlaamse Regering. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers L. Lavrysen 

en J.-P. Snappe te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak 

in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 

2014 in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 F. Willems heeft zonder stedenbouwkundige vergunning een houten chalet, gelegen in een landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied, afgebroken en op dezelfde plaats heropgebouwd. 

 

 Op 24 juni 2011 heeft hij bij de stad Diest een aanvraag ingediend tot regularisatie van het herbouwen van 

een bestaande zonevreemde woning, zoals bedoeld in artikel 4.2.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (VCRO), maar de regularisatievergunning werd hem geweigerd. De deputatie van de provincieraad 

van Vlaams-Brabant heeft op 29 maart 2012 het administratief beroep tegen die beslissing niet ingewilligd en de 

stedenbouwkundige vergunning bijgevolg geweigerd, meer bepaald omdat (1) de houten chalet reeds was 

afgebroken op het moment van de stedenbouwkundige aanvraag, zodat die aanvraag niet voldeed aan de 

algemene toepassingsvoorwaarden voor het herbouwen van een bestaande zonevreemde woning of constructie 

(artikel 4.4.13 en 4.4.17 van de VCRO) en (2) geen stedenbouwkundige vergunning werd verleend voorafgaand 

aan de afbraak van de chalet, zodat de aanvraag evenmin voldeed aan de voorwaarden voor het herbouwen van 

een recent afgebroken zonevreemde woning of constructie (artikel 4.4.20 van de VCRO). 

 

 Bij arrest van 9 januari 2013 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep, ingesteld tegen het 

besluit van de deputatie, ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De Raad voor Vergunningsbetwistingen was 

met name van oordeel « dat de verwerende partij terecht tot de conclusie kon komen de vergunningsaanvraag te 

weigeren op grond van de overwegingen dat het aangevraagde betrekking heeft op een reeds afgebroken 

zonevreemde constructie en dat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 4.4.20 VCRO ». Naar aanleiding 

van het cassatieberoep tegen dat arrest, stelt de Raad van State, op verzoek van F. Willems, de hiervoor 

aangehaalde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  F. Willems verzoekt het Hof de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Volgens de 

verwijzingsbeslissing, zo betoogt hij, brengt artikel 4.4.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO) mee dat een regularisatievergunning voor het herbouwen van een zonevreemde woning niet mogelijk is 

wanneer die woning is afgebroken zonder voorafgaande vergunning tot verbouw of herbouw. Dat zou tot gevolg 

hebben dat de persoon die zonder vergunning een zonevreemde woning heeft herbouwd, geen regularisatie kan 

verkrijgen voor die verrichte handeling, enkel en alleen omdat hij een handeling (meer bepaald de afbraak) die 

inherent is aan de vergunningsplichtige handeling (meer bepaald het herbouwen van een zonevreemde woning 

op dezelfde plaats) heeft verricht zonder vergunning. 

 

 Volgens F. Willems is dat in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu eenieder een 

regularisatievergunning kan verkrijgen voor vergunningsplichtige handelingen verricht zonder 

stedenbouwkundige vergunning indien de aanvraag tot regularisatie op alle stedenbouwkundige regels, 

voorschriften en criteria gunstig wordt beoordeeld, maar dat recht niet geldt voor de persoon die zonder 

stedenbouwkundige vergunning een zonevreemde woning heeft herbouwd, enkel omdat hij de woning of 

constructie heeft afgebroken en hij voor de afbraak geen stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of 

herbouw had. Als een regularisatievergunning in dat laatste geval niet kan worden verleend, dan heeft de 

wettelijke mogelijkheid van regularisatie voor het herbouwen van een zonevreemde woning op dezelfde plaats 

geen zin. Uiteraard kan de regularisatie aan voorwaarden worden onderworpen, maar het mag geen voorwaarde 

zijn dat er een voorafgaandelijke vergunning werd afgegeven voor de betrokken handeling. Dat zou een negatie 

inhouden van de mogelijkheid tot regularisatie. 

 

 A.2.  De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant verzoekt het Hof de prejudiciële vraag 

ontkennend te beantwoorden. De vraag zou uitgaan van de onjuiste premisse dat een regularisatievergunning 

niet mogelijk is voor het herbouwen van een zonevreemde woning of constructie, terwijl dat wel mogelijk is 

mits voldaan is aan de twee voorwaarden vermeld in artikel 4.4.20 van de VCRO. De voorwaarde dat men over 

een aan de afbraak voorafgaande stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of herbouw dient te beschikken, 

is verantwoord in het licht van de doelstelling van het artikel, die erin bestaat in een uitzonderingsregeling te 

voorzien voor recent afgebroken zonevreemde constructies. 

 

 De deputatie verduidelijkt dat herbouwen niet noodzakelijk de volledige afbraak van de bestaande 

zonevreemde woning impliceert. Van herbouwen is ook sprake indien de woning grotendeels wordt afgebroken. 

Indien de afbraak evenwel gebeurt vooraleer een vergunning wordt aangevraagd, heeft dat onvermijdelijk tot 

gevolg dat de bestaande zonevreemde woning verdwijnt en derhalve niet meer aanwezig is op het ogenblik dat 

een regularisatievergunning wordt aangevraagd. In dat geval is er geen sprake meer van een « bestaande » maar 

van een « recent afgebroken » zonevreemde woning. 

 

 A.3.  De Vlaamse Regering verzoekt het Hof eveneens de prejudiciële vraag ontkennend te beantwoorden. 

Zij meent allereerst dat de vraag precisie mist en om die reden niet ontvankelijk is. Vervolgens schetst zij het 

graduele systeem waarin de mogelijkheid om een vergunning - met inbegrip van een regularisatievergunning - te 

verkrijgen verschilt naar gelang van de kwetsbaarheid van het gebied, de gradatie van de handeling (verbouwen, 

herbouwen, uitbreiden), het al dan niet verkrot zijn van de constructie, het respecteren van de standstill 

(bestaand of niet bestaand) en, bij niet meer bestaande constructies, de vrijwilligheid dan wel overmacht als 

oorzaak van de afbraak. Op zichzelf beschouwd is dat graduele systeem in het algemeen - en artikel 4.4.20 van 

de VCRO in het bijzonder - niet ongrondwettig. Dat zou ook blijken uit het arrest nr. 151/2001 van 28 november 

2001, waarin het Hof oordeelde, zelfs zonder de versoepeling die in 2009 door artikel 4.4.20 van de VCRO 

werd aangebracht, dat het systeem niet discriminerend is. 

 

 Volgens de Vlaamse Regering wordt die op zichzelf beschouwd grondwettige bepaling niet ongrondwettig 

wanneer ze wordt toegepast in het kader van een regularisatieaanvraag. Voor alle regularisatievergunningen 

geldt immers dezelfde regel, namelijk dat zij worden getoetst aan de regels die gelden voor het voorwerp van de 

aanvraag, gekwalificeerd aan de hand van de situatie zoals die geldt op het ogenblik van de aanvraag. De 

interpretatie van artikel 4.2.24 van de VCRO door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State 

houdt in dat de overheid bij de beoordeling van de aanvraag, behoudens andersluidende decreetbepaling, ook 

moet uitgaan van de feitelijke toestand op het ogenblik van de aanvraag en niet van de feitelijke toestand op het 
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ogenblik waarop de vergunningsplichtige handeling werd aangevat of er een vergunning voor had kunnen 

worden gevraagd. Uit de aard van de zaak volgt dat die niet-retroactieve beoordeling ertoe kan leiden dat de 

aanvrager in sommige gevallen geen regularisatievergunning kan verkrijgen, hoewel hij een vergunning had 

kunnen verkrijgen indien hij ze op een eerder tijdstip had aangevraagd, zoals het omgekeerd ook ertoe kan 

leiden dat de aanvrager wel een regularisatievergunning kan verkrijgen, ook al had hij geen vergunning kunnen 

verkrijgen indien hij ze op een eerder tijdstip had aangevraagd. Dat gevolg is eigen aan het systeem en is niet 

onevenredig. Door de vergunning maar na de afbraak aan te vragen, heeft de aanvrager zich immers vrijwillig in 

de positie geplaatst waarin zijn aanvraag wordt beoordeeld op basis van de feitelijke toestand op het tijdstip van 

de aanvraag. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 4.2.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt : 

 

 « § 1.  Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning of een 

verkavelingsvergunning die tijdens of nà het verrichten van vergunningsplichtige 

handelingen wordt afgeleverd. 

 

 Bij de beoordeling van het aangevraagde worden de actuele regelgeving, 

stedenbouwkundige voorschriften en eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt 

genomen. 

 

 § 2.  Een aanvraag tot regularisatie bevat een afschrift van eventuele processen-verbaal, 

administratieve beslissingen en rechterlijke beslissingen met betrekking tot de constructie, 

dewelke ter kennis van de aanvrager werden gebracht. 

 

 § 3.  Het niet vervolgen van een inbreuk door de overheid, wettigt op zich de 

regularisatie niet. 

 

 De sanctionering van een inbreuk sluit een regularisatie niet uit. 

 

 § 4.  De regularisatievergunning wordt afgeleverd met inachtneming van de gebruikelijke 

beoordelingscriteria en conform de gebruikelijke vergunningsprocedure. Aan de vergunning 

kunnen de voorwaarden en lasten, vermeld in artikel 4.2.19 en 4.2.20, worden verbonden. 

Onverminderd de gebruikelijke verplichtingen tot de organisatie van een openbaar onderzoek 

over een vergunningsaanvraag, geldt dat alleszins een openbaar onderzoek moet worden 

ingericht indien het voorwerp van de regularisatieaanvraag gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar 

gebied ». 

 

 B.1.2.  Artikel 4.4.20 van de VCRO bepaalt : 

 

 « § 1.  De mogelijkheden, vermeld in onderafdeling 2, zijn van overeenkomstige 

toepassing op zonevreemde woningen of andere constructies die geheel of gedeeltelijk zijn 

afgebroken, indien voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden : 
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 1°  voorafgaand aan de afbraak werd een stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of 

tot herbouw afgeleverd, en de aanvrager wenst het plan nu aan te passen of om te zetten naar 

herbouw; 

 

 2°  de aanvraag wordt ingediend binnen de geldigheidstermijn van de initiële 

stedenbouwkundige vergunning tot herbouw of tot verbouw. 

 

 Telkens in onderafdeling 2 gerefereerd wordt aan het bestaande bouwvolume van een 

woning of een andere constructie, wordt daaronder voor de toepassing van het eerste lid het 

bouwvolume, voorafgaand aan de afbraak, verstaan. 

 

 § 2.  De mogelijkheden die ingevolge de toepassing van § 1 worden geboden, gelden niet 

in : 

 

 1°  ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van parkgebieden; 

 

 2°  recreatiegebieden, zijnde de als dusdanig door een plan van aanleg aangewezen 

gebieden, en de gebieden, geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, die onder de 

categorie van gebiedsaanduiding ‘ recreatie ’ sorteren ». 

 

 B.2.  Uit de prejudiciële vraag blijkt op voldoende duidelijke wijze dat de verwijzende 

rechter van het Hof wenst te vernemen of de voorwaarde waarin artikel 4.4.20, § 1, eerste lid, 

1°, van de VCRO voorziet, om bij de vergunningverlening voor een recent afgebroken 

zonevreemde woning afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften toe te staan, strijdig 

is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer zij wordt toegepast in het kader van 

een aanvraag voor een regularisatievergunning bedoeld in artikel 4.2.24 van de VCRO. Een 

categorie van personen zou daardoor van de mogelijkheid om een regularisatievergunning te 

verkrijgen worden uitgesloten, meer bepaald degenen die zich in de situatie bevinden waarin 

voorafgaand aan de afbraak geen stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of tot herbouw 

werd afgegeven. 

 

 B.3.  De ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten 

wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

verordeningen (artikel 1.1.3 van de VCRO). 

 

 De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de 

ruimte wordt beheerd ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de 

toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. Daarbij worden de ruimtelijke 



7 

behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor 

het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op die manier 

wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (artikel 1.1.4 van de VCRO). 

 

 B.4.  Artikel 4.2.1 van de VCRO voert een vergunningenstelsel in voor bepaalde 

handelingen, waaronder het afbreken en het herbouwen (artikel 4.1.1, 6°, van de VCRO) van 

een constructie (artikel 4.1.1, 3°, van de VCRO). 

 

 De vermelde handelingen worden daardoor niet onmogelijk gemaakt maar wel in het 

algemeen belang aan toezicht onderworpen. In dat stelsel staat de bevoegde overheid die een 

stedenbouwkundige vergunning verleent voor het afbreken of herbouwen van een constructie 

iets toe wat tevoren niet geoorloofd was. 

 

 B.5.  Een stedenbouwkundige vergunning kan ook worden afgegeven tijdens of na het 

verrichten van vergunningsplichtige handelingen. Het gaat in dat geval om een 

regularisatievergunning. 

 

 Artikel 4.2.24 van de VCRO met betrekking tot de regularisatievergunning is louter een 

bevestiging van het vergunningenstelsel. Het vormt geen afzonderlijke vergunningsgrond. De 

regularisatievergunning wordt afgegeven met inachtneming van de gebruikelijke 

beoordelingscriteria en conform de gebruikelijke vergunningsprocedure. Bij de beoordeling 

van het aangevraagde worden de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en 

eventuele verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen. 

 

 Het loutere feit dat de vergunning in kwestie tijdens of na het verrichten van 

vergunningsplichtige handelingen wordt afgegeven, en niet vooraleer die handelingen worden 

aangevangen, vereist niet dat de vergunningsprocedure verschillend dient te zijn (arrest 

nr. 8/2011 van 27 januari 2011, B.19.4.2). 

 

 B.6.  Overeenkomstig artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, a), van de VCRO geldt onder meer 

de regel dat de vergunning wordt geweigerd indien het aangevraagde onverenigbaar is met 

stedenbouwkundige voorschriften die reglementaire bepalingen zijn (artikel 1.1.2, 13°, van de 

VCRO) of verordenende kracht hebben (artikel 7.4.4, § 1, van de VCRO). Een aanvraag die 
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niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften is in beginsel niet 

vergunbaar. 

 

 B.7.  Hoofdstuk 4 van titel IV van de VCRO somt evenwel de mogelijkheden op om bij 

de vergunningverlening afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften toe te staan. In 

afdeling 2 van dat hoofdstuk wordt met name wat betreft de handeling van het herbouwen op 

dezelfde plaats een onderscheid gemaakt tussen een aanvraag voor een « bestaande » 

zonevreemde woning of constructie (onderafdeling 2) en een aanvraag voor een « recent 

afgebroken » zonevreemde woning of constructie (onderafdeling 3). 

 

 B.8.  Over de principiële mogelijkheid om bij de vergunningverlening afwijkingen van 

de stedenbouwkundige voorschriften toe te staan, heeft het Hof bij zijn arrest nr. 151/2001 

van 28 november 2001 geoordeeld : 

 

 « B.2.2.  Ten gevolge van de goedkeuring van de plannen van aanleg werden een aantal 

bestaande gebouwen die dateren van vóór de gewestplanning, onverenigbaar met de 

bestemming van het gebied waarin ze gelegen waren. Om de eigenaars de mogelijkheid te 

bieden hun gebouw - opgericht met inachtneming van de van kracht zijnde regels - te 

behouden en aan te passen aan de gewijzigde noden en om de ontwaarding van de 

eigendommen ten gevolge van verkrotting tegen te gaan, werd in opeenvolgende wettelijke 

regelingen in de mogelijkheid voorzien om aan die ‘ zonevreemde ’ gebouwen 

verbouwings- of uitbreidingswerken door te voeren. Het ging daarbij steeds om een 

uitzonderingsregeling voor bestaande gebouwen, die aan welomschreven voorwaarden was 

gebonden. 

 

 B.3.1.  Artikel 43, § 2, zesde lid, a), van het decreet van 22 oktober 1996 stelt als 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de gemachtigde ambtenaar toe te staan af te 

wijken van de verordenende voorschriften van een ontwerp-gewestplan, dat de aanvraag 

betrekking moet hebben op het verbouwen van een bestaand en vergund gebouw binnen het 

bestaande bouwvolume en geen betrekking mag hebben op het volledig herbouwen. 

 

 B.3.2.  Zowel uit de letterlijke tekst van die bepaling als uit de wordingsgeschiedenis 

ervan blijkt ondubbelzinnig dat die enkel betrekking heeft op bestaande, werkelijk opgerichte 

gebouwen. Met de uitvaardiging van de in het geding zijnde regeling door het decreet van 

13 juli 1994 heeft de decreetgever overigens de afwijkingsmogelijkheden voor zonevreemde 

gebouwen willen verstrengen. De voorwaarde dat het moet gaan om ‘ bestaande ’ gebouwen 

vormt derhalve de essentie van de in het geding zijnde bepaling en vindt haar verantwoording 

in de doelstellingen uiteengezet onder B.2. 
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 B.4.  Het uitreiken van een bouwvergunning voor een nog op te richten gebouw wordt 

beheerst door de algemene regeling vervat in artikel 42 van het in het geding zijnde decreet. 

Het uitgangspunt van die regeling is dat de vergunning in beginsel enkel kan worden verleend 

indien zij niet strijdig is met de planologische bestemming van het gebied. 

 

 B.5.  Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de vergunningaanvrager die een 

afwijking vraagt voor een bestaand vergund gebouw, en, anderzijds, degene die een 

bouwvergunning vraagt voor een nog op te richten gebouw, volgt uit twee wettelijke 

bepalingen, die op rechtmatige wijze een verschillende finaliteit hebben. Het in het geding 

zijnde verschil in behandeling is derhalve niet discriminerend ». 

 

 B.9.  Zoals blijkt uit de reeds vermelde bepalingen van de VCRO is de mogelijkheid om 

bij de vergunningverlening afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften toe te staan 

verder verruimd. 

 

 Het in het geding zijnde artikel 4.4.20 van de VCRO vormt een uitzondering op de 

voorwaarde dat zonevreemde constructies moeten « bestaan » op het ogenblik van de 

vergunningsaanvraag. Die bepaling werd ingevoegd door het decreet van 27 maart 2009 tot 

aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. Voordien bestond niet de mogelijkheid om een vergunning te verkrijgen 

voor het herbouwen van een zonevreemde woning die op het ogenblik van de 

vergunningsaanvraag reeds was afgebroken. 

 

 B.10.  Voor het herbouwen van een bestaande zonevreemde woning op dezelfde plaats 

geldt thans dat een stedenbouwkundige vergunning kan worden verleend op voorwaarde dat 

het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal. Als het bestaande 

bouwvolume meer dan 1000 m
3
 bedraagt, is het maximale volume van de herbouwde woning 

beperkt tot 1000 m
3
. Een stedenbouwkundige vergunning kan niet worden verleend in 

ruimtelijk kwetsbare gebieden (met uitzondering van parkgebieden) en in recreatiegebieden. 

 

 B.11.  Voor het herbouwen van een recent afgebroken zonevreemde woning of 

constructie gelden dezelfde voorwaarden, waarbij onder het bestaande bouwvolume wordt 

verstaan het bouwvolume voorafgaand aan de afbraak. Daarenboven gelden de volgende 

bijkomende voorwaarden : (1) voorafgaand aan de afbraak werd een stedenbouwkundige 

vergunning tot verbouw of tot herbouw afgegeven, en de aanvrager wenst het plan nu aan te 

passen of om te zetten naar herbouw en (2) de aanvraag wordt ingediend binnen de 
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geldigheidstermijn van de initiële stedenbouwkundige vergunning tot herbouw of tot 

verbouw. 

 

 B.12.  Het komt de decreetgever toe te bepalen in welke gevallen en onder welke 

voorwaarden bij de vergunningverlening afwijkingen van de stedenbouwkundige 

voorschriften kunnen worden toegestaan. Hij dient daarbij evenwel de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet na te leven. 

 

 B.13.  Het herbouwen op dezelfde plaats van een reeds afgebroken woning of constructie 

kan redelijkerwijze worden geacht een grotere impact te hebben op de ruimtelijke ordening 

dan het herbouwen van een bestaande woning. 

 

 Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de decreetgever 

beschikt bij het bepalen van zijn beleid op het vlak van de stedenbouw en ruimtelijke 

ordening, is het niet zonder redelijke verantwoording om, wat de mogelijkheid betreft om bij 

de vergunningverlening voor het herbouwen op dezelfde plaats afwijkingen van 

stedenbouwkundige voorschriften toe te staan, een aanvraag voor een « recent afgebroken » 

zonevreemde woning of constructie aan strengere voorwaarden te onderwerpen dan een 

aanvraag voor een « bestaande » zonevreemde woning of constructie. 

 

 Die verantwoording geldt eveneens wanneer het gaat om een regularisatievergunning, 

die immers wordt afgegeven « met inachtneming van de gebruikelijke beoordelingscriteria en 

conform de gebruikelijke vergunningsprocedure ». 

 

 Teneinde de doelstelling van een duurzame ruimtelijke ordening te vrijwaren, vermocht 

de decreetgever te vereisen dat voorafgaand aan de afbraak een stedenbouwkundige 

vergunning tot verbouw of tot herbouw werd afgegeven. Dat is des te meer het geval daar de 

personen die daardoor van de mogelijkheid om een regularisatievergunning te verkrijgen, 

worden uitgesloten, zich zelf in die situatie hebben geplaatst door tot de afbraak over te gaan 

vooraleer over een stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of tot herbouw te 

beschikken. 
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 B.14.  Het is derhalve niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat, 

in de bewoordingen van de prejudiciële vraag, « eenieder een regularisatievergunning kan 

bekomen voor vergunningsplichtige handelingen verricht zonder stedenbouwkundige 

vergunning indien de aanvraag tot regularisatie op alle stedenbouwkundige regels, 

voorschriften en criteria gunstig wordt beoordeeld, maar dit recht niet geldt voor de persoon, 

die zonder stedenbouwkundige vergunning, een zonevreemde woning heeft herbouwd, enkel 

omdat hij voor de afbraak geen aan die handeling voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning tot verbouw of herbouw had ». 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 4.2.24 en 4.4.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5720 

 

 

Arrest nr. 130/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 6, 9 en 19 van de wet van 

11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een 

sociale regularisatie (wijziging van de artikelen 121, 122, 123, 124 en 127 van de 

programmawet van 27 december 2005 en invoeging van een artikel 122/1), ingesteld door 

Steven De Bel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 september 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2013, heeft Steven De Bel, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Verhaeghe, advocaat bij de balie te Brussel, 

beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2 tot 6, 9 en 19 van de wet van 11 juli 2013 tot 

wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie 

(wijziging van de artikelen 121, 122, 123, 124 en 127 van de programmawet van 27 december 

2005 en invoeging van een artikel 122/1), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

12 juli 2013, derde editie. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door J. De Vleeschouwer, adviseur bij 

de FOD Financiën, heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie 

van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. De Groot 

en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens een zulk verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 A.1.  De verzoekende partij meent dat zij belang heeft bij het door haar ingediende beroep, vermits zij, als 

Belgische onderdaan, is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake de inkomstenbelastingen en aan de 

Belgische strafwetgeving. Zij doet gelden dat de rechtsonzekerheid betreffende de toepassing van 

belastingwetten en strafwetten haar rechtstreeks, persoonlijk en ongunstig raakt, vermits zij zich niet kan 

onttrekken aan de toepassing van die wetten. 

 

 A.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partij niet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 A.3.  Het eerste middel is gericht tegen de artikelen 3, 5, 6 en 19 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging 

van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (hierna : wet van 11 juli 

2013), al dan niet in samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 12, 14 en 172 
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van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 6.2 en 7.1 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

 A.4.  De verzoekende partij bekritiseert de bestreden bepalingen vanuit diverse invalshoeken. Zij gaat 

daarbij ervan uit dat de bestreden wet heffingen invoert die dienen te worden gekwalificeerd als straffen in de zin 

van artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zij het dat zij in het interne recht volgens 

haar dienen te worden gekwalificeerd als belastingen. Wat dit laatste betreft, beroept zij zich op artikel 121, 7°, 

van de programmawet van 27 december 2005, volgens hetwelk onder « heffingen » dient te worden verstaan 

« het totale bedrag van de ingevolge de regularisatie verschuldigde belasting ». 

 

 Zij is bovendien van oordeel dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan 

doet blijken dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens toepassing kan vinden in fiscale 

geschillen, meer bepaald wanneer die geschillen niet enkel betrekking hebben op het innen van belastingen, maar 

eveneens op sancties van strafrechtelijke aard. 

 

 A.5.1.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen niet voldoen aan de waarborg van 

rechtszekerheid omdat personen die een regularisatieaangifte indienen de gevolgen van hun aangifte niet kunnen 

voorzien. Zij bekritiseert het feit dat de bestreden bepalingen niet met voldoende zekerheid toelaten te bepalen 

welke boete zal worden toegepast. Zij meent dat die bepalingen bijzonder vaag zijn wat betreft het gemaakte 

onderscheid tussen de types van regularisatie voor fiscaal niet verjaarde inkomsten. Zij meent ook dat het niet 

duidelijk is onder welke categorie een belastingplichtige valt indien de oorsprong van de inkomsten hem 

onbekend is. 

 

 A.5.2.  De verzoekende partij bekritiseert ook het feit dat de administratie, in het geval waarin een persoon 

een aanvulling op een vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet ingediende regularisatieaangifte indient na 

de inwerkingtreding van die wet, discretionair kan beslissen dat die aanvulling dient te worden behandeld 

overeenkomstig de nieuwe, dan wel de oude bepalingen van de programmawet van 27 december 2005. 

 

 A.5.3.  De verzoekende partij meent ook dat de bestreden wet een strafverzwaring inhoudt die strijdig is 

met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en beargumenteert dit door erop te wijzen 

dat de boetes voorheen 10 percentpunten van het kapitaal bedroegen, terwijl ze nu 15 tot 35 percentpunten 

bedragen. Zij doet gelden dat dit met zich meebrengt dat personen die vroeger reeds een regularisatieaangifte 

konden indienen, maar dat niet hebben gedaan, nu worden geconfronteerd met hogere regularisatietarieven. 

 

 A.5.4.  De verzoekende partij meent ook dat de in het middel aangevoerde grondwets- en 

verdragsbepalingen zijn geschonden doordat de bestreden wet, zonder verantwoording, afwijkt van de algemene 

regel dat wetten in werking treden de tiende dag na die van hun bekendmaking. 

 

 Zij doet gelden dat de bestreden wet is bekendgemaakt op vrijdag 12 juli 2013 en dat de bepalingen ervan 

in werking zijn getreden op maandag 15 juli 2013, en bekritiseert het feit dat het daardoor onmogelijk werd 

gemaakt om na kennisname van de nieuwe wet nog een regularisatieaangifte in te dienen overeenkomstig de 

bepalingen van de vroegere wet. Zij bekritiseert ook het feit dat de inwerkingtreding van de bestreden wet met 

zich heeft meegebracht dat personen die nog een regularisatieaangifte wensten in te dienen overeenkomstig de 

oude regularisatiebepalingen, de mogelijkheid werd ontnomen om dit te doen op de wijze bepaald bij artikel 307, 

§§ 2 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Zij gaat daarbij ervan uit dat personen die een 

gewone belastingaangifte doen vergelijkbaar zijn met personen die een regularisatieaangifte doen, vermits 

artikel 121, 7°, van de programmawet van 27 december 2005 ervan doet blijken dat de bestreden bepalingen naar 

intern recht dienen te worden gekwalificeerd als betrekking hebbend op belastingen. Zij bekritiseert meer 

specifiek het feit dat personen die nog een regularisatieaangifte wensten in te dienen overeenkomstig de oude 

regeling niet meer de mogelijkheid hadden om bijstand te vragen aan de administratie bij het opmaken van de 

aangifte. Zij meent bovendien dat onder meer de volgende personen worden gediscrimineerd : de personen van 

wie de aangifte reeds vóór de bekendmaking van de bestreden wet was verzonden per post zonder dat die 

aangifte kon worden bezorgd op de dag van de bekendmaking van de bestreden wet; de personen die hun 

aangifte op de post hebben gedaan op de dag van de bekendmaking van de bestreden wet, zonder op de hoogte te 

zijn van die wet; en de personen die aanvullingen op een eerder ingediende aangifte per post hadden verzonden 

vóór de bekendmaking van de bestreden wet. 
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 A.5.5.  De verzoekende partij bekritiseert ook het feit dat de bestreden bepalingen, door te voorzien in een 

verplichting om een fraudeschema in te dienen, de facto ertoe leiden dat personen die niet aan de oorsprong van 

de fraude liggen geen regularisatieaangifte kunnen indienen, vermits zij geen toegang hebben tot de informatie 

die moet worden verschaft. Zij doet gelden dat de verplichting om een fraudeschema in te dienen een 

onweerlegbaar vermoeden van schuld in het leven roept, terwijl personen die niet aan de oorsprong van de 

fraude liggen niet schuldig kunnen worden geacht. Zij doet eveneens gelden dat minstens eerst zou moeten 

worden aangetoond dat de betrokkenen redelijkerwijze kunnen worden geacht toegang te hebben tot de 

desbetreffende informatie. 

 

 A.5.6.  De verzoekende partij bekritiseert ten slotte ook dat personen die kapitalen beleggen in de vorm van 

levensverzekeringscontracten, op dezelfde wijze worden behandeld als personen die ernstige frauduleuze 

mechanismen toepassen. 

 

 A.6.1.  De Ministerraad doet allereerst gelden dat de wetgever, wat de inwerkingtreding van de wet van 

11 juli 2013 betreft, ervoor heeft geopteerd af te wijken van de gebruikelijke termijn van tien dagen, bedoeld in 

artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 « betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, 

bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen », en dat dit artikel 4 zulk een afwijking 

uitdrukkelijk toelaat. Hij verwijst daarbij ook naar een bericht dat op 11 juli 2013 op de website van de FOD 

Financiën is verschenen, waarin de inwerkingtreding van de bestreden wet werd verduidelijkt. 

 

 A.6.2.  Met betrekking tot de kritiek die de verzoekende partij uit op het vlak van de afwijking van de in 

artikel 307, §§ 2 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vervatte regels betreffende de wijze 

waarop een belastingaangifte kan worden ingediend, is de Ministerraad van oordeel dat er een wezenlijk verschil 

bestaat tussen, enerzijds, de verplichte aangifte betreffende de diverse vormen van belastingen en, anderzijds, de 

regularisatieaangifte, omdat het in het laatste geval gaat om een vrijwillige aangifte. Bovendien wijst hij erop dat 

de normale periodieke belastingaangiften worden ingediend bij de controledienst van de belastingplichtige, die 

nagaat of de aangifte overeenstemt met de werkelijkheid en vervolgens overgaat tot een taxatie, terwijl de 

regularisatieaangiften worden ingediend bij het « Contactpunt regularisaties » dat dient te beslissen of de 

aangifte al dan niet ontvankelijk is en het te betalen bedrag dient vast te stellen op basis van de aangegeven 

sommen, waarden en inkomsten, zonder die bedragen verder te onderzoeken. Hij meent dan ook dat er geen 

sprake kan zijn van vergelijkbare categorieën, zodat er evenmin sprake kan zijn van een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 De Ministerraad doet bovendien gelden dat de wijze waarop de regularisatieaangiften moeten worden 

ingediend, wordt geregeld in artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005. Hij wijst erop dat die 

bepaling niet vermeldt dat artikel 307, §§ 2 tot 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 

toepassing is. Bovendien wijst hij erop dat het bericht dat op 11 juli 2013 op de website van de FOD Financiën is 

verschenen, uiteenzet op welke wijze personen die nog in extremis een aangifte wilden indienen overeenkomstig 

de vroegere wetsbepalingen, dat konden doen. 

 

 A.7.  De Ministerraad wijst erop dat een belastingplichtige vrijwillig meerdere regularisatieaangiftes kan 

indienen, en dat dit ook onder de vroegere wetgeving het geval was. Hij meent dat een onderscheid dient te 

worden gemaakt tussen, enerzijds, rechtzettingen van materiële vergissingen in een eerdere aangifte en, 

anderzijds, verzoeken tot regularisatie van bijkomende bedragen : enkel in het tweede geval is er volgens hem 

sprake van een nieuwe aangifte, waarop de regels van toepassing zijn die op het ogenblik van die aangifte 

gelden. Hij meent dat de verzoekende partij aldus ten onrechte beweert dat de administratie discretionair kan 

beslissen dat de nieuwe, dan wel de oude regels toepasselijk zijn wanneer een persoon vóór 15 juli 2013 een 

aangifte had ingediend en na die datum om een rechtzetting ervan verzoekt. 

 

 A.8.  Wat de door de verzoekende partij aangevoerde onduidelijkheid van de bestreden bepalingen betreft, 

doet de Ministerraad gelden dat het in eerste instantie toekomt aan de aangever om te bepalen onder welk type er 

geregulariseerd dient te worden. Indien het « Contactpunt regularisaties » opmerkt dat de aangever kennelijk een 

verkeerde keuze heeft gemaakt bij de beoordeling van het fraudetype, dient het volgens de Ministerraad de 

aangifte onontvankelijk te verklaren, waarbij de aangever in de mogelijkheid is om een nieuwe aangifte in te 

dienen. Hij wijst bovendien erop dat indien de aangever het niet eens is met de door het « Contactpunt 

regularisaties » vastgestelde bedragen, hij ofwel de berekening kan laten beoordelen door de rechter, ofwel kan 

beslissen niet te betalen waardoor de regularisatieprocedure wordt stopgezet. 
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 A.9.  Wat de bondige verklaring omtrent het fraudeschema betreft, verwijst de Ministerraad naar de 

parlementaire voorbereiding waaruit hij afleidt dat het fraudeschema niet is bedoeld om de betrokkene ertoe te 

brengen zichzelf te beschuldigen, maar wel om de keuze voor het type van regularisatie te verantwoorden. Hij 

wijst bovendien erop dat tijdens die voorbereiding werd gesteld dat de betrokkene een document dient te 

bezorgen waarin de historische oorsprong en de opbouw van het vermogen worden toegelicht, maar dat tevens 

werd erkend dat personen in sommige situaties niet beschikken over die gegevens. 

 

 A.10.  Wat de door de verzoekende partij aangevoerde gelijke behandeling van kapitalen in de vorm van 

levensverzekeringscontracten en kapitalen die voortkomen uit ernstige fiscale fraude betreft, doet de 

Ministerraad allereerst gelden dat de bedoelde kapitalen wel verschillend worden behandeld wanneer het om 

fiscaal niet verjaarde kapitalen gaat. Hij erkent dat er een uniform tarief van 35 pct. geldt voor de fiscaal 

verjaarde kapitalen voortkomend uit witwasmisdrijven, maar meent dat dit uniforme tarief wordt verantwoord 

door het feit dat de witwaswetgeving ten aanzien van de dader geen onderscheid maakt tussen gewone fraude en 

ernstige georganiseerde fraude. 

 

 A.11.  De Ministerraad meent voor het overige dat de verzoekende partij ten onrechte laat uitschijnen dat de 

bestreden wet terugwerkende kracht heeft, dat zij bij de meeste onderdelen van het middel nalaat te 

verduidelijken welke categorieën van personen dienen te worden vergeleken, alsook dat zij nalaat te 

verduidelijken in welke zin de artikelen 12 en 14 van de Grondwet zouden zijn geschonden. 

 

 Hij is eveneens van oordeel dat artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet van 

toepassing kan zijn in willige procedures, alsook dat artikel 6 van dat Verdrag te dezen geen toepassing kan 

vinden, omdat de aangever op vrijwillige basis een regularisatieaangifte indient, omdat de aangever tot op het 

ogenblik van de betaling uit de regularisatieprocedure kan stappen en omdat er geen sprake is van een 

strafvervolging. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 A.12.  Het tweede middel is gericht tegen de artikelen 2, 4, 6 en 9 van de wet van 11 juli 2013, al dan niet 

in samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 12, 14, 170, § 2, en 172 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 6.2 en 7.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 De verzoekende partij bekritiseert de bestreden bepalingen vanuit diverse invalshoeken. 

 

 A.13.1.  De verzoekende partij bekritiseert opnieuw de bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de 

bestreden wet. Zij voert aan dat die bepalingen niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

en beargumenteert dat op een gelijksoortige wijze als bij het eerste middel. 

 

 A.13.2.  De verzoekende partij bekritiseert opnieuw het feit dat bij de regularisatieaangifte een verklaring 

omtrent het fraudeschema moet worden gevoegd. Zij doet opnieuw gelden dat die verplichting met zich 

meebrengt dat een persoon slechts een regularisatie kan aanvragen wanneer hijzelf aan de oorsprong ligt van het 

fiscaal misbruik ofwel de volledige medewerking verkrijgt van diegene die eraan ten oorsprong ligt. Personen 

die middelen hebben verworven via erving of via schenking kunnen volgens haar niet altijd de rechtmatige 

oorsprong ervan bewijzen, noch een vermoeden van frauduleuze oorsprong weerleggen. 

 

 A.13.3.  De verzoekende partij bekritiseert eveneens opnieuw de gelijke behandeling op het vlak van het 

boetetarief van personen die fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van levensverzekeringen aangeven en 

personen die fiscaal verjaarde kapitalen die frauduleus werden verworven aangeven. 

 

 A.13.4.  De verzoekende partij voert ook aan dat de bestreden bepalingen een niet te verantwoorden 

verschil in behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds, personen die een gewone belastingaangifte 

indienen en, anderzijds, personen die een regularisatieaangifte indienen, doordat de eersten hun aangifte nadien 

nog kunnen corrigeren, terwijl de laatsten dat niet kunnen ofwel dat slechts kunnen gedurende een termijn van 

zes maanden. Zij doet gelden dat personen die een regularisatieaangifte vóór 15 juli 2013 hadden ingediend niet 

de mogelijkheid hebben om na die datum hun aangifte te corrigeren, wat volgens haar niet redelijk is 

verantwoord ten aanzien van de rechten van verdediging. Zij meent eveneens dat het niet redelijk is verantwoord 

dat de voormelde categorie haar aangifte niet kan corrigeren, terwijl personen die een regularisatieaangifte 

indienen na 15 juli 2013 dat kunnen gedurende een termijn van zes maanden. 
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 A.13.5.  De verzoekende partij voert ten slotte aan dat artikel 6, 3°, van de bestreden wet, dat erin voorziet 

dat de betaling van de heffing door de Schatkist definitief is verworven, niet bestaanbaar is met de artikelen 6.1 

en 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het voormelde Verdrag. Zij meent dat 

artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013 de regularisatieverrichting onttrekt aan elke jurisdictionele controle. 

 

 A.14.  Wat het door de verzoekende partij aangevoerde verschil in behandeling betreft tussen, enerzijds, 

personen die een gewone belastingaangifte indienen en, anderzijds, personen die een regularisatieaangifte 

indienen, doet de Ministerraad gelden dat er een wezenlijk verschil tussen beiden bestaat. Hij wijst erop dat de 

regularisatieaangifte, in tegenstelling tot de gewone belastingaangifte, geen verplichting maar een mogelijkheid 

vormt voor de aangever en bovendien niet is gebonden aan jaarlijks terugkomende indieningstermijnen. Hij 

meent dan ook dat beide soorten aangiften niet vergelijkbaar zijn en dat ze om die reden niet noodzakelijk op 

dezelfde wijze moeten worden geregeld. 

 

 A.15.1.  Met betrekking tot de mogelijkheid tot aanvulling van de regularisatieaangifte, is de Ministerraad 

van oordeel dat de verzoekende partij ten onrechte ervan uitgaat dat personen die een regularisatieaangifte 

indienen onder de nieuwe regeling over de mogelijkheid beschikken om hun aangifte aan te vullen. Hij meent 

dat artikel 124, tweede lid, laatste zin, van de programmawet van 27 december 2005 geen betrekking heeft op de 

aanvulling van een regularisatieaangifte, maar wel op het indienen van de onderliggende stukken. De in die 

bepaling vervatte mogelijkheid tot indiening van de onderliggende stukken gedurende zes maanden na het 

indienen van de regularisatieaangifte wordt volgens de Ministerraad verklaard, enerzijds, door het feit dat de 

nieuwe regeling slechts gedurende een korte periode van toepassing is, meer bepaald van 15 juli 2013 tot en met 

31 december 2013, en, anderzijds, door het feit dat de nieuwe wet de aangever verplicht om een aantal extra 

gegevens te verschaffen, meer bepaald betrekking hebbend op het fraudeschema. 

 

 A.15.2.  De Ministerraad is voorts van oordeel dat de rechtzetting van materiële fouten en van verkeerde 

rechtsopvattingen zowel onder de oude als onder de nieuwe regeling mogelijk is. Hij verwijst daarbij naar een 

bericht dat door de FOD Financiën op 11 juli 2013 werd gepubliceerd, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat 

zulke rechtzettingen geen nieuwe aangifte vormen. Wanneer het daarentegen gaat om aanvullingen die 

betrekking hebben op nog niet aangegeven inkomsten, dienen die aanvullingen volgens de Ministerraad te 

worden beschouwd als nieuwe aangiftes. 

 

 A.16.  Met betrekking tot de kritiek van de verzoekende partij dat de bestreden wet niet voorziet in een 

jurisdictionele controle, voert de Ministerraad aan dat de gemeenrechtelijke bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek van toepassing zijn en dat aldus wel is voorzien in een rechtsmiddel. Hij zet uiteen dat de door de 

bestreden wet in artikel 124, vijfde lid, van de programmawet van 27 december 2005 ingevoegde zinsnede « en 

is definitief door de Schatkist verworven » niet inhoudt dat de regularisatieverrichting aan rechterlijke controle 

wordt onttrokken en dat die bepaling dient te worden gelezen in samenhang met de andere wijzigingen die de 

bestreden wet heeft ingevoerd. Hij wijst in dit kader erop dat de wetgever heeft voorzien in twee categorieën van 

regularisaties, meer bepaald de regularisatie voor « kleine belastingontduikers » en de regularisatie voor « grote 

belastingontduikers ». Hij meent dat het toekomt aan de belastingontduiker om op eigen verantwoordelijkheid de 

keuze te maken tussen beide types van regularisatie. Volgens de Ministerraad heeft de wetgever de voormelde 

zinsnede in artikel 124, vijfde lid, van de programmawet van 27 december 2005 ingevoegd om te voorkomen dat 

aangevers om opportuniteitsredenen zouden terugkomen op definitief afgesloten regularisaties. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding leidt de Ministerraad af dat de aangever de regularisatieheffing kan 

aanvechten bij de rechter, niet alleen op grond van wilsgebreken, onbekwaamheid van de aangever en verkeerde 

berekening van het verschuldigde bedrag, maar ook wanneer er materiële vergissingen in de aangifte of de 

regularisatieheffing zouden zijn geslopen. Hij wijst bovendien erop dat de regularisatie pas definitief is na 

betaling, zodat de aangever vóór de betaling steeds kan terugkomen op zijn beslissing om te regulariseren. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 A.17.  Het derde middel is gericht tegen de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de wet van 11 juli 2013, al dan niet in 

samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 35, 39, 170, § 2, en 172 van de 

Grondwet, van de artikelen 3 en 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en de gewesten, van artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
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instellingen, en van artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 

 

 A.18.  Volgens de verzoekende partij zijn de bestreden bepalingen niet in overeenstemming met de 

bevoegdheidverdelende regels omdat het invoeren van straffen en strafrechtelijke vrijstellingen met betrekking 

tot de successierechten en de registratierechten behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. Zij meent dat de 

bestreden bepalingen, in zoverre zij betrekking hebben op de regularisatie van successierechten en 

registratierechten, een nieuwe heffingsgrondslag inzake die rechten invoeren, waarbij wordt afgeweken van de 

normale aanslagvoet. Zij meent eveneens dat de bestreden bepalingen, wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, 

een nieuwe belasting invoeren op een aan de gewesten voorbehouden materie, omdat de desbetreffende kapitalen 

per definitie niet langer onderworpen zijn aan successie- en registratierechten. Zij verwijst naar de parlementaire 

voorbereiding van de bestreden wet, waarin wordt gesteld dat de boetes die worden geheven op de ontdoken 

successierechten zullen worden doorgestort aan de gewesten, en leidt daaruit af dat die boetes in werkelijkheid 

een heffing vormen. Zij meent dat de federale overheid zich te dezen niet kan beroepen op de impliciete 

bevoegdheden, noch argumenten kan doen gelden die zijn afgeleid uit het feit dat zij instaat voor de inning van 

de bedoelde heffingen. 

 

 A.19.1.  De Ministerraad wijst erop dat reeds in 2006 de vraag werd gesteld of de federale overheid wel 

bevoegd is om regels aan te nemen betreffende de regularisatie van registratie- en successierechten. Hij verwijst 

daarbij naar het antwoord van de Vlaamse minister-president op een parlementaire vraag, waaruit blijkt dat de 

Vlaamse Regering van oordeel was dat er zich geen bevoegdheidsprobleem voordeed. 

 

 A.19.2.  De Ministerraad verwijst eveneens naar de memorie van toelichting bij de bestreden wet, waarin 

wordt gesteld dat de regularisatieheffing met betrekking tot fiscaal niet verjaarde inkomsten moet worden 

opgevat als een bijzondere manier van vestiging van de belasting. Hij doet daarbij gelden dat de heffing in het 

kader van de fiscale regularisatie wordt berekend op grondslagen en tarieven die door de bevoegde wet- of 

decreetgever zijn bepaald, zodat de regularisatieheffing een belastingplichtige niet bevrijdt van een gewestelijke 

belasting. 

 

 Wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, wijst hij erop dat in de memorie van toelichting wordt vermeld 

dat de regularisatieheffing geen heffing is die de ontdoken gewestbelasting vergoedt, maar wel een boete om 

onder een strafuitsluitende verschoningsgrond te kunnen vallen. 

 

 A.19.3.  De Ministerraad doet vervolgens gelden dat krachtens artikel 133quinquies, § 1, van het Wetboek 

der successierechten en artikel 207ter, § 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de 

bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85, van toepassing zijn op de fiscale 

misdrijven bedoeld in die Wetboeken. Hij wijst erop dat de federale wetgever op grond van artikel 11, eerste lid, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevoegd is voor de bepalingen van boek I van het Strafwetboek, ook 

in de gevallen waarin de decreetgever de niet-naleving van zijn bepalingen strafbaar stelt. 

 

 A.19.4.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat de federale overheid en de gewesten werkgroepen hebben 

ingesteld met betrekking tot de fiscale regularisatie en dat er tevens een overlegcomité is samengekomen met 

betrekking tot die problematiek. Hij wijst erop dat de werkgroepen de problematiek van een eventueel 

bevoegdheidsconflict hebben behandeld, en dat zij dezelfde analyse naar voren hebben geschoven als die welke 

is vervat in de memorie van toelichting. Hij beklemtoont eveneens dat de gewesten geen bezwaren hebben geuit. 

 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 19 

van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot 

invoering van een sociale regularisatie (hierna : wet van 11 juli 2013), die bepalen : 
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 « Art. 2.  In artikel 121 van de programmawet van 27 december 2005, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  in de bepaling onder 1° wordt het woord ‘ , kapitalen ’ ingevoegd tussen de woorden 

‘ sommen, waarden ’ en de woorden ‘ en inkomsten ’; 

 

 b)  in de bepaling onder 5° wordt het derde lid vervangen als volgt : 

 

 ‘ Met “ rechtspersonen ” worden bedoeld de op grond van artikel 179 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 aan de vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse 

vennootschappen, de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid bedoeld in artikel 29 van hetzelfde Wetboek, de rechtspersonen 

onderworpen aan de belasting van rechtspersonen op grond van artikel 220 van hetzelfde 

Wetboek, en de op grond van artikel 227 van hetzelfde Wetboek aan de belasting van niet-

inwoners onderworpen buitenlandse belastingplichtigen; ’; 

 

 c)  de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ 6°  onder “ gemachtigde ” : een in de artikelen 2 en 3 van de wet van 11 januari 1993 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme, beoogde persoon en onderneming. ’; 

 

 d)  het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende : 

 

 ‘ 8°  onder “ fiscaal verjaarde kapitalen ” : de in dit hoofdstuk bedoelde kapitalen ten 

aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen, 

naargelang het geval, bedoeld in de artikelen 354 of 358, § 1, 1° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, of de artikelen 81, 81bis, of 83 van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde, of de artikelen 137 of 159 van het Wetboek der 

successierechten, of de artikelen 214, 216, 217
1
 en 217

2
 of 218 van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten, of de artikelen 202
8
 of 202

9
 van het Wetboek 

diverse rechten en taksen, geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van 

de indiening van de regularisatieaangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de 

regularisatieaangifte is ingediend. ’ ». 

 

 « Art. 3.  In artikel 122 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in § 1 worden de woorden ‘ fiscaal niet verjaarde ’ ingevoegd tussen het woord ‘ De ’ 

en de woorden ‘ geregulariseerde overige inkomsten ’; 

 

 2°  in dezelfde paragraaf 1 wordt het derde streepje vervangen als volgt : 

 

 ‘ -  hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 10 percentpunten, indien de 

regularisatieaangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2007 en ten laatste op 14 juli 2013; ’; 

 

 3°  dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende : 
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 ‘ -  hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 15 percentpunten, wanneer 

de regularisatieaangifte wordt ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 31 december 

2013 en voor zover artikel 122/1 niet van toepassing is. ’; 

 

 4°  paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ § 2.  De fiscaal niet verjaarde geregulariseerde beroepsinkomsten die het voorwerp 

uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit artikel worden 

onderworpen aan hun normale belastingtarief van toepassing met betrekking tot het belastbaar 

tijdperk waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen verhoogd met een boete van 

15 percentpunten en in voorkomend geval verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage of de 

toepasselijke aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting of de aanvullende 

agglomeratiebelasting op de personenbelasting, voor zover artikel 122/1 niet van toepassing 

is. ’; 

 

 5°  in paragraaf 3 worden de woorden ‘ geregulariseerde overige inkomsten ’ telkens 

vervangen door de woorden ‘ fiscaal niet verjaarde geregulariseerde overige inkomsten ’ en 

wordt het woord ‘ beroepsinkomsten ’ telkens vervangen door de woorden ‘ fiscaal niet 

verjaarde beroepsinkomsten ’; 

 

 6°  paragraaf 4, eerste lid, wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ Voor zover artikel 122/1 niet van toepassing is, worden de fiscaal niet verjaarde 

geregulariseerde btw-handelingen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte 

conform de bepalingen van dit artikel, onderworpen aan de btw aan het tarief van toepassing 

met betrekking tot de geregulariseerde verrichtingen in het jaar waarin deze verrichtingen 

plaatsvonden verhoogd met een boete van 15 percentpunten behalve in de gevallen waarin de 

regularisatieaangifte eveneens aanleiding geeft tot regularisatie van de fiscaal niet verjaarde 

geregulariseerde beroepsinkomsten. ’ ». 

 

 « Art. 4.  In dezelfde wet wordt een artikel 122/1 ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Art. 122/1. § 1.  Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van de fiscale misdrijven 

bedoeld in artikel 127, § 1, die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform 

de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing met een tarief van 

35 percentpunten op het kapitaal. 

 

 Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen die het voorwerp 

uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden 

onderworpen aan een heffing met een tarief van 35 percentpunten op het kapitaal. 

 

 § 2.  Fiscaal niet-verjaarde geregulariseerde inkomsten die afkomstig zijn van ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van 

internationale omvang worden aangewend, die het voorwerp uitmaken van een 

regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan : 

 

 a)  voor zover het de geregulariseerde overige inkomsten vermeld onder artikel 121, 2°, 

betreft, hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 20 percentpunten; 
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 b)  voor zover het de geregulariseerde beroepsinkomsten vermeld onder artikel 121, 3°, 

betreft, hun normale belastingtarief van toepassing met betrekking tot het belastbaar tijdperk 

waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen verhoogd met een boete van 

20 percentpunten en in voorkomend geval verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage of de 

toepasselijke aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting of de aanvullende 

agglomeratiebelasting op de personenbelasting; 

 

 c)  voor zover het de geregulariseerde btw-handelingen als bedoeld in artikel 121, 4°, 

betreft, het tarief van toepassing met betrekking tot de geregulariseerde verrichtingen in het 

jaar waarin deze verrichtingen plaatsvonden verhoogd met een boete van 20 percentpunten 

behalve in de gevallen waarin de regularisatieaangifte eveneens aanleiding geeft tot 

regularisatie van de fiscaal niet verjaarde geregulariseerde beroepsinkomsten. 

 

 § 3.  In geval van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van § 2, heeft de 

betaling van de in dit artikel bepaalde heffingen tot gevolg dat de geregulariseerde overige 

inkomsten en de geregulariseerde beroepsinkomsten die deze heffingen hebben ondergaan 

voor het overige niet meer onderworpen zijn of kunnen worden aan de inkomstenbelasting 

zoals bepaald in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met inbegrip van de daarin 

vermelde belastingverhogingen, nalatigheidsinteresten en boetes, noch aan de door artikel 9 

van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende 

aangifte, voorziene belastingverhoging van 100 percent. 

 

 Indien beroepsinkomsten ten onrechte als geregulariseerde overige inkomsten aan de 

heffing werden onderworpen, verhindert dat niet dat een nieuwe taxatie als beroepsinkomsten 

plaatsvindt. 

 

 In geval van een regularisatieaangifte voor geregulariseerde btw-handelingen conform de 

bepalingen van dit artikel, heeft de betaling van de in § 2 bedoelde btw-heffing tot gevolg dat 

deze verrichtingen voor het overige niet meer onderworpen zijn of kunnen worden aan enige 

btw-heffing, noch aan enige bijkomende sanctie, boete of bijkomende heffing van enige aard 

voorzien in het btw-Wetboek. ’ ». 

 

 « Art. 5.  In artikel 123 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  de inleidende zin wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ Noch de regularisatieaangifte, noch de betaling van de heffingen, noch het 

regularisatieattest bedoeld in de huidige wet, hebben uitwerking : ’; 

 

 b)  de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ 1°  -  indien de geregulariseerde inkomsten het voorwerp hebben uitgemaakt van één 

van de misdrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek, behoudens wanneer deze 

inkomsten uitsluitend zijn verkregen uit de misdrijven als bedoeld in de artikelen 449 en 450 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van het 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 133 en 133bis van het 

Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, in de artikelen 207/1 en 207bis van het Wetboek diverse rechten 

en taksen; 
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 -  indien de geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een misdrijf bedoeld in artikel 5, 

§ 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met uitzondering van het 

misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, 11e streepje van dezelfde wet, het misdrijf “ misbruik 

van vennootschapsgoederen ” en het misdrijf “ misbruik van vertrouwen ”, voor zover 

geregulariseerd wordt overeenkomstig artikel 122/1; ’. 

 

 c)  de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden ‘ in de periode vanaf 15 juli 

2013 tot en met 31 december 2013 ’ ». 

 

 « Art. 6.  In artikel 124 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  het tweede lid wordt aangevuld met de woorden ‘ De onderliggende stukken kunnen 

worden ingediend tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. ’; 

 

 2°  tussen het tweede en derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ De regularisatieaangifte zal in de gevallen bedoeld in de artikelen 122 en 122/1, worden 

ingediend samen met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook de omvang en 

de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen 

en inkomsten zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële 

rekeningen. ’; 

 

 3°  het vierde lid wordt aangevuld met de woorden ‘ en is definitief door de Schatkist 

verworven. ’; 

 

 4°  In het zesde lid wordt de zin ‘ Een afschrift van deze lijst wordt om de zes maanden 

overgemaakt aan de Cel voor financiële informatieverwerking opgericht door de voormelde 

wet van 11 januari 1993. ’ opgeheven; 

 

 5°  tussen het vijfde en zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Zodra het regularisatieattest aan de aangever of zijn gemachtigde wordt verzonden, 

brengt het “ Contactpunt regularisaties ” de Cel voor financiële informatieverwerking 

opgericht door de voormelde wet van 11 januari 1993 op de hoogte van de regularisatie die 

wordt gesloten en bezorgt het een kopie van het regularisatieattest en de gegevens bepaald in 

het derde lid met uitzondering van het fraudeschema. ’ ». 

 

 « Art. 9.  In artikel 127 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in de bestaande tekst, die § 1 zal vormen, worden de woorden ‘ van het Wetboek van 

de met het zegel gelijkgestelde taksen ’ vervangen door de woorden ‘ van het Wetboek 

diverse rechten en taksen ’; 

 

 2°  er wordt een § 2 ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 2.  Voor alle misdrijven, andere dan deze bepaald in § 1, kunnen de in § 1 bedoelde 

personen nog steeds het voorwerp uitmaken van strafvervolging. 
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 Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven voorzien in de 

artikelen 193 tot 197, 491 en 492bis en 489 tot 490bis van het Strafwetboek, artikel 16 van de 

wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, artikel 12 

van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 

grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, de verschillende strafbepalingen van het 

Wetboek van vennootschappen, en die werden begaan met het oog op het plegen van of het 

vergemakkelijken van de in § 1 bedoelde misdrijven of die het gevolg zijn van de in § 1 

bedoelde misdrijven, blijven voor deze misdrijven vrij van straf, indien ze vóór de datum van 

indiening van de in dit hoofdstuk bedoelde regularisatieaangifte niet het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek uit hoofde van deze 

misdrijven, indien ze een regularisatieaangifte hebben ingediend onder de voorwaarden van 

deze wet en indien ze de in dit hoofdstuk bepaalde heffingen correct hebben betaald. 

 

 De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op mededaders en 

medeplichtigen die geen regularisatieaangifte hebben ingediend. 

 

 De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten van derden. ’. 

 

 3°  er wordt een § 3 ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ § 3.  De leden van het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën opgerichte 

Contactpunt regularisaties en de leden van haar personeel, alsook de andere ambtenaren die 

bij haar gedetacheerd zijn, hebben geen mededelingsplicht zoals bedoeld in artikel 29 van het 

Wetboek van strafvordering. ’ ». 

 

 « Art. 19.  Deze wet treedt in werking op 15 juli 2013 behalve artikel 7 dat in werking 

treedt op 1 januari 2014. 

 

 De regularisatieaangiften ingediend voor 15 juli 2013 zullen behandeld worden volgens 

de bepalingen van de programmawet van 27 december 2005 zoals die luidden alvorens te zijn 

gewijzigd of opgeheven door de huidige wet ». 

 

 B.1.2.  Na de voormelde wijzigingen luiden de artikelen 121, 122, 123, 124 en 127 van 

de programmawet van 27 december 2005 als volgt : 

 

 « Art. 121.  Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 

 

 1°  onder ‘ regularisatie-aangifte ’ : de aangifte bij de Federale Overheidsdienst Financiën 

van sommen, waarden, kapitalen en inkomsten met het oog op het bekomen van een 

regularisatie-attest mits het normaal verschuldigde belastingtarief wordt betaald; 

 

 2°  onder ‘ geregulariseerde overige inkomsten ’ : de sommen, waarden en inkomsten die 

het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte ingediend bij het binnen de Federale 

Overheidsdienst Financiën ingerichte Contactpunt regularisaties, die wordt verricht door een 

natuurlijke persoon, waarbij deze persoon aantoont dat zij in het jaar waarin zij werden 

behaald of verkregen een andere aard hebben dan deze van beroepsinkomsten; 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.120
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.122
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 3°  onder ‘ geregulariseerde beroepsinkomsten ’ : de sommen, waarden en inkomsten die 

het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte die wordt verricht bij het binnen de 

Federale Overheidsdienst Financiën opgerichte Contactpunt regularisaties, door een 

rechtspersoon of door een natuurlijke persoon wanneer deze niet kan aantonen dat deze 

inkomsten in het jaar waarin zij werden behaald of verkregen een andere aard hebben dan 

beroepsinkomsten; 

 

 4°  onder ‘ geregulariseerde BTW-handelingen ’ : de in artikel 51 van het BTW-Wetboek 

vermelde aan BTW onderworpen handelingen die het voorwerp uitmaken van een 

regularisatie-aangifte die wordt verricht bij het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën 

opgerichte Contactpunt regularisaties door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon; 

 

 5°  onder ‘ aangever ’ : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die overgaat tot het 

indienen van een regularisatie-aangifte hetzij in persoon hetzij door bemiddeling van een 

gemachtigde. 

 

 Met ‘ natuurlijke personen ’ worden bedoeld de op grond van artikel 3 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 aan de personenbelasting onderworpen rijksinwoners en de 

op grond van artikel 227, 1°, van hetzelfde Wetboek aan de belasting van niet-inwoners 

onderworpen niet-rijksinwoners. 

 

 Met ‘ rechtspersonen ’ worden bedoeld de op grond van artikel 179 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 aan de vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse 

vennootschappen, de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid bedoeld in artikel 29 van hetzelfde Wetboek, de rechtspersonen 

onderworpen aan de belasting van rechtspersonen op grond van artikel 220 van hetzelfde 

Wetboek, en de op grond van artikel 227 van hetzelfde Wetboek aan de belasting van niet-

inwoners onderworpen buitenlandse belastingplichtigen; 

 

 6°  onder ‘ gemachtigde ’ : een in de artikelen 2 en 3 van de wet van 11 januari 1993 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme, beoogde persoon en onderneming; 

 

 7°  onder ‘ heffingen ’: het totaal bedrag van de ingevolge de regularisatie verschuldigde 

belasting. 

 

 8°  onder ‘ fiscaal verjaarde kapitalen ’ : de in dit hoofdstuk bedoelde kapitalen ten 

aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen, 

naargelang het geval, bedoeld in de artikelen 354 of 358, § 1, 1° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, of de artikelen 81, 81bis, of 83 van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde, of de artikelen 137 of 159 van het Wetboek der 

successierechten, of de artikelen 214, 216, 217
1
 en 217

2
 of 218 van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten, of de artikelen 202
8
 of 202

9
 van het Wetboek 

diverse rechten en taksen, geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van 

de indiening van de regularisatieaangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de 

regularisatieaangifte is ingediend ». 

 

 « Art. 122. § 1.  De fiscaal niet verjaarde geregulariseerde overige inkomsten vermeld 

onder artikel 121, 2°, die het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte conform de 

bepalingen van dit hoofdstuk worden onderworpen aan : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.121
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.122/1
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 -  hun normale belastingtarief indien de regularisatie-aangifte ten laatste op 30 juni 2006 

wordt ingediend; 

 

 -  hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 5 percentpunten, indien de 

regularisatie-aangifte vanaf 1 juli 2006 en ten laatste op 31 december 2006 wordt ingediend; 

 

 -  hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 10 percentpunten, indien de 

regularisatieaangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2007 en ten laatste op 14 juli 2013; 

 

 -  hun normale belastingtarief verhoogd met een boete van 15 percentpunten, wanneer de 

regularisatieaangifte wordt ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 31 december 2013 

en voor zover artikel 122/1 niet van toepassing is. 

 

 § 2.  De fiscaal niet verjaarde geregulariseerde beroepsinkomsten die het voorwerp 

uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit artikel worden 

onderworpen aan hun normale belastingtarief van toepassing met betrekking tot het belastbaar 

tijdperk waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen verhoogd met een boete van 

15 percentpunten en in voorkomend geval verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage of de 

toepasselijke aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting of de aanvullende 

agglomeratiebelasting op de personenbelasting, voor zover artikel 122/1 niet van toepassing 

is. 

 

 § 3.  In geval van een regularisatie-aangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, 

heeft de betaling van de in dit artikel bepaalde heffingen tot gevolg dat de fiscaal niet 

verjaarde geregulariseerde overige inkomsten en de geregulariseerde beroepsinkomsten die 

deze heffingen hebben ondergaan voor het overige niet meer onderworpen zijn of kunnen 

worden aan de inkomstenbelasting zoals bepaald in het Wetboek op de 

inkomstenbelastingen 1992, met inbegrip van de daarin vermelde belastingverhogingen, 

nalatigheidsinteresten en boetes, noch aan de door artikel 9 van de wet van 31 december 2003 

houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, voorziene belastingverhoging 

van 100 percent. 

 

 Indien fiscaal niet verjaarde beroepsinkomsten ten onrechte als fiscaal niet verjaarde 

geregulariseerde overige inkomsten aan de heffing werden onderworpen, verhindert dat niet 

dat een nieuwe taxatie als fiscaal niet verjaarde beroepsinkomsten plaatsvindt. 

 

 § 4.  Voor zover artikel 122/1 niet van toepassing is, worden de fiscaal niet verjaarde 

geregulariseerde btw-handelingen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte 

conform de bepalingen van dit artikel, onderworpen aan de btw aan het tarief van toepassing 

met betrekking tot de geregulariseerde verrichtingen in het jaar waarin deze verrichtingen 

plaatsvonden verhoogd met een boete van 15 percentpunten behalve in de gevallen waarin de 

regularisatieaangifte eveneens aanleiding geeft tot regularisatie van de fiscaal niet verjaarde 

geregulariseerde beroepsinkomsten. 

 

 In geval van een regularisatie-aangifte voor geregulariseerde BTW-handelingen conform 

de bepalingen van dit hoofdstuk, heeft de betaling van de in het vorige lid bedoelde BTW-

heffing tot gevolg dat deze verrichtingen voor het overige niet meer onderworpen zijn of 

kunnen worden aan enige BTW-heffing, noch aan enige bijkomende sanctie, boete of 

bijkomende heffing van enige aard voorzien in het BTW-Wetboek ». 
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 « Art. 123.  Noch de regularisatieaangifte, noch de betaling van de heffingen, noch het 

regularisatieattest bedoeld in de huidige wet, hebben uitwerking : 

 

 1°  -  indien de geregulariseerde inkomsten het voorwerp hebben uitgemaakt van één van 

de misdrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek, behoudens wanneer deze 

inkomsten uitsluitend zijn verkregen uit de misdrijven als bedoeld in de artikelen 449 en 450 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van het 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 133 en 133bis van het 

Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, in de artikelen 207/1 en 207bis van het Wetboek diverse rechten 

en taksen; 

 

 -  indien de geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een misdrijf bedoeld in artikel 5, 

§ 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met uitzondering van het 

misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, 11e streepje van dezelfde wet, het misdrijf ‘ misbruik 

van vennootschapsgoederen ’ en het misdrijf ‘ misbruik van vertrouwen ’, voor zover 

geregulariseerd wordt overeenkomstig artikel 122/1; 

 

 2°  indien voor de indiening van de regularisatie-aangifte de aangever door een Belgische 

belastingadministratie, een sociale zekerheidsinstelling of een Belgische sociale 

inspectiedienst, schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden; 

 

 3°  indien ten behoeve van dezelfde aangever of BTW-plichtige reeds een regularisatie-

aangifte werd ingediend in de periode vanaf 15 juli 2013 tot en met 31 december 2013 ». 

 

 « Art. 124.  Met het oog op het ontvangen van de regularisatie-aangiften wordt door de 

Koning binnen de Federale Overheidsdienst Financiën een ‘ Contactpunt regularisaties ’ 

opgericht. 

 

 De regularisatie-aangifte wordt bij het ‘ Contactpunt regularisaties ’ ingediend door 

middel van een aangifteformulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld. Dit 

aangifteformulier vermeldt onder andere de naam van de indiener van de aangifte en in 

voorkomend geval de naam van zijn gemachtigde, de oorsprong en het bedrag van de 

aangegeven sommen en de datum van indiening van de aangifte. De onderliggende stukken 

kunnen worden ingediend tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. 

 

 De regularisatieaangifte zal in de gevallen bedoeld in de artikelen 122 en 122/1, worden 

ingediend samen met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook de omvang en 

de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen 

en inkomsten zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële 

rekeningen. 

 

 Na ontvangst van de regularisatie-aangifte, brengt het ‘ Contactpunt regularisaties ’, 

binnen de 30 dagen, de aangever of zijn gemachtigde schriftelijk op de hoogte van de 

ontvankelijkheid ervan. Het ‘ Contactpunt regularisaties ’ stelt in dezelfde brief het bedrag 

vast van de in uitvoering van dit hoofdstuk verschuldigde heffing. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.122/1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.124
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.123
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.125
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 De betaling van de heffing moet verricht worden binnen 15 dagen volgend op de 

verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven. 

 

 Op het ogenblik van de ontvangst van de betaling, verzendt het ‘ Contactpunt-

regularisaties ’ aan de aangever of zijn gemachtigde, een regularisatie-attest waarvan het 

model door de Koning wordt vastgesteld en dat onder andere bevat : de naam van de aangever 

en in voorkomend geval van zijn gemachtigde, het bedrag van de heffing, het bedrag van de 

geregulariseerde sommen, waarden en inkomsten. 

 

 Zodra het regularisatieattest aan de aangever of zijn gemachtigde wordt verzonden, 

brengt het ‘ Contactpunt regularisaties ’ de Cel voor financiële informatieverwerking 

opgericht door de voormelde wet van 11 januari 1993 op de hoogte van de regularisatie die 

wordt gesloten en bezorgt het een kopie van het regularisatieattest en de gegevens bepaald in 

het derde lid met uitzondering van het fraudeschema. 

 

 De aangiften die bij het ‘ Contactpunt regularisaties ’ worden verricht, worden door dit 

contactpunt genummerd en bijgehouden. Een afschrift van elk regularisatie-attest dat 

sommen, waarden en inkomsten betreft die onderworpen zijn aan de heffing bedoeld in 

artikel 122, §§ 2 en 4, wordt toegezonden aan de plaatselijke taxatiedienst waarvan de 

aanvrager afhangt en wordt aan zijn fiscaal dossier toegevoegd. Het ‘ Contactpunt 

regularisaties ’ houdt bovendien een lijst bij van de afgeleverde regularisatie-attesten met 

vermelding van het nummer van de regularisatie-aangifte. 

 

 De ambtenaren en personeelsleden die actief zijn binnen het ‘ Contactpunt regularisaties ’ 

zijn gehouden tot het beroepsgeheim bedoeld in artikel 337 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992. 

 

 Voor de aangiften waarvan de attesten niet worden doorgezonden aan de lokale 

taxatiedienst, mogen zij de naar aanleiding van de regularisatie-aangifte verkregen 

inlichtingen bovendien niet bekend maken aan de andere diensten van de Federale 

Overheidsdienst Financiën ». 

 

 « Art. 127. § 1.  Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven als bedoeld in 

de artikelen 449 en 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de 

artikelen 73 en 73bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in de 

artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in de artikelen 207/1 en 207bis 

van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, of aan misdrijven omschreven in 

artikel 505 van het Strafwetboek, in zoverre die betrekking hebben op de vermogensvoordelen 

die rechtstreeks uit de voormelde misdrijven zijn verkregen, op de goederen en waarden die in 

de plaats ervan zijn gesteld, of op de inkomsten uit de belegde voordelen, evenals personen 

die mededaders of medeplichtigen zijn aan deze misdrijven in de zin van de artikelen 66 en 67 

van het Strafwetboek, blijven vrijgesteld van strafvervolging uit dien hoofde, indien zij niet 

vóór de datum van indiening van de in artikel 121 bedoelde aangiften, het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek uit hoofde van deze 

misdrijven en indien er een regularisatie-aangifte werd gedaan onder de voorwaarden van 

deze wet en de ingevolge die regularisatie-aangifte verschuldigde bedragen werden betaald. 

 

 § 2.  Voor alle misdrijven, andere dan deze bepaald in § 1, kunnen de in § 1 bedoelde 

personen nog steeds het voorwerp uitmaken van strafvervolging. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#Art.126
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005122730%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=5&cn=2005122730&table_name=WET&nm=2005021182&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272005-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2005&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=83&imgcn.y=16#LNK0070
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 Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven voorzien in de 

artikelen 193 tot 197, 491 en 492bis en 489 tot 490bis van het Strafwetboek, artikel 16 van de 

wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, artikel 12 

van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 

grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, de verschillende strafbepalingen van het 

Wetboek van vennootschappen, en die werden begaan met het oog op het plegen van of het 

vergemakkelijken van de in § 1 bedoelde misdrijven of die het gevolg zijn van de in § 1 

bedoelde misdrijven, blijven voor deze misdrijven vrij van straf, indien ze vóór de datum van 

indiening van de in dit hoofdstuk bedoelde regularisatieaangifte niet het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek uit hoofde van deze 

misdrijven, indien ze een regularisatieaangifte hebben ingediend onder de voorwaarden van 

deze wet en indien ze de in dit hoofdstuk bepaalde heffingen correct hebben betaald. 

 

 De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op mededaders en 

medeplichtigen die geen regularisatieaangifte hebben ingediend. 

 

 De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten van derden. 

 

 § 3.  De leden van het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën opgerichte 

Contactpunt regularisaties en de leden van haar personeel, alsook de andere ambtenaren die 

bij haar gedetacheerd zijn, hebben geen mededelingsplicht zoals bedoeld in artikel 29 van het 

Wetboek van strafvordering ». 

 

 

 Ten aanzien van de situering van de bestreden bepalingen 

 

 B.2.  Behoudens artikel 19 van de wet van 11 juli 2013, dat de inwerkingtreding van die 

wet betreft, brengen de bestreden bepalingen wijzigingen aan in hoofdstuk VI (« De fiscale 

regularisatie ») van de programmawet van 27 december 2005. 

 

 Bij die programmawet werd een fiscale regularisatieprocedure ingevoerd die, in 

tegenstelling tot de bij de wet van 31 december 2003 ingevoerde procedure betreffende de 

« eenmalige bevrijdende aangifte », niet in de tijd was beperkt. 

 

 Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van de programmawet van 

27 december 2005 wenste « het systeem van de fiscale regularisatie […] op een blijvende 

wijze aan belastingplichtigen en btw-plichtigen een mogelijkheid te bieden om hun fiscale 

toestand te regulariseren » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2097/001, p. 71). Hiertoe 

werd aan particulieren en aan rechtspersonen de mogelijkheid gegeven « om hun fiscale 

toestand te regulariseren door spontaan de niet bij de fiscale administratie aangegeven 
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inkomsten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen aan te geven, ten einde zowel 

fiscale als strafrechtelijke immuniteit te bekomen » (ibid., p. 71). 

 

 B.3.  Met de wet van 11 juli 2013 wordt een einde gemaakt aan het permanente karakter 

van de bij de programmawet van 27 december 2005 ingevoerde regularisatieprocedure en 

wordt de einddatum voor het indienen van regularisatieaangiften vastgesteld op 31 december 

2013 (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 3). 

 

 B.4.1.  De wet van 11 juli 2013 maakt niet alleen een einde aan het permanente karakter 

van de regularisatieprocedure, maar wijzigt ook de regularisatievoorwaarden. Die wijzigingen 

gelden voor de aangiften die worden ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 

31 december 2013. 

 

 De regularisatieaangiften ingediend vóór 15 juli 2013 worden, krachtens artikel 19, 

tweede lid, van de wet van 11 juli 2013, behandeld « volgens de bepalingen van de 

programmawet van 27 december 2005 zoals die luidden alvorens te zijn gewijzigd of 

opgeheven door de huidige wet ». 

 

 B.4.2.  In de nieuwe regularisatieprocedure wordt een onderscheid gemaakt tussen fiscaal 

niet verjaarde inkomsten, enerzijds, en, fiscaal verjaarde kapitalen, anderzijds. 

 

 B.4.3.  Voor de categorie van de fiscaal niet verjaarde inkomsten voorzien de bestreden 

bepalingen in twee types van regularisatie. De memorie van toelichting bij het ontwerp dat 

heeft geleid tot de bestreden wet vermeldt dienaangaande : 

 

 « Aangaande de inkomsten die mogelijk kunnen worden geregulariseerd, heeft de 

Regering beslist om twee types van regularisatie voor te stellen. 

 

 Een eerste type van regularisatie betreft de ‘ kleine belastingontduikers ’ die bijvoorbeeld 

inkomsten willen regulariseren zoals bijvoorbeeld de ontwijking van roerende voorheffing 

door geldsommen in het buitenland te beleggen. Deze zullen onderworpen worden aan het 

normale belastingtarief verhoogd met een boete van 15 procentpunten. 

 

 Een tweede type van regularisatie zal bestemd zijn voor de ‘ grote belastingontduikers ’ 

die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige en georganiseerde fiscale fraude en 

aanverwante misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen). 

Deze zullen onderworpen worden aan een hoger tarief » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2874/001, pp. 3-4). 
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 Het eerste type van regularisatie wordt geregeld in artikel 122 van de programmawet van 

27 december 2005, zoals gewijzigd door het bestreden artikel 3 van de wet van 11 juli 2013, 

het tweede type in artikel 122/1, § 2, van de voormelde programmawet, zoals ingevoegd door 

het bestreden artikel 4. 

 

 De bestreden bepalingen voorzien voor de regularisatie van fiscaal niet verjaarde 

inkomsten in hogere tarieven dan voorheen. 

 

 B.4.4.  Wat de categorie van de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, vermeldt de memorie 

van toelichting : 

 

 « Ingevolge artikel 122/1 § 1 is ook de regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen, 

afkomstig van de fiscale misdrijven bedoeld in artikel 127 § 1, mogelijk. Gezien de fiscale 

administratie geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen ten aanzien van deze kapitalen 

heeft het regularisatieattest enkel een nuttig gevolg voor de aangever omwille van de garanties 

opgenomen in artikel 127. 

 

 De fiscaal verjaarde kapitalen worden onderworpen aan een heffing met een uniform 

tarief van 35 percent. 

 

 […] 

 

 Deze situatie is verschillend van de situatie waarbij niet verjaarde inkomsten worden 

geregulariseerd omdat in het eerstgenoemde geval geen belasting meer kan worden geïnd en 

waarbij de betaling van het tarief van 35 pct. ertoe strekt om het verval van de strafvordering 

te verwezenlijken » (ibid., pp. 8-10). 

 

 De « garanties opgenomen in artikel 127 » betreffen in essentie een vrijstelling van 

strafvervolging voor bepaalde misdrijven (artikel 127, § 1) en een strafuitsluitende 

verschoningsgrond voor andere misdrijven (artikel 127, § 2). 

 

 De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen wordt geregeld in artikel 122/1, § 1, van 

de programmawet van 27 december 2005, zoals ingevoegd door het bestreden artikel 4 van de 

wet van 11 juli 2013. 
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 Ten gronde 

 

 B.5.1.  De verzoekende partij voert drie middelen aan. De eerste twee middelen betreffen 

de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met bepalingen van titel II en met de 

artikelen 170 en 172 van de Grondwet. Het derde middel betreft de overeenstemming van de 

bestreden bepalingen met bepalingen die de bevoegdheid verdelen tussen de federale Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten. 

 

 B.5.2.  Het onderzoek van de overeenstemming van een wetskrachtige bepaling met de 

bevoegdheidverdelende regels moet in de regel dat van de bestaanbaarheid ervan met de 

bepalingen van titel II en met de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet voorafgaan. 

 

 Het Hof onderzoekt bijgevolg eerst het derde middel. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.6.  Het derde middel is gericht tegen de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de wet 11 juli 2013, al 

dan niet in samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 35, 39, 

170, § 2, en 172 van de Grondwet, van de artikelen 3 en 5 van de bijzondere wet van 

16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, van 

artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 

artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 

 

 De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen niet in overeenstemming 

zijn met de bevoegdheidverdelende regels, in zoverre zij betrekking hebben op de 

regularisatie van successierechten en registratierechten. 

 

 B.7.1.  Artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt : 
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 « Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen : 

 

 […] 

 

 4°  het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van 

niet-rijksinwoners; 

 

 […] 

 

 6°  het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen 

onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng 

in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon 

van een woning in een Belgische vennootschap; 

 

 7°  het registratierecht op : 

 

 a)  de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; 

 

 b)  de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de 

afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke 

goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het 

Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is; 

 

 8°  het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende 

goederen; 

 

 […] ». 

 

 B.7.2.  Artikel 4, § 1, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen 

van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9° bedoelde belastingen te wijzigen ». 

 

 B.7.3.  Artikel 5, § 3, eerste lid, eerste zin, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de Staat met inachtneming van de door 

hem vastgestelde procedureregels kosteloos voor de dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 

8° en 10° tot 12° bedoelde belastingen voor rekening van en in overleg met het betrokken 

gewest ». 

 

 Artikel 5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « De gewesten zijn bevoegd voor de vaststelling van de administratieve procedureregels 

met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde belastingen met ingang van het begrotingsjaar 

vanaf hetwelk zij de dienst van de belastingen verzekeren ». 
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 B.7.4.  Ten tijde van het aannemen van de wet van 11 juli 2013 bepaalde artikel 4 van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen : 

 

 « Met als enige uitzondering de bevoegdheden die overeenkomstig artikel 59quater, § 4, 

tweede lid, van de Grondwet aan het Vlaams Parlement en aan het Waals Parlement worden 

toegekend, heeft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dezelfde bevoegdheden als het 

Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest. De bevoegdheden toegekend aan de 

Gewestparlementen worden, wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, uitgeoefend 

door middel van ordonnanties. 

 

 Artikel 16 van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest ». 

 

 B.8.1.  De artikelen 3, 4 en 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 kennen aan de 

gewesten een algemene bevoegdheid toe inzake de in die artikelen bedoelde belastingen. Voor 

zover zij niet anders erover hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere 

wetgever worden geacht aan de gewesten de volledige bevoegdheid toe te kennen tot het 

uitvaardigen van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9°, bedoelde belastingen, 

waaronder het successierecht en de opgesomde registratierechten. 

 

 B.8.2.  Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de federale Staat evenwel voor « de 

dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en 10° tot 12° bedoelde belastingen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot 

herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de 

gewesten, die de bijzondere wet van 16 januari 1989 heeft gewijzigd, blijkt dat de « dienst 

van de belasting » betrekking heeft op de feitelijke vaststelling van de belastinggrondslag, de 

berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de 

daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), en de inning 

en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de intresten) (Parl. St., 

Kamer, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 160). 

 

 B.9.  Wanneer de federale Staat instaat voor de dienst van de voormelde gewestelijke 

belastingen, en daarbij de procedureregels voor de inning van die belastingen kan bepalen, 

moet hij bij de uitoefening van die bevoegdheid erover waken dat hij niet aan de gewesten 

bevoegdheden ontzegt die hun door of krachtens de Grondwet worden toegewezen. Aldus 
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mag de Staat een belastingplichtige niet bevrijden van een gewestelijke belasting zonder dat 

de belasting werd voldaan tegen de door het gewest bepaalde aanslagvoet of mag hij niet een 

vrijstelling verlenen waarin het betrokken gewest niet heeft voorzien. Gelet op de in de 

bijzondere wet van 16 januari 1989 neergelegde bevoegdheid inzake de gewestelijke 

belastingen, komt het de federale wetgever niet toe af te zien van de inning van die 

belastingen voor de dienst waarvan de federale overheid overeenkomstig artikel 5, § 3, van 

die bijzondere wet instaat, noch die belastingen als voldaan te beschouwen zonder dat het 

door de bevoegde gewestelijke overheid bepaalde tarief werd betaald. Een beslissing om af te 

zien van een verschuldigde belasting komt immers neer op het verlenen van een vrijstelling, 

wat te dezen tot de bevoegdheden van de gewesten behoort. 

 

 B.10.1.  Zoals in herinnering is gebracht in B.4.2, maakt de wet van 11 juli 2013 voor de 

regularisatieaangiften die worden ingediend vanaf 15 juli 2013 een onderscheid tussen fiscaal 

niet verjaarde inkomsten, enerzijds, en, fiscaal verjaarde kapitalen, anderzijds. 

 

 Voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten voorzien de artikelen 122 en 122/1, § 2, van de 

programmawet van 27 december 2005, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij de 

bestreden artikelen 3 en 4 van de wet van 11 juli 2013, in essentie erin dat zij worden 

onderworpen aan hun « normale belastingtarief » verhoogd met een boete van 15 of 

20 percentpunten. 

 

 Voor de fiscaal verjaarde kapitalen voorziet artikel 122/1, § 1, van de programmawet van 

27 december 2005, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 4 van de wet van 11 juli 2013, 

erin dat zij kunnen worden geregulariseerd tegen een tarief van 35 percentpunten op het 

kapitaal. 

 

 B.10.2.  Krachtens artikel 127, § 1, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 11 juli 2013, brengt de betaling van de ingevolge een 

regularisatieaangifte verschuldigde bedragen met zich mee dat personen die zich schuldig 

hebben gemaakt aan, onder meer, de misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133bis van het 

Wetboek der successierechten en in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten, vrijgesteld blijven van strafvervolging uit dien 

hoofde. 
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 De voormelde wetsbepalingen bepalen de straffen op de overtreding, met bedrieglijk 

opzet of met het oogmerk om te schaden, van de bepalingen van het Wetboek der 

successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van de ter 

uitvoering ervan genomen besluiten. 

 

 Daaruit blijkt dat de wetgever de regularisatieprocedure eveneens heeft willen 

openstellen voor personen die hun verplichtingen betreffende de successierechten en 

registratierechten niet zijn nagekomen. Voor de fiscaal verjaarde kapitalen blijkt dit overigens 

ook uit de definitie vervat in artikel 121, 8°, van de programmawet van 27 december 2005, 

zoals ingevoegd bij artikel 2, d), van de wet van 11 juli 2013, waarin eveneens uitdrukkelijk 

wordt verwezen naar bepalingen van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek 

der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Ook de parlementaire voorbereiding doet 

uitdrukkelijk van die bedoeling blijken (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, 

pp. 5-7). 

 

 B.11.1.  In de periode tijdens welke een regularisatieaangifte overeenkomstig de nieuwe 

regularisatievoorwaarden kon worden ingediend - meer bepaald de periode vanaf 15 juli 2013 

tot en met 31 december 2013 - stond de federale Staat in voor de « dienst » van de 

successierechten en de registratierechten, en was hij om die reden onder meer bevoegd voor 

de inning en de invordering van die belastingen. 

 

 B.11.2.  Door voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten te bepalen dat zij worden 

onderworpen aan hun « normale belastingtarief » verhoogd met een boete van 15 of 

20 percentpunten, brengen de artikelen 122 en 122/1, § 2, van de programmawet van 

27 december 2005, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij de bestreden artikelen 3 

en 4 van de wet van 11 juli 2013, met zich mee dat personen die hun verplichtingen 

betreffende de successierechten of registratierechten niet zijn nagekomen, de in de bestreden 

wet geregelde regularisatie en de eraan verbonden gevolgen slechts kunnen genieten op 

voorwaarde dat zij het normale belastingtarief, zoals het door de gewesten werd vastgesteld, 

verhoogd met een boete, hebben betaald. 

 

 Ofschoon de voormelde artikelen van de programmawet van 27 december 2005 geen 

afbreuk doen aan de voor de gewestelijke belastingen geldende aanslagvoet op zich, kunnen 

zij, in zoverre het « normale belastingtarief » niet de moratoire intresten omvat, niettemin met 
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zich meebrengen dat een belastingplichtige wordt bevrijd van een gewestelijke belasting 

zonder dat de verschuldigde moratoire intresten worden betaald. Het is immers niet volledig 

uit te sluiten dat het voor de regularisatie te betalen bedrag lager is dan het bedrag van de te 

betalen gewestelijke belasting, aangevuld met de moratoire intresten. 

 

 Gelet op het feit dat de Grondwetgever en de bijzondere wetgever moeten worden geacht 

aan de gewesten de volledige bevoegdheid te hebben willen toekennen tot het uitvaardigen 

van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van 

de gewestelijke belastingen, is het vaststellen van de moratoire intresten, wat de gewestelijke 

belastingen betreft, een gewestelijke bevoegdheid. 

 

 B.12.1.  Een regularisatie, ongeacht of het gaat om fiscaal niet verjaarde inkomsten, dan 

wel om fiscaal verjaarde kapitalen, brengt bovendien met zich mee dat de personen die zich 

schuldig hebben gemaakt aan, onder meer, de misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 

133bis van het Wetboek der successierechten en in de artikelen 206 en 206bis van het 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, vrijgesteld blijven van strafvervolging 

uit dien hoofde. 

 

 B.12.2.  Naar luid van artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen kunnen, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de 

gewesten, de decreten de niet-naleving van hun bepalingen strafbaar stellen en de straffen 

wegens die niet-naleving bepalen. Krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 

1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen is die bepaling van overeenkomstige 

toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 Binnen de grenzen van hun bevoegdheden inzake de in artikel 3 van de bijzondere wet 

van 16 januari 1989 vermelde gewestelijke belastingen, komt het bijgevolg aan de gewesten 

toe de inbreuken op de door hen vastgestelde bepalingen inzake gewestelijke belastingen vast 

te stellen en de desbetreffende straffen te bepalen. 

 

 Zolang de federale overheid evenwel zorgt voor de dienst van de gewestelijke 

belastingen, bepaalt zij, overeenkomstig artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 

1989, de procedureregels en derhalve ook de sancties op de overtreding van die regels. 
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 B.12.3.  Rekening houdend met het feit dat de Grondwetgever en de bijzondere wetgever 

moeten worden geacht aan de gewesten de volledige bevoegdheid te hebben willen toekennen 

tot het uitvaardigen van de regels met betrekking tot de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en 

de vrijstellingen van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 4° en 6° tot 9°, bedoelde belastingen, 

dient ervan te worden uitgegaan dat de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der 

successierechten en de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, gelet op het feit dat zij de straffen bepalen op de overtreding, 

met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, van de bepalingen van het Wetboek 

der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van de 

ter uitvoering ervan genomen besluiten, met name betrekking hebben op strafbaarstellingen 

die de niet-naleving betreffen van bepalingen die tot de bevoegdheid van de gewesten 

behoren. 

 

 B.12.4.  Op grond van artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn de 

gewesten niet alleen bevoegd om de niet-naleving van de door hen aangenomen bepalingen 

strafbaar te stellen, maar eveneens - onder voorbehoud van de principiële naleving van de 

bepalingen van boek I van het Strafwetboek - om de nadere modaliteiten van de 

strafbaarstelling, waaronder de regels betreffende het vrijstellen van strafvervolging of van 

straf, te regelen. 

 

 Door de wijze te bepalen waarop personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de 

misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten en in 

de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - in 

zoverre zij de niet-naleving van bepalingen die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren, 

strafbaar stellen - een vrijstelling van strafvervolging uit dien hoofde kunnen bekomen, heeft 

de federale wetgever, in strijd met de bevoegdheidverdelende regels, een nadere modaliteit 

geregeld van strafbaarstellingen die behoren tot de bevoegdheid van de gewesten. 

 

 B.13.  Mede gelet op het feit dat de in artikel 127 van de programmawet van 27 december 

2005 bedoelde strafrechtelijke immuniteit een essentieel aspect vormt van een regularisatie en 

die bepaling niet kan worden losgekoppeld van de andere bepalingen van hoofdstuk VI van 

die wet, zijn de bestreden bepalingen, in zoverre zij betrekking hebben op de regularisatie van 

de in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde successie- en 

registratierechten, niet in overeenstemming met de bevoegdheidverdelende regels. 
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 B.14.1.  De programmawet van 27 december 2005 - zoals gewijzigd bij de wet van 11 juli 

2013 - verwijst uitdrukkelijk naar het Wetboek der successierechten en het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten in zijn artikelen 121, 8°, 123, 1°, eerste streepje, en 

127, § 1. 

 

 In artikel 121, 8°, van de programmawet van 27 december 2005, zoals ingevoegd bij het 

bestreden artikel 2, d), van de wet van 11 juli 2013, dienen de woorden « , of de artikelen 137 

of 159 van het Wetboek der successierechten, of de artikelen 214, 216, 217
1
 en 217

2
 of 218 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten » te worden vernietigd, in 

zoverre zij betrekking hebben op de gewestelijke belastingen inzake successierechten en 

registratierechten bepaald in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 De in artikel 123, 1°, eerste streepje, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

vervangen bij artikel 5, b), van de wet van 11 juli 2013, vervatte woorden « , in de 

artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten » dienen te worden vernietigd, 

in zoverre zij betrekking hebben op de gewestelijke belastingen inzake successierechten en 

registratierechten bepaald in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 Ofschoon de verwijzing in artikel 127, § 1, van de programmawet van 27 december 2005 

naar het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten niet werd ingevoerd bij één van de bestreden bepalingen, heeft de wetgever bij 

het aannemen van het bestreden artikel 4 van de wet van 11 juli 2013 - waarmee in de 

voormelde programmawet een artikel 122/1 wordt ingevoegd, waarin uitdrukkelijk wordt 

verwezen naar « de fiscale misdrijven bedoeld in artikel 127, § 1 » -, zich de in artikel 127, 

§ 1, van de programmawet van 27 december 2005 vervatte verwijzing naar de voormelde 

Wetboeken eigen gemaakt, zodat die verwijzing onlosmakelijk is verbonden met de te dezen 

bestreden bepalingen. De in artikel 127, § 1, van de programmawet van 27 december 2005, 

zoals gewijzigd bij de wet van 11 juli 2013, vervatte woorden « , in de artikelen 133 en 133bis 

van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten » dienen te worden vernietigd, in zoverre zij 
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betrekking hebben op de gewestelijke belastingen inzake successierechten en 

registratierechten bepaald in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 B.14.2.  Ten gevolge van de voormelde vernietigingen dienen de overige in het derde 

middel bestreden bepalingen te worden geïnterpreteerd in die zin dat personen die hun 

verplichtingen inzake de in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

bedoelde successierechten en registratierechten niet hebben nageleefd, niet in aanmerking 

komen om ter zake een regularisatie overeenkomstig de nieuwe regularisatieprocedure te 

verkrijgen. Onder voorbehoud van die interpretatie zijn die bepalingen in overeenstemming 

met de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 B.14.3.  Personen die in het verleden hun verplichtingen inzake successierechten of 

registratierechten niet zijn nagekomen en die ter zake een regularisatieaangifte hebben 

ingediend, vermochten evenwel rechtmatig erop te vertrouwen dat hun aangifte zou leiden tot 

de gevolgen die de bestreden wet verbindt aan een regularisatie. Om die reden dienen de 

gevolgen van de vernietigde bepalingen definitief te worden gehandhaafd. 

 

 

 Wat het eerste en het tweede middel betreft 

 

 B.15.  Het eerste middel is gericht tegen de artikelen 3, 5, 6 en 19 van de wet van 11 juli 

2013, al dan niet in samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11, 12, 14 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 6.2 

en 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Het tweede middel is gericht tegen de artikelen 2, 4, 6 en 9 van de wet van 11 juli 2013, 

al dan niet in samenhang gelezen, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 12, 

14, 170, § 2, en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 

6.2 en 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
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 B.16.1.  Zowel in het eerste als in het tweede middel bekritiseert de verzoekende partij de 

bestreden bepalingen vanuit diverse invalshoeken. Haar kritiek betreft in essentie de volgende 

aspecten : 

 

 1)  de inwerkingtreding van de nieuwe regularisatievoorwaarden; 

 

 2)  de twee types van regularisatie voor fiscaal niet verjaarde inkomsten; 

 

 3)  de verplichting om een « bondige verklaring omtrent het fraudeschema » bij de 

regularisatieaangifte te voegen; 

 

 4)  het feit dat de bestreden bepalingen voorzien in hogere regularisatietarieven dan 

voorheen; 

 

 5)  de regularisatieregeling voor fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van 

levensverzekeringen; 

 

 6)  het wijzigen van een eerder ingediende regularisatieaangifte; en 

 

 7)  de ontstentenis van een beroep tegen de regularisatieheffing. 

 

 B.16.2.  Het Hof onderzoekt de diverse onderdelen van het eerste en het tweede middel in 

de volgorde zoals hierboven aangegeven. 

 

 

 1.  De inwerkingtreding van de nieuwe regularisatievoorwaarden 

 

 B.17.  Zowel in het eerste als in het tweede middel bekritiseert de verzoekende partij de 

bepalingen die de inwerkingtreding van de nieuwe regularisatieregeling beheersen. 

 

 Zij voert daarbij aan dat de bestreden wet, zonder redelijke verantwoording, afwijkt van 

de algemene regel dat de wetten in werking treden de tiende dag na die van hun 

bekendmaking. 
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 Zij bekritiseert ook het feit dat de bepalingen die de inwerkingtreding van de nieuwe 

regularisatievoorwaarden regelen, ertoe leiden dat personen die vóór of op de dag van de 

bekendmaking van de bestreden wet hun regularisatieaangifte per post hadden verzonden, 

onder het nieuwe regularisatiestelsel vallen wanneer hun aangifte niet vóór 15 juli 2013 bij 

het « Contactpunt regularisaties » kon worden bezorgd. 

 

 Zij bekritiseert ten slotte eveneens het feit dat de bepalingen betreffende de 

inwerkingtreding van de bestreden wet de facto ertoe hebben geleid dat personen die, na 

kennisname van die wet, nog overeenkomstig het oude regularisatiestelsel een aangifte 

wensten in te dienen, dat niet langer konden door middel van een afgifte met behulp van een 

ambtenaar, zoals daarin is voorzien bij artikel 307, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, en dit meer bepaald omdat de bestreden wet op een vrijdag in het 

Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en het nieuwe regularisatiestelsel van toepassing werd 

op de aangiften ingediend vanaf de daaropvolgende maandag. 

 

 B.18.  De wet van 11 juli 2013 is in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 12 juli 

2013, en voorziet erin dat zij, behoudens artikel 7 ervan, in werking treedt op 15 juli 2013 

(artikel 19, eerste lid). 

 

 Krachtens artikel 19, tweede lid, van de wet van 11 juli 2013 worden de 

regularisatieaangiften ingediend vóór 15 juli 2013 behandeld volgens de bepalingen van de 

programmawet van 27 december 2005 zoals die luidden alvorens te zijn gewijzigd of 

opgeheven bij de wet van 11 juli 2013. 

 

 De regularisatieaangiften ingediend vanaf 15 juli 2013 en uiterlijk op 31 december 2013 

vallen onder de nieuwe regularisatieregeling. 

 

 B.19.1.  Ofschoon artikel 4, tweede lid, van de wet van 31 mei 1961 « betreffende het 

gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van 

wetten en verordeningen » bepaalt dat de wetten in beginsel verbindend zijn de tiende dag na 

die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, belet die bepaling de wetgever niet om 

te voorzien in een andere termijn van inwerkingtreding, wat overigens uitdrukkelijk in die 

bepaling wordt bevestigd. 
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 B.19.2.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te 

oordelen dat zij met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in beginsel niet 

ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een 

verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan 

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

wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen 

worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het 

ontbreken van een te hunnen voordele ingestelde overgangsregeling kan verantwoorden. Het 

vertrouwensbeginsel is nauw verbonden met het rechtszekerheidsbeginsel, dat de wetgever 

verbiedt om zonder objectieve en redelijke verantwoording afbreuk te doen aan het belang 

van de rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te 

voorzien. 

 

 B.19.3.  Te dezen kan niet worden aangenomen dat zij die in aanmerking kwamen om 

onder de oude regularisatieregeling sommen, waarden en inkomsten te regulariseren, maar 

daarvoor op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling nog geen initiatief 

hadden genomen in de vorm van het indienen van een aangifte, rechtmatig erop konden 

vertrouwen dat het oude regularisatiestelsel op hen van toepassing zou blijven. Personen die 

op een bepaald ogenblik in aanmerking komen om sommen, waarden en inkomsten te laten 

regulariseren dienen zich immers ervan bewust te zijn dat de wetgever te allen tijde de 

voorwaarden van het stelsel - voor de toekomst - kan wijzigen, evenals dat hij aan de 

mogelijkheid tot regularisatie te allen tijde een einde kan stellen. 

 

 B.19.4.  Om uit te maken of de oude dan wel de nieuwe regularisatieregeling van 

toepassing is, dient, krachtens artikel 19 van de wet van 11 juli 2013, rekening te worden 

gehouden met de datum waarop de regularisatieaangifte wordt « ingediend » : de aangiften 

ingediend vóór 15 juli 2013 worden behandeld volgens de oude regeling, de aangiften 

ingediend vanaf 15 juli 2013 volgens de nieuwe regeling. 

 

 Krachtens artikel 124, tweede lid, van de programmawet van 27 december 2005 - vóór de 

opheffing ervan bij het op 1 januari 2014 in werking getreden artikel 7 van de wet van 11 juli 

2013 -, moet de regularisatieaangifte bij het « Contactpunt regularisaties » worden ingediend 

door middel van een aangifteformulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld. 
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Vermits dat artikel niet uitdrukkelijk bepaalt op welke wijze het bedoelde formulier aan het 

« Contactpunt regularisaties » moet worden bezorgd, dient te worden aangenomen dat dit kan 

zowel bij wijze van afgifte, als bij wijze van verzending per post. 

 

 B.19.5.  Noch artikel 19 van de wet van 11 juli 2013, noch de parlementaire 

voorbereiding verduidelijken wat dient te worden verstaan onder het in dat artikel 19 

gebruikte woord « ingediend ». 

 

 Indien onder dat woord dient te worden begrepen « ontvangen door het Contactpunt 

regularisaties », kan artikel 19, tweede lid, van de wet van 11 juli 2013 ertoe leiden dat 

regularisatieaangiften die vóór de bekendmaking van de bestreden wet per post waren 

verzonden, dienen te worden behandeld overeenkomstig de nieuwe regularisatievoorwaarden. 

Dit is meer bepaald het geval wanneer de aangifte niet vóór 15 juli 2013 door het 

« Contactpunt regularisaties » in ontvangst kon worden genomen. 

 

 In die interpretatie is artikel 19, tweede lid, van de wet van 11 juli 2013 niet bestaanbaar 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel, vermits dat artikel, zonder redelijke 

verantwoording, afbreuk zou doen aan het belang van de rechtsonderhorigen om in staat te 

zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. Personen die vóór de bekendmaking 

van de bestreden wet een regularisatieaangifte hadden verzonden per post vermochten immers 

redelijkerwijze erop te vertrouwen dat hun aangifte zou worden behandeld overeenkomstig de 

regularisatievoorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van het verzenden van 

hun aangifte. 

 

 B.19.6.  Het in artikel 19, tweede lid, van de wet van 11 juli 2013 gebruikte woord 

« ingediend » kan evenwel ook worden geïnterpreteerd in die zin dat eronder dient te worden 

begrepen « afgegeven bij het Contactpunt regularisaties of bij de post ». 

 

 In die interpretatie is het vroegere regularisatiestelsel van toepassing op alle 

regularisatieaangiften die vóór 15 juli 2013 werden afgegeven bij het Contactpunt 

regularisaties of bij de post en wordt geen afbreuk gedaan aan het belang van de 

rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. 

 



33 

 B.20.1.  Het door de verzoekende partij aangevoerde artikel 307, §§ 2 tot 5, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 regelt de wijze waarop een aangifte in de 

inkomstenbelastingen kan worden ingediend. Het indienen van een regularisatieaangifte 

wordt daarentegen geregeld in artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005. 

 

 B.20.2.  In tegenstelling tot artikel 307 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, voorziet artikel 124 van de programmawet van 27 december 

2005 niet in een recht op hulp van een ambtenaar bij het indienen van een aangifte. De 

ontstentenis van dat recht vloeit, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, niet 

voort uit de bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe 

regularisatievoorwaarden, maar wel uit artikel 124 van de programmawet van 27 december 

2005. 

 

 B.20.3.  Overigens houdt een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 

personen dat voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn 

indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die regels, een 

onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou 

meebrengen. 

 

 Het feit dat personen bij het indienen van een regularisatieaangifte geen recht hebben op 

hulp van een ambtenaar, kan te dezen niet worden gekwalificeerd als een onevenredige 

beperking van de rechten van die personen. 

 

 B.21.  Onder voorbehoud van de in B.19.6 vermelde interpretatie, zijn het eerste en het 

tweede middel, in zoverre zij betrekking hebben op de inwerkingtreding van de nieuwe 

regularisatievoorwaarden, niet gegrond. 

 

 

 2.  De twee types van regularisatie voor fiscaal niet verjaarde inkomsten 

 

 B.22.  Zoals in herinnering is gebracht in B.4.3, voorziet het nieuwe regularisatiestelsel 

voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten in twee types van regularisatie. 
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 Het eerste type wordt geregeld in artikel 122 van de programmawet van 27 december 

2005, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 juli 2013. Krachtens die bepaling 

worden de fiscaal niet verjaarde inkomsten in beginsel onderworpen aan hun normale 

belastingtarief verhoogd met een boete van 15 percentpunten, evenwel « voor zover 

artikel 122/1 niet van toepassing is ». 

 

 Artikel 122/1, § 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals ingevoegd bij 

artikel 4 van de wet van 11 juli 2013, regelt het tweede type van regularisatie en betreft de 

fiscaal niet verjaarde inkomsten die « afkomstig zijn van ernstige en georganiseerde fiscale 

fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang 

worden aangewend ». Die inkomsten worden in beginsel onderworpen aan hun normale 

belastingtarief verhoogd met een boete van 20 percentpunten. 

 

 B.23.  Volgens de verzoekende partij heeft de wetgever nagelaten de omstandigheden te 

verduidelijken waarin inkomsten kunnen worden geregulariseerd overeenkomstig de 

voorwaarden bepaald in artikel 122, of overeenkomstig de voorwaarden bepaald in 

artikel 122/1. De kritiek van de verzoekende partij slaat in essentie op het begrip « inkomsten 

die afkomstig zijn van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder 

ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend ». 

 

 B.24.1.  Vóór de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 was het niet mogelijk om 

inkomsten die afkomstig waren van « ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij 

bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden 

aangewend » te regulariseren, vermits artikel 123, 1°, van de programmawet van 27 december 

2005 bepaalde dat een fiscale regularisatie geen uitwerking kon hebben « indien de 

geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een witwasmisdrijf of een onderliggend misdrijf 

bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ». 

 

 Krachtens het vroegere artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 « tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme » - vóór de wijzigingen aangebracht bij de wet van 18 januari 2010 « tot wijziging 

van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van 
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vennootschappen » - is de herkomst van geld of activa voor de toepassing van die wet illegaal, 

onder meer, wanneer die voortkomen uit een misdrijf dat in verband staat met « ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van 

internationale omvang worden aangewend ». 

 

 B.24.2.  Bij het aannemen van de bestreden wet van 11 juli 2013 heeft de wetgever 

uitdrukkelijk de bedoeling gehad om de voorheen bestaande onmogelijkheid te verhelpen om 

inkomsten afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude te regulariseren, wat niet 

alleen blijkt uit artikel 122/1, § 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 11 juli 2013, maar eveneens uit het bij artikel 5 van die 

laatste wet gewijzigde artikel 123, 1°, van de programmawet van 27 december 2005. 

 

 Artikel 123, 1°, van de programmawet van 27 december 2005 bepaalt immers sinds die 

wijziging dat de regularisatie geen uitwerking heeft, onder meer, « indien de geregulariseerde 

inkomsten voortkomen uit een misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 

1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

en de financiering van terrorisme », evenwel met uitzondering van, onder meer, « het misdrijf 

bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, 11e streepje van dezelfde wet ». 

 

 Het misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, elfde streepje, van de voormelde wet betreft 

precies de ernstige fiscale fraude. 

 

 B.24.3.  Ofschoon de in artikel 5, § 3, 1°, elfde streepje, van de voormelde wet van 

11 januari 1993 vervatte woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij 

bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden 

aangewend » bij artikel 2 van de wet van 15 juli 2013 « houdende dringende bepalingen 

inzake fraudebestrijding » werden vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al 

dan niet georganiseerd », doet de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet ervan 

blijken dat de in artikel 122/1, § 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 11 juli 2013, vervatte woorden « ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van 

internationale omvang worden aangewend » dienen te worden begrepen op dezelfde wijze als 

in artikel 5, § 3, 1°, elfde streepje, van de wet van 11 januari 1993, vóór de wijziging ervan bij 

artikel 2 van de wet van 15 juli 2013 (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 11). 
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 B.24.4.  In de memorie van toelichting bij de programmawet van 27 april 2007, waarmee 

een artikel 14quinquies (later : artikel 28) in de voormelde wet van 11 januari 1993 werd 

ingevoegd, werd het begrip « ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder 

ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend » 

verduidelijkt als volgt : 

 

 « De ernstige en georganiseerde fiscale fraude zoals bedoeld in het ontworpen 

artikel 14quinquies bestaat uit het onwettig ontwijken of een onwettige terugbetaling van 

belastingen, door middel van valsheid in geschrifte, gepleegd ter uitvoering van een 

constructie die hiervoor in het leven werd geroepen, met een opeenvolging van verrichtingen 

en/of de tussenkomst van een of meerdere tussenpersonen, alsook het aanwenden, op 

nationaal of internationaal niveau, van simulatie- of verbergingsmechanismen zoals 

vennootschapstructuren of juridische constructies. 

 

 In een recent advies (Parl. St., Senaat, 3-1610/2) wees de Raad van State op de 

moeilijkheid om de gevallen aan te duiden van ernstige en georganiseerde fiscale fraude 

waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden 

aangewend. De Raad van State verduidelijkte dat het niet de bedoeling kon zijn dit begrip uit 

te breiden tot elke fiscale fraude waarbij valsheid wordt gepleegd met het oog op 

belastingontduiking. Valsheid in geschrifte verleent weliswaar een ernstig karakter, maar 

houdt geenszins in dat de fraude georganiseerd zou zijn of een complex mechanisme zou 

vormen. 

 

 Zodoende komt de wetgever tegemoet aan deze bezorgdheid door te voorzien dat de 

Koning bij in Ministerraad overlegd besluit de indicatoren kan vastleggen die de door de wet 

beoogde personen en instellingen zullen helpen de CFI in te lichten telkens zij het bestaan 

vermoeden van een ernstige en georganiseerde fiscale fraude die aan de basis ligt van de van 

witwassen verdachte verrichting. 

 

 Zelfs zo de toepassing van de voorgestelde maatregel zeker zal leiden tot een stijging van 

het aantal meldingen door de beoogde personen en instellingen, is het rechtstreeks beoogde 

doel ervan in hoofdzaak er op gericht een dubbelzinnige situatie, waarbij de melders ertoe 

zouden kunnen worden gebracht geen melding aan de Cel voor financiële 

informatieverwerking te verrichten terwijl ze krachtens hun verplichtingen hiertoe gehouden 

zouden zijn, te verduidelijken. 

 

 De aldus gedefinieerde indicatoren zullen de twee weerhouden criteria moeten 

verduidelijken die de fiscale fraude kenmerken wanneer ze wordt beschouwd als een 

onderliggend misdrijf van witwassen in de zin van de wet van 11 januari 1993. 

 

 Op die manier wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. 

 

 Het eerste criterium is het ernstig karakter, dat voornamelijk slaat op : 

 

 -  de aanmaak en of het gebruik van valse stukken; 
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 -  het omvangrijke bedrag van de verrichting en het abnormaal karakter van dit bedrag 

gelet op de activiteiten of het eigen vermogen van de cliënt. 

 

 Het tweede criterium betreft het georganiseerd karakter. De organisatie van de fraude 

vereist namelijk het gebruik van een constructie die opeenvolgende verrichtingen voorziet 

en/of de tussenkomst van een of meerdere tussenpersonen, waarin hetzij complexe 

mechanismen worden gebruikt, hetzij procédés van internationale [omvang] (ook al worden 

ze gebruikt op nationaal niveau). 

 

 De complexe mechanismen blijken uit het gebruik van simulatie- of 

verbergingsmechanismen die onder andere een beroep doen op vennootschapsstructuren of 

juridische constructies. 

 

 De indicatoren bepaald bij het koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14quinquies 

van de wet van 11 januari 1993 worden om de twee jaar geëvalueerd in overleg met de Cel 

voor financiële informatieverwerking, de Belgische Federatie van de Financiële sector en de 

Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-3058/001, pp. 51-52). 

 

 B.24.5.  De indicatoren waarvan sprake in het voormelde uittreksel uit de parlementaire 

voorbereiding van de programmawet van 27 april 2007 zijn opgenomen in het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007 « tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme ». 

 

 Bij zijn arrest nr. 102/2008 van 10 juli 2008 heeft het Hof met betrekking tot die 

indicatoren en met betrekking tot de voor advocaten geldende plicht tot melding aan de Cel 

voor financiële informatieverwerking van feiten of verrichtingen waarvan zij vermoeden dat 

zij verband kunnen houden met witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganiseerde 

fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale 

omvang worden aangewend, onder meer geoordeeld : 

 

 « Met artikel 14quinquies voert de wetgever geen nieuwe hypothese in waarin de 

meldingsplicht onder meer voor advocaten zou kunnen gelden en wordt geen aanvullende 

strafbaarstelling van advocaten in het leven geroepen, maar beoogt de wetgever alle 

betrokkenen toe te laten zich beter te realiseren wanneer de bedoelde meldingsplicht inzake 

ernstige en georganiseerde fiscale fraude bestaat. De machtiging aan de Koning om bij een in 

Ministerraad overlegd besluit ‘ indicatoren ’ op te sommen die het bestaan van dergelijke 

fraude kan doen vermoeden, doet geen afbreuk aan het feit dat de wetgever zelf in artikel 3 

van de wet van 11 januari 1993 ten aanzien van de bedoelde fiscale fraude voldoende 

nauwkeurig de gevallen heeft opgesomd wanneer die meldingsplicht ook voor advocaten kan 

bestaan ». 
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 B.24.6.  Uit het voorgaande volgt dat het door de bestreden wet gemaakte onderscheid 

tussen de twee types van regularisatie voor fiscaal niet verjaarde inkomsten, is gebaseerd op 

een begrip dat reeds is vervat in bestaande wetgeving, meer bepaald in de wet van 11 januari 

1993 « tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

en de financiering van terrorisme », en dat, mede gelet op de in B.24.4 vermelde 

parlementaire voorbereiding en op de in het voormelde koninklijk besluit van 3 juni 2007 

bepaalde indicatoren, het voormelde onderscheid voldoende nauwkeurig is om personen die 

fiscaal niet verjaarde inkomsten beogen te regulariseren toe te laten de passende keuze te 

maken tussen de in de bestreden wet bepaalde types van regularisatie. 

 

 B.25.  De verzoekende partij bekritiseert de bestreden bepalingen eveneens in zoverre het 

niet duidelijk is onder welk type van regularisatie de fiscaal niet verjaarde inkomsten dienen 

te worden aangegeven, wanneer de aangever niet op de hoogte is van de oorsprong van de 

inkomsten. 

 

 B.26.1.  De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet vermeldt : 

 

 « De […] staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, 

toegevoegd aan de eerste minister, geeft een voorbeeld i.v.m. zeer zware fraudeurs. Als er een 

fraude door een kmo in de jaren zeventig gepleegd is die niet verjaard is, zitten de nieuwe 

eigenaars van de kmo daar ondertussen mee opgescheept. Met de bestaande wetgeving was er 

geen mogelijkheid om deze fraude te regulariseren, dit kan nu wel oa. voor het misbruik van 

vennootschapsgoederen. Kinderen die gewoon de aandelen van een kmo hebben geërfd die 

fraudeleuze praktijken heeft verricht in het verleden, kunnen volgens de heer […] niet als 

zware fraudeurs worden beschouwd » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/004, 

p. 19). 

 

 B.26.2.  Met betrekking tot de zogenaamde « bondige verklaring omtrent het 

fraudeschema » die bij de aangifte dient te worden gevoegd, vermeldt de parlementaire 

voorbereiding bovendien : 

 

 « De bondige verklaring omtrent het fraudeschema en de omvang van het kapitaal 

betekent dat een beschrijving waarin de historische oorsprong en de opbouw van het 

vermogen wordt toegelicht, wordt geleverd, althans voor zover deze gekend is door degene 

die regulariseert » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 12). 
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 B.26.3.  Daaruit blijkt dat de wetgever personen die niet op de hoogte zijn van de 

oorsprong van de fiscaal niet verjaarde inkomsten niet heeft willen verhinderen die inkomsten 

te laten regulariseren en dat de bestreden bepalingen in die zin dienen te worden begrepen dat 

die personen toepassing kunnen maken van het eerste type van regularisatie, meer bepaald de 

in artikel 122 van de programmawet van 27 december 2005 bedoelde regeling. 

 

 B.27.  Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of de door de bestreden 

bepalingen ingevoerde regularisatietarieven dienen te worden beschouwd als straffen in de zin 

van artikel 14 van de Grondwet en artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, dan wel als belastingen in de zin van artikel 170 van de Grondwet, volstaat het vast te 

stellen dat de artikelen 122 en 122/1, § 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

gewijzigd en ingevoegd bij de bestreden bepalingen, voldoende nauwkeurig zijn om personen 

die fiscaal niet verjaarde inkomsten willen laten regulariseren toe te laten de passende keuze 

te maken tussen de in de wet bepaalde types van regularisatie. 

 

 B.28.  Onder voorbehoud van de in B.26.3 vermelde interpretatie, is het eerste middel, in 

zoverre het betrekking heeft op de onduidelijkheid van de types van regularisatie voor de 

fiscaal niet verjaarde inkomsten, niet gegrond. 

 

 

 3.  De verplichting om een « bondige verklaring omtrent het fraudeschema » bij de 

regularisatieaangifte te voegen 

 

 B.29.  Artikel 124, tweede lid, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

ingevoegd bij het bestreden artikel 6, 2°, van de wet van 11 juli 2013, bepaalt : 

 

 « De regularisatieaangifte zal in de gevallen bedoeld in de artikelen 122 en 122/1, worden 

ingediend samen met een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, alsook de omvang en 

de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen 

en inkomsten zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële 

rekeningen ». 

 

 B.30.  De verzoekende partij bekritiseert, zowel in het eerste als in het tweede middel, de 

in die bepaling vervatte verplichting om bij de regularisatieaangifte een « bondige verklaring 

omtrent het fraudeschema » in te dienen. Haar kritiek betreft in essentie het feit dat personen 
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die niet aan de oorsprong van de fraude liggen en daardoor geen toegang hebben tot de 

informatie die in het fraudeschema dient te worden opgenomen, worden uitgesloten van de 

mogelijkheid om een regularisatieaangifte in te dienen. 

 

 B.31.1.  Betreffende de « bondige verklaring omtrent het fraudeschema » vermeldt de 

parlementaire voorbereiding : 

 

 « In de praktijk blijft de regularisatieprocedure voor type I (d.w.z. voor de inkomsten die 

niet voortkomen uit een witwasmisdrijf of een onderliggend misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, 

van de wet van 11 januari 1993) ongewijzigd met uitzondering van het feit dat de 

belastingplichtige voortaan een bondige verklaring omtrent het fraudeschema, de omvang en 

oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen en 

inkomsten zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële 

rekeningen, moet toevoegen. 

 

 De bondige verklaring omtrent het fraudeschema en de omvang van het kapitaal betekent 

dat een beschrijving waarin de historische oorsprong en de opbouw van het vermogen wordt 

toegelicht, wordt geleverd, althans voor zover deze gekend is door degene die regulariseert. 

 

 Het doel van deze verklaring is de keuze voor type I te verantwoorden, en niet om de 

belastingplichtige te verplichten tot zelfincriminatie » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2874/001, p. 12). 

 

 B.31.2.  Daaruit blijkt dat « de bondige verklaring omtrent het fraudeschema » is 

ingegeven door de bedoeling de keuze voor het type van regularisatie te verantwoorden en 

een bondige beschrijving betreft van gegevens inzake de historische oorsprong en de opbouw 

van de aangegeven inkomsten en kapitalen. 

 

 Daaruit blijkt eveneens dat van personen die niet op de hoogte zijn van de historische 

oorsprong en de opbouw van de aangegeven sommen niet kan worden verwacht dat zij bij hun 

aangifte informatie op dat vlak verschaffen. Dat die personen in die omstandigheden 

niettemin in aanmerking komen voor regularisatie, is reeds vastgesteld in B.26.3, naar 

aanleiding van het onderzoek van het eerste middel in zoverre het betrekking heeft op de 

onduidelijkheid van de types van regularisatie voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten. 

 

 B.32.  Het eerste en het tweede middel, in zoverre zij betrekking hebben op « de bondige 

verklaring omtrent het fraudeschema », zijn niet gegrond. 
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 4.  Het feit dat de bestreden bepalingen voorzien in hogere regularisatietarieven dan 

voorheen 

 

 B.33.  Fiscaal niet verjaarde inkomsten worden, krachtens de artikelen 122 en 122/1, § 2, 

van de programmawet van 27 december 2005, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd 

bij de artikelen 3 en 4 van de wet van 11 juli 2013, in beginsel onderworpen aan hun normale 

belastingtarief verhoogd met een boete van 15 of 20 percentpunten. Fiscaal verjaarde 

kapitalen worden, krachtens artikel 122/1, § 1, van de voormelde programmawet, zoals 

ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 11 juli 2013, onderworpen aan een heffing met een 

tarief van 35 percentpunten op het kapitaal. 

 

 Vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet, konden « beroepsinkomsten » in 

beginsel worden geregulariseerd tegen het normale belastingtarief en « overige inkomsten » 

tegen het normale belastingtarief verhoogd met een boete van 10 percentpunten. 

 

 B.34.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen voor personen die 

vóór de inwerkingtreding ervan in aanmerking kwamen om een regularisatie aan te vragen 

maar dat nog niet hadden gedaan, in strijd met artikel 7.1, tweede zin, van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, voorzien in zwaardere straffen dan die welke voorheen 

van toepassing waren. 

 

 B.35.1.  Artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 

feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 

geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het 

begaan van het strafbare feit van toepassing was ». 

 

 B.35.2.  Uit de wijze waarop artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens is geformuleerd, blijkt dat de tweede zin van die bepaling rechten beoogt toe te kennen 

aan personen aan wie een straf wordt « opgelegd » en die aldus « worden veroordeeld ». 
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 Vermits de bestreden bepalingen personen noch verplichten om een regularisatieaangifte 

in te dienen, noch om een regularisatieheffing te betalen, kan de tweede zin van artikel 7.1 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te dezen geen toepassing vinden. 

 

 Overigens genieten de personen die een regularisatie verkrijgen, de vrijstelling van 

strafvervolging en de toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond, bedoeld in 

artikel 127 van de programmawet van 27 december 2005. 

 

 B.36.  Het eerste middel, in zoverre het betrekking heeft op het feit dat de bestreden 

bepalingen voorzien in hogere tarieven dan voorheen, is niet gegrond. 

 

 

 5.  De regularisatieregeling voor fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van 

levensverzekeringen 

 

 B.37.  Zowel in het eerste als in het tweede middel bekritiseert de verzoekende partij de 

gelijke behandeling van, enerzijds, personen die fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van 

levensverzekeringen aangeven en, anderzijds, personen die fiscaal verjaarde kapitalen 

afkomstig van ernstige fiscale fraude aangeven. 

 

 B.38.  De kritiek van de verzoekende partij betreft artikel 122/1, § 1, van de 

programmawet van 27 december 2005, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 11 juli 

2013, dat bepaalt : 

 

 « Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van de fiscale misdrijven bedoeld in 

artikel 127, § 1, die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de 

bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan een heffing met een tarief van 

35 percentpunten op het kapitaal. 

 

 Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen die het voorwerp 

uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden 

onderworpen aan een heffing met een tarief van 35 percentpunten op het kapitaal ». 

 

 B.39.1.  Noch in het eerste lid, noch in het tweede lid van artikel 122/1, § 1, van de 

programmawet van 27 december 2005 wordt een onderscheid gemaakt tussen « gewone 

fiscale fraude » en « ernstige fiscale fraude ». 
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 Uit de omstandigheid dat zulk een onderscheid voor de fiscaal niet verjaarde inkomsten 

wel wordt gemaakt, kan voor de wetgever, mede gelet op de ruime beoordelingsbevoegdheid 

waarover hij te dezen beschikt, geen verplichting worden afgeleid om voor de fiscaal 

verjaarde kapitalen te voorzien in eenzelfde onderscheid. Beide categorieën verschillen 

immers wezenlijk van elkaar door het feit dat de fiscale administratie ten aanzien van de 

fiscaal verjaarde kapitalen niet langer beschikt over een heffingsbevoegdheid. 

 

 B.39.2.  In zoverre het tweede lid van artikel 122/1, § 1, van de programmawet van 

27 december 2005 bepaalt dat fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van levensverzekeringen 

kunnen worden geregulariseerd tegen « een tarief van 35 percentpunten op het kapitaal », 

voegt het inhoudelijk niets toe aan het eerste lid van dat artikel, vermits er enkel aanleiding is 

om kapitalen in de vorm van levensverzekeringen te regulariseren indien ze afkomstig zijn 

van fiscale misdrijven. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande uitdrukkelijk : 

 

 « [De] Staatssecretaris […] antwoordt dat enkel fiscaal verjaarde kapitalen onder de 

vorm van levensverzekeringen die een grijze of zwarte oorsprong hebben, moeten worden 

aangegeven in het kader van de regularisatieaangifte. Als het kapitaal een volledig legale 

oorsprong heeft en dus m.a.w. volledig wit is, dient er uiteraard niets te worden 

geregulariseerd. De aangever dient zelf te beslissen welk gedeelte van zijn kapitaal hij 

aangeeft om te regulariseren » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/004, p. 26). 

 

 Het tweede lid van artikel 122/1, § 1, van de programmawet van 27 december 2005 dient 

bijgevolg aldus te worden begrepen dat de wetgever uitdrukkelijk heeft willen aangeven dat 

fiscaal verjaarde kapitalen die werden aangewend als premie voor het vestigen van een 

levensverzekering eveneens in aanmerking komen voor regularisatie. 

 

 B.40.  De gelijke behandeling van personen die fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van 

levensverzekeringen aangeven en personen die fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van, 

onder meer, ernstige fiscale fraude aangeven, is niet zonder redelijke verantwoording. 
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 B.41.  Het eerste en het tweede middel, in zoverre zij betrekking hebben op de 

regularisatieregeling voor fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van levensverzekeringen, zijn 

niet gegrond. 

 

 

 6.  Het wijzigen van een eerder ingediende regularisatieaangifte 

 

 B.42.  In het tweede middel voert de verzoekende partij onder meer aan dat personen die 

een regularisatieaangifte vóór 15 juli 2013 hadden ingediend niet de mogelijkheid hebben 

gehad om na die datum hun aangifte te corrigeren, wat volgens haar niet redelijk is 

verantwoord rekening houdend met de eerbiediging van de rechten van verdediging. 

 

 Zij meent eveneens dat het niet redelijk is verantwoord dat de voormelde categorie van 

personen niet in de mogelijkheid is om de aangifte te corrigeren, terwijl de categorie van 

personen die een regularisatieaangifte indient na 15 juli 2013 dat kan gedurende een termijn 

van zes maanden na dat indienen. 

 

 Zij meent ook dat de bestreden bepalingen een niet te verantwoorden verschil in 

behandeling in het leven roepen tussen, enerzijds, personen die een belastingaangifte in de 

inkomstenbelastingen indienen en, anderzijds, personen die een regularisatieaangifte indienen, 

doordat de eersten hun aangifte nadien nog kunnen corrigeren, terwijl de laatsten dat niet 

kunnen ofwel dat slechts kunnen gedurende een termijn van zes maanden. 

 

 In het eerste middel voert de verzoekende partij bovendien aan dat het « Contactpunt 

regularisaties » over een te ruime discretionaire bevoegdheid beschikt bij het beslissen over de 

vraag of op een wijziging van een eerder ingediende regularisatieaangifte de nieuwe dan wel 

de oude regularisatievoorwaarden dienen te worden toegepast. 

 

 B.43.1.  Vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2014 van artikel 7 van de wet van 11 juli 

2013 bepaalde artikel 124, tweede lid, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

aangevuld bij artikel 6, 1°, van de wet van 11 juli 2013 : 
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 « De regularisatie-aangifte wordt bij het ‘ Contactpunt regularisaties ’ ingediend door 

middel van een aangifteformulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld. Dit 

aangifteformulier vermeldt onder andere de naam van de indiener van de aangifte en in 

voorkomend geval de naam van zijn gemachtigde, de oorsprong en het bedrag van de 

aangegeven sommen en de datum van indiening van de aangifte. De onderliggende stukken 

kunnen worden ingediend tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte ». 

 

 B.43.2.  De in die bepaling vermelde termijn van zes maanden betreft de mogelijkheid 

om, na de indiening van de regularisatieaangifte, onderliggende stukken in te dienen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de personen die een 

regularisatieaangifte hebben ingediend de mogelijkheid heeft willen geven om, na de 

indiening van die aangifte, alsnog de bewijsstukken te bezorgen betreffende de « bondige 

verklaring omtrent het fraudeschema, […] de omvang en de oorsprong van de 

geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen en inkomsten zijn 

ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen », zoals 

bedoeld in artikel 124, tweede lid, van de programmawet van 27 december 2005 (Parl. St., 

Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/004, p. 8). 

 

 De voormelde termijn van zes maanden heeft aldus op zich geen betrekking op de 

mogelijkheid om een ingediende aangifte te corrigeren. 

 

 B.44.1.  Met betrekking tot het wijzigen van een eerder ingediende regularisatieaangifte, 

vermeldt de parlementaire voorbereiding : 

 

 « De heer […] vraagt wat er gebeurt met aangiftes die nog worden ingediend volgens de 

oude procedure maar waaraan na 14 juli 2014 [lees : 2013] nog een wijziging wordt 

aangebracht. Welk regime is daarop dan van toepassing : het oude of het nieuwe ? 

 

 […] 

 

 [De] Staatssecretaris […] antwoordt dat de bestaande regularisatiewetgeving van 

toepassing blijft voor alle aangiftes die tot 14 juli 2013 worden ingediend. Het nieuwe regime 

is van toepassing op alle regularisatieaangiftes die worden ingediend vanaf 15 juli 2013. Een 

wijziging na 14 juli 2013 van een aangifte die voor 15 juli 2013 werd ingediend zal worden 

beschouwd als een nieuwe aangifte. Bijgevolg zal op deze wijziging het nieuwe regime van 

toepassing zijn. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het Contactpunt regularisaties 

om een onderscheid te maken tussen een wijziging ten gronde en een loutere rechtzetting van 

een kennelijke vergissing. In het eerste geval is er sprake van een nieuwe aangifte, in het 

tweede geval niet » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/004, p. 38). 
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 B.44.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad om personen die 

zich in hun regularisatieaangifte materieel hebben vergist, de mogelijkheid te ontzeggen om 

die vergissingen nadien recht te zetten. Personen die vóór 15 juli 2013 een 

regularisatieaangifte hebben ingediend, kunnen ook na die datum eventuele materiële 

vergissingen rechtzetten. 

 

 Uit de aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat ter zake een 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen, enerzijds, een rechtzetting van materiële 

vergissingen - die niet van dien aard is dat de nieuwe regularisatievoorwaarden van toepassing 

worden gemaakt - en, anderzijds, een « wijziging ten gronde », zoals een aangifte van 

bijkomende inkomsten afkomstig van andere bankrekeningen - die in werkelijkheid een 

nieuwe aangifte vormt, waarop bijgevolg de nieuwe regularisatievoorwaarden van toepassing 

zijn. Dat verschil in behandeling vloeit voort uit de bedoeling om misbruiken te voorkomen, 

en is aldus niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.44.3.  De krijtlijnen binnen welke het « Contactpunt regularisaties » dient te beoordelen 

of een wijziging van een eerder ingediende aangifte al dan niet dient te worden beschouwd als 

een nieuwe aangifte waarop de nieuwe regularisatievoorwaarden van toepassing zijn, zijn, 

mede gelet op de door de wetgever nagestreefde doelstelling om misbruiken te voorkomen bij 

het aanvullen van eerder ingediende regularisatieaangiften, voldoende afgebakend, zodat de 

beoordelingsbevoegdheid op dat vlak niet onbestaanbaar is met de in het eerste middel 

aangevoerde grondwets- en verdragsbepalingen. 

 

 B.45.  Het eerste en het tweede middel, in zoverre zij betrekking hebben op het wijzigen 

van eerder ingediende regularisatieaangiften, zijn niet gegrond. 

 

 

 7.  De ontstentenis van een beroep tegen de regularisatieheffing 

 

 B.46.  In het tweede middel voert de verzoekende partij aan dat artikel 124, vierde lid, 

van de programmawet van 27 december 2005, zoals aangevuld bij artikel 6, 3°, van de wet 

van 11 juli 2013, door te bepalen dat de heffing definitief door de Schatkist is verworven, met 

zich meebrengt dat personen die om regularisatie verzoeken niet beschikken over de 

mogelijkheid om een jurisdictioneel beroep in te dienen tegen de regularisatieheffing. Zij 
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meent dat die bepaling bijgevolg niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 B.47.  Zonder dat het noodzakelijk is te onderzoeken of de artikelen 6.1 en 6.2 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens te dezen van toepassing zijn, volstaat het vast 

te stellen dat het bij die bepalingen gewaarborgde recht op toegang tot de rechter bovendien 

voortvloeit uit een algemeen rechtsbeginsel dat met inachtneming van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet aan eenieder moet worden gewaarborgd. 

 

 B.48.  Artikel 124, vierde lid, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

aangevuld bij artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013, bepaalt : 

 

 « De betaling van de heffing moet verricht worden binnen 15 dagen volgend op de 

verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven ». 

 

 B.49.1.  De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet vermeldt : 

 

 « De regularisatie zal haar volle uitwerking hebben voor zover de betaling van de heffing 

correct werd uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 122 of artikel 122/1. De 

uitgevoerde betaling van de heffing in het kader van de huidige wet zal definitief verworven 

zijn door de Schatkist. Dit betekent dat enkel de belastingplichtige verantwoordelijk zal zijn 

voor de keuze die hij heeft gemaakt om zijn inkomsten te regulariseren. 

 

 Indien bij de betaling van de heffing een materiële vergissing is gebeurd, zoals 

bijvoorbeeld het overmaken van een te hoog bedrag, kan deze met toepassing van de geldende 

gemeenrechtelijke bepalingen rechtgezet worden. In het voorbeeld zullen de te veel gestorte 

sommen dan terug gestort worden » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 12). 

 

 B.49.2.  De Ministerraad voert aan dat de wetgever met de zinsnede « en is definitief door 

de Schatkist verworven » heeft willen voorkomen dat personen die om regularisatie 

verzoeken overeenkomstig één van beide types van regularisatie die gelden voor fiscaal niet 

verjaarde inkomsten, na het betalen van de regularisatieheffing, het « Contactpunt 

regularisaties » zouden verzoeken om hun regularisatieaangifte opnieuw te behandelen en dit 

overeenkomstig het andere type van regularisatie. Hij onderstreept daarbij dat de 

regularisatiebepalingen in die zin dienen te worden opgevat dat de belastingplichtige 

verantwoordelijk is voor de keuze die hij heeft gemaakt om zijn inkomsten te regulariseren, 

en dat het « Contactpunt regularisaties » niet over een onderzoeksbevoegdheid beschikt. 
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 B.49.3.  Wat de door de verzoekende partij aangevoerde ontstentenis van rechterlijke 

controle betreft, voert de Ministerraad aan dat de wetgever met het invoegen van de zinsnede 

« en is definitief door de Schatkist verworven » niet de bedoeling heeft gehad om de 

regularisatieverrichting te onttrekken aan rechterlijke controle. Hij doet daarbij meer bepaald 

gelden dat de rechterlijke controle op de regularisatieheffing wordt beheerst door de 

gemeenrechtelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.50.  Krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de 

rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de toepassing van een 

belastingwet. Krachtens artikel 568 van dat Wetboek neemt die rechtbank bovendien kennis 

van alle vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van 

Cassatie komen. 

 

 In de interpretatie dat artikel 124, vierde lid, van de programmawet van 27 december 

2005, zoals aangevuld bij artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013, personen die een 

regularisatieheffing hebben betaald, niet verhindert om tegen die heffing, op grond van de 

voormelde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek, een jurisdictioneel beroep in te dienen bij 

de rechtbank van eerste aanleg, is die bepaling bestaanbaar met de door de verzoekende partij 

in haar tweede middel aangevoerde grondwets- en verdragsbepalingen. 

 

 B.51.  Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.50, is het tweede middel, in 

zoverre het betrekking heeft op de ontstentenis van een jurisdictioneel beroep, niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt 

 

 1)  in artikel 121, 8°, van de programmawet van 27 december 2005, zoals ingevoegd bij 

artikel 2, d), van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale 

regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie, de woorden « , of de artikelen 137 

of 159 van het Wetboek der successierechten, of de artikelen 214, 216, 217
1
 en 217

2
 of 218 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten », in zoverre zij betrekking 

hebben op de gewestelijke belastingen inzake successierechten en registratierechten bepaald 

in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 

van de gemeenschappen en de gewesten; 

 

 2)  in artikel 123, 1°, eerste streepje, van de programmawet van 27 december 2005, zoals 

vervangen bij artikel 5, b), van de voormelde wet van 11 juli 2013, de woorden « , in de 

artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis 

van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten », in zoverre zij betrekking 

hebben op de gewestelijke belastingen inzake successierechten en registratierechten bepaald 

in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 

van de gemeenschappen en de gewesten; 

 

 3)  in artikel 127, § 1, van de programmawet van 27 december 2005, zoals gewijzigd bij 

artikel 9, 1°, van de voormelde wet van 11 juli 2013, de woorden « , in de artikelen 133 en 

133bis van het Wetboek der successierechten, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek 

der registratie-, hypotheek- en griffierechten », in zoverre zij betrekking hebben op de 

gewestelijke belastingen inzake successierechten en registratierechten bepaald in artikel 3, 

eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en de gewesten; 

 

 -  handhaaft definitief de gevolgen van de vernietigde bepalingen; 
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 -  onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.14.2, B.19.6, B.26.3 en B.50, 

verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux  A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5926 

 

 

Arrest nr. 131/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de 

wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen 

mogelijk te maken, ingesteld door R.G. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juni 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2014, heeft R.G. beroep tot 

vernietiging ingesteld van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014). 

 

 Op 19 juni 2014 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 R.G. heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies, met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, hebben de rechters-verslaggevers uiteengezet dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht 

aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld 

dat het beroep ingesteld door R.G. klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 A.2.  R.G. heeft op 8 juli 2014 een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De memorie met verantwoording die R.G. ter post heeft afgegeven op dinsdag 8 juli 

2014, nadat hem op 19 juni 2014 de conclusies van de rechters-verslaggevers ter kennis zijn 

gebracht bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, is niet ontvankelijk, nu 

die memorie niet is ingediend binnen de bij artikel 71, tweede lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voorgeschreven termijn van vijftien dagen. 

 

  



3 

 B.2.  R.G. vraagt de vernietiging van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de 

wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen 

mogelijk te maken. 

 

 B.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt.  

 

 B.4.  Uit het verzoekschrift blijkt niet welk belang de verzoeker zou hebben bij de 

vernietiging van de voormelde wet van 28 februari 2014, waarbij euthanasie voor 

minderjarigen mogelijk wordt gemaakt. 

 

 B.5.  De verzoeker is van mening dat, door de wijziging bij de voormelde wet van 

28 februari 2014, de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie opnieuw vatbaar is voor 

een beroep tot vernietiging. 

 

 Hij klaagt het verschil in behandeling aan tussen « de personen die vóór deze wetten zijn 

veroordeeld en tot op heden discriminerend worden behandeld bij aanwervingen in 

(ziekenhuizen, enz.) verbod tot reizen naar de V.S. of andere landen door hun strafregister en 

de personen die nu legaal identiek hetzelfde of meer doen zonder te worden veroordeeld ». 

 

 B.6.  Zijn beroep blijkt derhalve in werkelijkheid gericht te zijn tegen de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie. 

 

 B.7.  Naar luid van artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, zijn de beroepen strekkende tot vernietiging van een wettelijke bepaling 

slechts ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de 

bekendmaking van de bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad. 

 

 De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie is bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 22 juni 2002. 
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 B.8.  Een wetswijziging heeft niet tot gevolg dat een nieuwe termijn zou openstaan voor een 

beroep tegen de ongewijzigde bepalingen van de wet. 

 

 B.9.  Uit wat voorafgaat volgt dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk 

is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep tot vernietiging. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5719 

 

 

Arrest nr. 132/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30, § 1, vierde lid, van de wet van 

30 december 1970 betreffende de economische expansie, gesteld door de Rechtbank van 

eerste aanleg te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 6 september 2013 in zake Wilfried Staes en Agnes Van den Hende tegen 

het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

25 september 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 30, § 1, vierde lid, van de wet van 30 december 1970 [betreffende de 

economische expansie], in die zin geïnterpreteerd dat deze bepaling van toepassing is op 

zowel minnelijke als gedwongen verwervingen ten algemenen nutte op grond van artikel 30, 

§ 1, eerste lid, van de wet van 30 december 1970, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

doordat zij een verschil in behandeling instelt tussen enerzijds de burgers wiens onroerend 

goed door het bestuur verworven werd op grond van de wet van 30 december 1970, en 

anderzijds de burgers wiens onroerend goed door het bestuur verworven werd op grond van 

een andere onteigeningswet (zoals bijvoorbeeld de wetten van 26 juni [lees : juli] 1962, 

18 april 1835, 10 mei 1926, enz.) omwille van het feit dat deze bepaling het sui generis recht 

van wederoverdracht (cf. artikel 23 van de wet van 17 april 1835) exclusief en zonder enige 

redelijke verantwoording uitsluit voor burgers wiens onroerend goed (minnelijk dan wel 

gedwongen) door het bestuur werd verworven op grond van de wet van 30 december 1970, 

ook wanneer het oogmerk van algemeen nut zoals omschreven in genoemde wet niet (meer) 

uitgevoerd wordt ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Wilfried Staes en Agnes Van den Hende, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. S. Verbist, advocaat bij de balie te Antwerpen; 

 

 -  het Vlaamse Gewest, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Vernaillen, advocaat 

bij de balie te Antwerpen; 

 

 -  het Waalse Gewest, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. N. Van Damme, 

advocaat bij de balie te Luik. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  het Vlaamse Gewest; 

 

 -  het Waalse Gewest. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 1 april 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Thomaes, advocaat bij de balie te Antwerpen, loco Mr. S. Verbist, voor Wilfried 

Staes en Agnes Van den Hende; 

 

 .  Mr. S. Vernaillen, voor het Vlaamse Gewest; 
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 .  Mr. C. Lejeune, advocaat bij de balie te Luik, loco Mr. N. Van Damme, voor het 

Waalse Gewest; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eigendom van Wilfried Staes en Agnes Van den Hende wordt bij koninklijk besluit van 28 mei 1975 

opgenomen in een onteigeningsplan dat met toepassing van de bepalingen van de wet van 30 december 1970 

betreffende de economische expansie werd opgemaakt. Zij gaan akkoord met het aanbod van het Vlaamse 

Gewest tot minnelijke verwerving van hun eigendom, waarna de akte van aankoop op 24 november 1987 wordt 

ondertekend. 

 

 Omdat het doel van de onteigening, de industrialisatie van het betrokken perceel, niet werd gerealiseerd, 

verzoeken Wilfried Staes en Agnes Van den Hende het Vlaamse Gewest meerdere malen het pand terug te geven 

tegen het door hen ontvangen bedrag van de onteigeningsvergoeding. Omdat het Vlaamse Gewest weigert in te 

gaan op dat verzoek, dagvaarden zij het Gewest op 22 februari 2012 voor de Rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde. 

 

 De Rechtbank stelt vast dat artikel 30, § 1, vierde lid, van de wet van 30 december 1970 betreffende de 

economische expansie uitdrukkelijk erin voorziet dat het recht van wederafstand niet kan worden aangevoerd en 

oordeelt dat die bepaling niet alleen geldt voor een onteigening in de eigenlijke zin, maar ook voor een 

minnelijke verwerving van percelen in het kader van die wet. De Rechtbank oordeelt eveneens dat het 

aanvankelijke doel van de onteigening, bestaande in de aanleg van een bedrijventerrein, te dezen nog moeilijk 

kan worden gerealiseerd, vermits het gebied waarin het desbetreffende goed is gelegen ondertussen, volgens het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, natuurgebied is geworden. 

 

 De Rechtbank stelt vast dat andere onteigeningswetten het recht van wederafstand niet uitsluiten, en acht 

het vervolgens aangewezen de bovenvermelde vraag te stellen aan het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Volgens Wilfried Staes en Agnes Van den Hende, eisende partijen voor de verwijzende rechter, wordt 

het Hof gevraagd de personen die worden onteigend op grond van de wet van 30 december 1970 betreffende de 

economische expansie te vergelijken met de personen die worden onteigend op grond van een andere wet. Zij 

menen dat die categorieën van personen, in het kader van een toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, vergelijkbare categorieën zijn, vermits zij beiden hun eigendom dienen 

af te staan aan de overheid tegen een billijke vergoeding. 

 

 A.2.  Wilfried Staes en Agnes Van den Hende wijzen erop dat een onteigende persoon, krachtens artikel 23 

van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, in beginsel recht heeft op de teruggave van 

de onteigende goederen indien die goederen niet de bestemming van algemeen nut krijgen waarvoor zij door de 
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overheid werden verworven, terwijl de in het geding zijnde bepaling uitdrukkelijk erin voorziet dat dit recht niet 

kan worden aangevoerd in het kader van een onteigening op grond van de voormelde wet van 30 december 1970. 

 

 Zij zijn van oordeel dat dit verschil in behandeling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, onder meer omdat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 december 1970 niet kan 

worden afgeleid welk doel de wetgever ermee nastreeft. Zij menen dat de uitsluiting van het recht van 

wederafstand niet kan worden verantwoord aan de hand van het argument dat de onteigening op grond van de 

wet van 30 december 1970 tot doel heeft de verworven gronden over te dragen aan derden met het oog op de 

industrialisatie ervan, vermits dat argument vertrekt vanuit de hypothese dat het onteigeningsdoel wordt 

gerealiseerd, en dus niet vanuit de hypothese dat dit doel niet wordt gerealiseerd. 

 

 Met het recht van wederafstand wordt volgens Wilfried Staes en Agnes Van den Hende een bijkomende 

bescherming van de onteigende nagestreefd in die zin dat het die laatste beschermt tegen een onteigening die niet 

ten algemenen nutte is. Zij menen dat een overheid willekeurig optreedt wanneer een onteigend goed niet wordt 

aangewend ten algemenen nutte en dat de overheid in dat geval verplicht is het onteigende goed opnieuw ter 

beschikking te stellen van de onteigende indien hij daarom vraagt. 

 

 A.3.1.  Het Vlaamse Gewest, verwerende partij voor de verwijzende rechter, is in hoofdorde van oordeel 

dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van onteigenden niet vergelijkbaar zijn, ten eerste, omdat de 

wet van 30 december 1970 voorziet in een aantal bijzonderheden en in specifieke waarborgen die niet in andere 

wetgeving zijn opgenomen, ten tweede, omdat die wet, in tegenstelling tot de onteigeningswetten die de 

verwijzende rechter aanhaalt, een habilitatiewet is en dus geen procedurewet en, ten derde, omdat met die wet 

een ander doel wordt nagestreefd dan met de onteigeningswetten die de verwijzende rechter aanhaalt. 

 

 A.3.2.  Het Vlaamse Gewest zet in het kader van de vergelijkbaarheid uiteen dat bij de onteigening op 

grond van de wet van 30 december 1970 goederen worden verworven met de bedoeling ze ter beschikking te 

stellen van derden, doorgaans bedrijven, die op die manier worden ingeschakeld in de ontwikkeling van het 

economische beleid van de overheid. De gemeenrechtelijke onteigeningswetgeving laat de overheid daarentegen 

enkel toe om gronden te verwerven voor zichzelf, meer bepaald ter verwezenlijking van een doel van algemeen 

nut. 

 

 Het Vlaamse Gewest doet gelden dat de modaliteiten van beide vormen van onteigening verschillen, en 

wijst erop dat de wet van 30 december 1970 een openbaar onderzoek voorschrijft, terwijl in zulk een onderzoek 

niet is voorzien in de wet van 26 juli 1962 « betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden 

inzake onteigening ten algemenen nutte », en dat de wet van 30 december 1970, in afwijking van de 

gemeenrechtelijke regeling, bepaalt dat het bij het onteigeningsbesluit gevoegde plan beperkt mag blijven tot de 

aanduiding van de bestaande toestand, de begrenzing van de bezetting en van de gronden voor de industrie, het 

ambachtswezen en de bijkomende infrastructuurwerken.  

 

 Het Vlaamse Gewest is ook van oordeel dat de wet van 30 december 1970 een bijzondere onteigeningswet 

of habilitatiewet is, waarin de overheid wordt gemachtigd om in bepaalde omstandigheden tot onteigening over 

te gaan, terwijl de andere onteigeningswetten die de verwijzende rechter aanhaalt, procedurewetten zijn. 

 

 A.4.1.  Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van 

personen toch vergelijkbaar zijn, meent het Vlaamse Gewest dat het verschil in behandeling redelijk is 

verantwoord. 

 

 A.4.2.  Het Vlaamse Gewest verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 juli 1959 tot 

invoering van bijzondere maatregelen ter bestrijding van de economische en sociale moeilijkheden in sommige 

gewesten, en leidt eruit af dat de wetgever bijzondere maatregelen noodzakelijk heeft geacht om te komen tot 

een vluggere aanleg van industrieterreinen. Artikel 16 van die wet voorzag meer bepaald erin dat de Staat, de 

provincies, de gemeenten en de andere door de Koning aangewezen publieke personen gronden konden 

onteigenen teneinde ze ter beschikking te kunnen stellen van ondernemingen. Om dat doel te kunnen bereiken, 

werd in de wet bepaald dat het recht van wederafstand niet kan worden aangevoerd. In het kader van latere 

wetgeving betreffende de economische expansie werd volgens het Vlaamse Gewest beklemtoond dat de 

desbetreffende onteigeningen in het algemeen belang zijn aangezien zij kunnen zorgen voor een billijke 

spreiding van de economische bedrijvigheid en welvaart over de verschillende gewesten van het land. 
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 Volgens het Vlaamse Gewest heeft de wetgever bij het aannemen van de wet van 30 december 1970 

dezelfde doelstellingen nagestreefd als die welke werden nagestreefd bij de wet van 18 juli 1959. 

 

 A.4.3.  Het Vlaamse Gewest is van oordeel dat het recht van wederafstand de nagestreefde doelstellingen 

zou kunnen dwarsbomen, omdat de onteigenden uit de omstandigheid dat de overheid de onteigende goederen 

overdraagt aan derden met het oog op de industrialisatie van een gebied, zouden kunnen afleiden dat de overheid 

die goederen niet nodig heeft, waardoor zij, op basis van de vaststelling dat zij ingevolge die overdracht aan 

derden hun recht van wederafstand niet langer zouden kunnen uitoefenen, die overheid vervolgens zouden 

kunnen confronteren met schadevergoedingseisen. 

 

 A.4.4.  De omstandigheid dat er een aanzienlijke tijd verloopt tussen de verwerving van de gronden door de 

overheid en de uiteindelijke overdracht ervan aan een derde, is volgens het Vlaamse Gewest niet relevant, 

vermits de overheid ervoor kan opteren grondreserves te creëren die na verloop van tijd en overeenkomstig de 

maatschappelijke behoefte kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Zonder de 

uitsluiting van het recht van wederafstand zouden de oorspronkelijke eigenaars, telkens wanneer de overheid het 

gepaste ogenblik afwacht om de desbetreffende goederen over te dragen aan derden, volgens het Vlaamse 

Gewest kunnen stellen dat het onteigeningsdoel niet wordt gerealiseerd, om dan vervolgens hun recht van 

wederafstand aan te voeren. Het Vlaamse Gewest is daarbij eveneens van oordeel dat het niet toekomt aan de 

verwijzende rechter om te beoordelen of het onteigeningsdoel al dan niet is of kan worden bereikt. 

 

 A.4.5.  Het Vlaamse Gewest meent ten slotte dat de wet van 30 december 1970 geen onevenredige 

gevolgen heeft, omdat de onteigenden alle waarborgen genieten die artikel 16 van de Grondwet hun biedt. 

 

 A.5.  Het Waalse Gewest is in hoofdorde van oordeel dat de wet van 30 december 1970 niet te vergelijken 

is met de onteigeningswetten die de verwijzende rechter aanhaalt, omdat de wet van 30 december 1970 een 

machtigingswet is, terwijl de door de verwijzende rechter aangehaalde onteigeningswetten betrekking hebben op 

de procedure die moet worden gevolgd bij een onteigening. Het Waalse Gewest wijst erop dat artikel 30, § 2, c), 

van de wet van 30 december 1970 bepaalt dat de op grond van die wet uitgevoerde onteigening dient te verlopen 

volgens de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 

omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en meent dat de in de prejudiciële vraag beoogde 

categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. 

 

 A.6.1.  Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van 

personen toch vergelijkbaar zijn, meent het Waalse Gewest dat het verschil in behandeling redelijk is 

verantwoord, omdat de uitsluiting van het recht van wederafstand is ingegeven door het feit dat de wetgever met 

de wet van 30 december 1970 de overheid heeft willen toelaten gronden te verwerven om ze met het oog op 

industrialisatie ervan over te kunnen dragen aan derden. 

 

 A.6.2.  Het Waalse Gewest is bovendien van oordeel dat het voor het voeren van een beleid inzake 

economische ontwikkeling noodzakelijk is dat gronden worden verworven onafhankelijk van concrete vragen 

van ondernemingen, omdat de omvorming van gronden tot industrieterreinen veel tijd in beslag kan nemen 

vanwege de regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening. Het Waalse Gewest wijst erop dat ook de concrete 

uitrusting van die terreinen veel tijd in beslag kan nemen, en dat pas tot die uitrusting kan worden overgegaan 

wanneer ondernemingen zich er effectief willen vestigen en de plannen aldus voldoende concreet zijn geworden. 

 

 Het toekennen van een recht van wederafstand aan de onteigenden zou in die omstandigheden volgens het 

Waalse Gewest leiden tot juridische betwistingen bij de hoven en rechtbanken die telkenmale zouden moeten 

beoordelen of het normaal is dat het onteigeningsdoel nog niet is gerealiseerd en of dat doel alsnog zou kunnen 

worden gerealiseerd. Het Waalse Gewest is van oordeel dat zulk een beoordeling in wezen neerkomt op een 

beoordeling van de opportuniteit van het overheidsoptreden. 

 

 A.6.3.  Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leidt het Waalse Gewest af 

dat het uitsluiten van het recht van wederafstand bestaanbaar is met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wanneer de wetgever de bedoeling heeft de overheid in 

staat te stellen grondreserves te creëren. 

 

 A.6.4.  Het Waalse Gewest doet ten slotte gelden dat de draagwijdte van het recht van wederafstand dient te 

worden gerelativeerd, ten eerste, omdat de onteigende vrijwillig afstand ervan kan doen aangezien het recht niet 

van openbare orde is, ten tweede, omdat de onteigende, indien de overheid weigert het goed terug te geven, 

enkel een vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding kan instellen en dan nog alleen indien hij bewijst 
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schade te hebben geleden en, ten derde, omdat het recht ook in andere regelgeving wordt uitgesloten, onder meer 

in de wet van 28 juni 1930 « betreffende onteigening bij stroken van algemeen of provinciaal belang » en het 

decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 2002 « op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen 

van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning ». Het Waalse Gewest is van oordeel dat het 

in het geding zijnde verschil in behandeling bijgevolg evenredig is ten aanzien van het nagestreefde doel. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische 

expansie bepaalt : 

 

 « Over het gehele grondgebied, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de 

openbare rechtspersonen aangeduid door de Koning overgaan tot de onteigening en 

verwerving voor algemeen nut van de onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van 

gronden voor de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun 

toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het onteigeningsbesluit en de 

aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel van de Minister die Openbare Werken onder 

zijn bevoegdheid heeft, door de Koning besloten. Er kan gebruik worden gemaakt van de 

onteigeningsprocedure per zone. 

 

 Het bij het besluit gevoegde plan kan beperkt blijven tot de aanduiding van de bestaande 

toestand, de begrenzing van de bezetting en van de gronden voor de industrie, het 

ambachtswezen en de bijkomende infrastructuurwerken. 

 

 Het koninklijk besluit zal voorafgegaan worden door een openbaar onderzoek van vijftien 

dagen, gedaan door de onteigenaar; de onteigenaar zal eveneens een verwittiging sturen aan 

iedere eigenaar, volgens de aanduidingen van het kadaster, van de onroerende goederen 

begrepen in de hogergenoemde gronden, of die nodig zijn tot het aanleggen van hun 

toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. De wegen die de aan onteigening 

onderworpen onroerende goederen doorkruisen, worden aan hun bestemming onttrokken. De 

erfdienstbaarheden die deze onroerende goederen belasten, worden vervallen verklaard. 

 

 Het recht van wederafstand voorzien bij artikel 23 van de wet van 17 april 1835 kan niet 

worden ingeroepen voor de bij dit artikel bedoelde onteigening ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of het vierde lid van die bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de personen van wie een onroerend goed door de 

overheid wordt verworven of onteigend met toepassing van artikel 30 van de wet van 

30 december 1970 betreffende de economische expansie, het recht van wederafstand bedoeld 

in artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte niet kunnen 

aanvoeren wanneer de overheid het onteigeningsdoel niet langer nastreeft of kan nastreven, 

terwijl personen van wie een onroerend goed door de overheid wordt verworven of onteigend 
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met toepassing van andere onteigeningswetten - zoals de wet van 17 april 1835 op de 

onteigening ten algemene nutte, de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging 

bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 26 juli 

1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 

algemenen nutte - dat wel kunnen. 

 

 B.3.1.  De onteigeningswetten van 17 april 1835, 10 mei 1926 en 26 juli 1962 die de 

verwijzende rechter aanhaalt, regelen de procedure die bij een onteigening dient te worden 

gevolgd. Artikel 30 van de wet van 30 december 1970 daarentegen machtigt de erin 

opgesomde overheden om over te gaan tot onteigening of verwerving van onroerende 

goederen ter verwezenlijking van het erin omschreven doel van algemeen belang en bepaalt 

daarbij dat « in geval van onteigening wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van de 

wet van 26 juli 1962 betreffende de spoedprocedure met betrekking tot de onteigening voor 

algemeen nut » (artikel 30, § 2, c), van de wet van 30 december 1970). 

 

 B.3.2.  Hoewel het onderwerp van beide categorieën van wetten verschillend van aard is, 

blijkt uit de motivering van de verwijzingsbeslissing dat het Hof in werkelijkheid wordt 

gevraagd de personen van wie een onroerend goed door de overheid wordt verworven ter 

verwezenlijking van het in de wet van 30 december 1970 omschreven doel van algemeen 

belang, wat het recht van wederafstand betreft, te vergelijken met de personen van wie een 

onroerend goed door de overheid wordt verworven ter verwezenlijking van een ander doel 

van algemeen belang. 

 

 In tegenstelling tot wat het Vlaamse en het Waalse Gewest aanvoeren, zijn de voormelde 

categorieën van personen voldoende vergelijkbaar ten aanzien van de in het geding zijnde 

bepaling. In beide gevallen hebben zij hun eigendom immers moeten afstaan aan de overheid 

ter verwezenlijking van een doelstelling die de administratieve overheid of de wetgever 

omschrijft als zijnde van algemeen belang. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene 

nutte kan het bestuur bekendmaken, via een officiële mededeling, dat het de gronden die ten 

openbaren nutte werden verworven maar die deze bestemming niet hebben verkregen, zal 

verkopen, waarbij de vorige eigenaars binnen drie maanden na die bekendmaking kunnen 

verklaren dat zij de bedoelde gronden willen terugkopen, in welk geval die personen in 
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beginsel het recht hebben op de teruggave van die gronden (eerste lid). De prijs van de terug 

te bezorgen gronden wordt vastgesteld door de rechtbank van het gebied waar ze liggen, tenzij 

de vorige eigenaar verkiest het bedrag van de vergoeding die hij ontvangen heeft terug te 

geven. De gerechtelijke vaststelling van de prijs kan in geen geval het bedrag van de 

schadevergoeding overschrijden (derde lid). 

 

 Krachtens het tweede lid van artikel 23 kunnen de vorige eigenaars of hun 

rechthebbenden de teruggave van die gronden vragen wanneer het bestuur dat bericht niet 

bekendmaakt, en die teruggave zal in rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur 

dat de gronden niet meer bestemd zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden 

verworven. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de teruggave door de 

rechter kan worden bevolen niet alleen wanneer het bestuur uitdrukkelijk verklaart dat de 

gronden niet meer zijn bestemd om te dienen voor de werken waarvoor ze werden verworven, 

maar ook wanneer de concrete omstandigheden van de zaak erop wijzen dat het bestuur het 

onteigeningsdoel niet langer nastreeft (Cass., 18 maart 1948, Arr. Verbr., 1947-1948, p. 159; 

Cass., 14 oktober 1948, Arr. Verbr., 1947-1948, p. 487; Cass., 28 juni 2012, C.11.0140.N). 

 

 B.4.2.  Het bij artikel 23 van de wet van 17 april 1835 geregelde recht van wederafstand 

kan slechts worden uitgeoefend wanneer de overheid het verworven goed niet aanwendt voor 

de realisatie van het onteigeningsdoel en houdt aldus verband met de in artikel 16 van de 

Grondwet en in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens vervatte waarborg dat de overheid slechts kan overgaan tot onteigening 

in het algemeen belang. 

 

 B.5.1.  Krachtens de in het geding zijnde bepaling kan het voormelde recht van 

wederafstand niet worden aangevoerd wanneer de onroerende goederen door de overheid 

werden verworven met toepassing van artikel 30 van de wet van 30 december 1970 

betreffende de economische expansie. 

 

 B.5.2.  Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 machtigt de erin opgesomde 

overheden om over te gaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van « de 

onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden voor de industrie, het 

ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun toegangswegen of voor bijkomende 

infrastructuurwerken ». 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 december 1970 blijkt dat de 

wetgever de bedoelde overheden in staat heeft willen stellen om gronden te verwerven 

teneinde ze vervolgens, door middel van verkoop of verhuur, ter beschikking te kunnen 

stellen van bedrijven (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 122, pp. 10-12). De wetgever is daarbij 

ervan uitgegaan dat het bevorderen van de economische expansie het algemeen belang dient 

en meer bepaald bijdraagt tot « de oplossing van economische en sociale problemen » (Parl. 

St., Senaat, 1969-1970, nr. 354, p. 2). 

 

 B.6.1.  De in het geding zijnde bepaling gaat terug op de wet van 18 juli 1959 tot 

invoering van bijzondere maatregelen ter bestrijding van de economische en sociale 

moeilijkheden in sommige gewesten. De parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt : 

 

 « Door dit artikel worden de Staat, de provinciën, de gemeenten en de andere door de 

Koning aangeduide publiekrechtelijke personen in de mogelijkheid gesteld door middel van 

onteigening te algemenen nutte, de ondernemingen de beschikking te geven over industriële 

terreinen, welke deze ondernemingen in vele gevallen slechts ten koste van grote 

inspanningen kunnen verkrijgen. Hiervoor is het noodzakelijk, maar volstaat het, dat de 

terreinen als industrieel zijn aangeduid bij koninklijk besluit, medeondertekend door de 

Minister van Openbare Werken en Wederopbouw. Het plan, dat aan dit besluit moet gehecht 

worden, kan beperkt zijn tot het aangeven van de bestaande toestand en de grenzen van de 

zone. 

 

 Het koninklijk besluit moet voorafgegaan worden door een openbaar onderzoek, dat 

echter binnen de termijn van vijftien dagen moet afgehandeld zijn. Om toe te laten het 

nagestreefde doel te bereiken, is bepaald dat de eigenaar het recht van retrocessie niet kan 

inroepen » (Parl. St., Kamer, 1958-1959, nr. 163/1, p. 12). 

 

 B.6.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever van oordeel is geweest dat de uitoefening van het 

recht van wederafstand de met de onteigening op grond van artikel 30 van de wet van 

30 december 1970 nagestreefde doelstelling van algemeen belang in het gedrang zou kunnen 

brengen. Nergens wordt evenwel gespecificeerd in welke zin de uitoefening van dat recht de 

nagestreefde doelstelling zou kunnen dwarsbomen. 

 

 B.7.  Het Vlaamse en het Waalse Gewest voeren aan dat de uitsluiting van het recht van 

wederafstand wordt verantwoord door het feit dat de met toepassing van artikel 30 van de wet 

van 30 december 1970 verworven onroerende goederen in hoofdzaak dienen om ter 

beschikking te worden gesteld van derden teneinde te komen tot een industrialisatie ervan. 
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 B.8.  Wanneer de overheid de verworven onroerende goederen overdraagt aan derden met 

het oog op de industrialisatie ervan, wordt het nagestreefde onteigeningsdoel, zoals het blijkt 

uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 december 1970, gerealiseerd. 

 

 Vermits het recht van wederafstand slechts kan worden uitgeoefend wanneer dat doel niet 

wordt gerealiseerd, kan de omstandigheid dat de overheid beoogt de verworven onroerende 

goederen ter beschikking te stellen van derden, het in het geding zijnde verschil in 

behandeling niet verantwoorden. De wet van 30 december 1970 bevat overigens bepalingen 

die beogen te voorkomen dat de overgedragen goederen zouden worden aangewend op een 

wijze die niet overeenstemt met het onteigeningsdoel (artikel 32). 

 

 B.9.  Het Vlaamse en het Waalse Gewest voeren eveneens aan dat de wetgever de 

overheid in staat heeft willen stellen om grondreserves aan te leggen met de bedoeling die 

reserves te gepasten tijde te kunnen aanwenden voor de aanleg van bedrijventerreinen en dat 

de uitoefening van het recht van wederafstand die doelstelling zou kunnen dwarsbomen, 

vermits de onteigende persoon de betrokken goederen zou kunnen terugvorderen op grond 

van het gegeven dat die goederen nog niet zijn aangewend voor de inrichting van een 

bedrijventerrein. 

 

 B.10.1.  Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan 

worden afgeleid dat de omstandigheid dat de overheid een onteigend goed niet onmiddellijk 

aanwendt ter verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang niet noodzakelijk 

leidt tot een schending van het eigendomsrecht, gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en dat het 

aanleggen door de overheid, door middel van onteigeningen, van grondreserves met de 

bedoeling ze te gepasten tijde te kunnen aanwenden voor de realisatie van een doelstelling 

van algemeen belang, dient te worden beschouwd als een techniek die op zich niet 

onbestaanbaar is met dat recht. Uit die rechtspraak blijkt echter eveneens dat het behoud van 

een onteigend goed in een reserve gedurende een langere periode onder bepaalde 

omstandigheden onbestaanbaar is met dat recht, met name wanneer het behoud van dat goed 

in de reserve niet langer steunt op redenen van algemeen belang en het goed ondertussen een 

meerwaarde heeft verkregen (EHRM, 2 juli 2002, Motais de Narbonne t. Frankrijk, 

§§ 20-21). 
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 B.10.2.  Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt 

bovendien dat de niet-teruggave van onteigende goederen wanneer het doel van algemeen 

belang niet wordt gerealiseerd, strijdig kan zijn met het eigendomsrecht, gewaarborgd bij 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (EHRM, 13 juli 2004, Beneficio Cappella Paolini t. San Marino, § 33; 8 april 2008, 

Keçecioğlu e.a. t. Turkije, §§ 26-27). 

 

 B.11.  Daarenboven is een onteigening, krachtens artikel 16 van de Grondwet, slechts 

grondwettig als ze « ten algemenen nutte » is. Die bepaling verzet zich tegen een niet-

teruggave van onteigende goederen wanneer de onteigenende overheid niet langer het doel 

van algemeen nut nastreeft of kan nastreven. 

 

 B.12.  Op grond van artikel 23 van de wet van 17 april 1835 staat het aan de bevoegde 

rechter om, alvorens de teruggave van een onteigend goed te bevelen, na te gaan of de 

overheid al dan niet heeft verzaakt aan de realisatie van het onteigeningsdoel, wanneer de 

onteigende zich op het recht van wederafstand beroept. Daarbij dient de rechter rekening te 

houden met de specifieke aard van het doel van algemeen belang dat door de overheid met de 

onteigening werd nagestreefd en met de concrete omstandigheden van de zaak om te bepalen 

of het onteigende goed onredelijk lang in het bezit van de overheid is gebleven zonder dat het 

onteigeningsdoel werd gerealiseerd. 

 

 B.13.  Rekening houdend met het voorgaande is het niet redelijk verantwoord dat de 

personen van wie een onroerend goed door de overheid wordt verworven of onteigend met 

toepassing van artikel 30 van de wet van 30 december 1970, de teruggave van dat goed niet 

kunnen vorderen wanneer uit de concrete omstandigheden van de zaak blijkt dat de overheid 

het onteigeningsdoel niet langer nastreeft of kan nastreven, terwijl andere personen van wie 

een onroerend goed door de overheid wordt onteigend het in artikel 23 van de wet van 

17 april 1835 geregelde recht van wederafstand kunnen uitoefenen. In beide gevallen 

waarborgt het optreden van de bevoegde rechter immers dat de belangen van de overheid, 

enerzijds, en die van de onteigende, anderzijds, in aanmerking worden genomen. 

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 30, § 1, vierde lid, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische 

expansie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het recht van 

wederafstand waarin artikel 23 van de wet van 17 april 1835 voorziet, niet kan worden 

aangevoerd wanneer de overheid het doel van algemeen belang niet langer nastreeft of kan 

nastreven. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5722 en 5806 

 

 

Arrest nr. 133/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 265, § 2, en 409, § 2, eerste lid, 

van het Wetboek van vennootschappen, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te 

Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij vonnis van 25 september 2013 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen 

D.L. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 oktober 

2013, heeft de Rechtbank van Koophandel te Charleroi de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Is artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen niet in strijd met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een objectieve aansprakelijkheidsgrond in te 

voeren voor de in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen die 

zich in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bevonden 

hebben in de situatie zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en dit ten 

opzichte van de andere in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen 

wier fout moet worden aangetoond, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken, en derhalve het bestaan van de in de voormelde 

wetsbepaling beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of 

gewezen bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms 

nog van volkomen externe factoren ? ». 

 

 

 b.  Bij vonnis van 8 januari 2014 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen 

J.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 januari 2014, heeft de 

Rechtbank van Koophandel te Charleroi de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Is artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd bij de 

wet van 20 juli 2006, in werking getreden op 1 september 2006, niet in strijd met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, naast artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol waarin het recht op het 

ongestoord genot van de eigendom is vastgelegd, in zoverre ten aanzien van de zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de 

vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, toepassing wordt gemaakt van 

het onweerlegbare vermoeden van een grove fout wanneer de genoemde zaakvoerders, 

gewezen zaakvoerders en verantwoordelijken eerder betrokken zijn geweest bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden tegenover de RSZ tot 

gevolg, waarbij zij geen enkele mogelijkheid hebben om het vermoeden te weerleggen, en 

zulks terwijl de zaakvoerders, bestuurders, bedrijfsleiders of elke andere persoon die ten 

aanzien van de zaken van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, een stichting, een 

vzw werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, die ten aanzien van de RSZ achterstallige 

bijdragen zouden hebben, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens een kennelijke 

grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, in zoverre die rechtspersonen geen 

koopman zijn, en daarmee samenhangend dus nooit failliet kunnen worden verklaard, en dat 

alles zonder dat een dergelijk verschil in behandeling objectief en redelijk is verantwoord, en 

op een wijze die evenredig is met het door de wetgever beoogde doel of met de aldus door die 

laatstgenoemde nagestreefde doelstelling ? »; 
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 2.  « Is artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen niet in strijd 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een objectieve aansprakelijkheidsgrond in te 

voeren voor de in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen die 

zich in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bevonden 

hebben in de situatie zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en dit ten 

opzichte van de andere in paragraaf 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen 

wier fout moet worden aangetoond, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken, en derhalve het bestaan van de in de voormelde 

wetsbepaling beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of 

gewezen bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms 

nog van volkomen externe factoren ? ». 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5722 en 5806 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  D.L., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Bernard en Mr. S. Brux, advocaten 

bij de balie te Charleroi, in de zaak nr. 5722; 

 

 -  M.P., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te 

Bergen, in de zaak nr. 5722; 

 

 -  J.-V. H., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Lohisse, advocaat bij de balie te 

Brussel, in de zaak nr. 5806; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 

balie te Brussel, in de zaken nrs. 5722 en 5806. 

 

 D.L. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 

T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst 

van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 

dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de 

zaken in beraad zullen worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 18 juni 

2014 in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 Zaak nr. 5722 

 

 Bij de Rechtbank van Koophandel te Charleroi heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderingen 

ingesteld teneinde de verweerder ertoe te veroordelen een bedrag van 603 438,28 euro aan bijdragen, 

bijdrageopslagen en interesten te betalen op grond van artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen. 

 

 De Rechtbank merkt op dat uit de procedurestukken blijkt dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ervoor 

heeft gekozen zijn vorderingen te doen steunen op de tweede hypothese bedoeld in artikel 409, § 2, van het 

Wetboek van vennootschappen, namelijk het feit dat het vaststaat dat in de loop van de periode van vijf jaar die 

voorafgaat aan de faillietverklaring bestuurders, gewezen bestuurders of personen betrokken zijn geweest bij 

minstens twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van een 

instelling voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen. In die hypothese dient niet te worden aangetoond 

dat een grove fout ten grondslag ligt aan het faillissement. De Rechtbank, die door de verweerder op hoofdeis en 

de verweerders tot tussenkomst en vrijwaring wordt verzocht om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 

vraag te stellen, buigt zich over de vraag of het door de wetgever gekozen criterium geen ongelijkheid met zich 

meebrengt en of het een voldoende objectief karakter vertoont om de door de in het geding zijnde bepaling 

beoogde situatie gelijk te stellen met die van de bedrijfsleiders, gewezen bedrijfsleiders of personen die een 

grove fout hebben begaan die ten grondslag ligt aan het faillissement. De Rechtbank stelt derhalve de hiervoor 

weergegeven prejudiciële vraag. 

 

 

 Zaak nr. 5806 

 

 Voor de Rechtbank van Koophandel te Charleroi heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vordering 

ingesteld teneinde de verweerder ertoe te veroordelen aan hem het provisionele bedrag van 7 469,98 euro aan 

bijdragen, bijdrageopslagen en interesten te betalen op grond van artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen. 

 

 De verweerder betwist de voorwaarden inzake de toepassing van de wetsbepaling niet, maar voert aan dat 

die bepaling in strijd zou zijn met het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte gelijkheidsbeginsel. 

 

 Na te hebben herinnerd aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 52/2012 van 29 maart 2012 acht de 

Rechtbank het nodig aan het Hof de twee hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Zaak nr. 5722 

 

 Standpunt van de verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter 

 

 A.1.  De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter voert aan dat hij bestuurder was van 

verschillende vennootschappen die actief zijn in de schoonmaaksector (dienstencheques) en die zowel op het 

vlak van het omzetcijfer als op dat van het aantal werknemers een snelle groei hebben gekend. Teneinde die 

groei te ondersteunen en bij ontstentenis van elke financieringsmogelijkheid, hebben de vennootschappen van 

het netwerk elkaar onderling gesteund door middel van leningen onder vennootschappen. Verschillende 

vennootschappen hebben echter aanzienlijke problemen gekend waardoor hun zustervennootschappen in de 

onmogelijkheid verkeerden de bedragen te recupereren die zij hadden voorgeschoten. 

 

 De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter is van mening dat de in het geding zijnde bepaling 

een discriminatie tot stand brengt tussen de bestuurders wier aansprakelijkheid wordt onderzocht op grond van 

een grove fout die een bewijs vereist, en diegenen wier aansprakelijkheid wordt onderzocht wanneer die grove 

fout onweerlegbaar wordt vermoed. Voor de eerste categorie heeft de wetgever een objectief criterium gekozen, 

namelijk de beoordeling van de fout en de ernst ervan, en voor de tweede categorie heeft hij gebruik gemaakt 
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van een criterium dat niet objectief is, namelijk het chronologisch criterium, waarvan de grondslag objectief 

noch redelijk verantwoord is. 

 

 Opdat zijn aansprakelijkheid wordt vastgesteld, moet de bedrijfsleider betrokken zijn geweest bij twee 

eerdere faillissementen en dienen die faillissementen te hebben geleid tot schulden ten aanzien van een instelling 

die socialezekerheidsbijdragen int. Het criterium van de anterioriteit van de faillissementen steunt op de datum 

van de uitspraak van die faillissementen. Dat criterium leidt tot flagrante verschillen in behandeling in verband 

met de anterioriteit en het economisch gedrag, alsook met de volgorde van de uitspraak van de faillissementen. 

Een bestuurder, zelfs wanneer hij zorgvuldig is, wordt op onweerlegbare wijze beschouwd te kwader trouw te 

handelen wanneer hij verschillende vennootschappen beheert waarvan de faillissementen na elkaar worden 

uitgesproken, terwijl een bestuurder, zelfs wanneer hij te kwader trouw handelt, die het faillissement voor al zijn 

vennootschappen op dezelfde dag bekent en de vaststelling op dezelfde terechtzitting vraagt, niet onder het 

vermoeden valt. De bestuurders wier vennootschappen na elkaar failliet worden verklaard, telkens met enkele 

dagen tussen, worden overigens anders behandeld dan de bedrijfsleiders van wie alle vennootschappen op 

dezelfde dag failliet zouden worden verklaard of wanneer de vaststelling op dezelfde terechtzitting gebeurt, naar 

gelang van de noden van de rol. De discriminatie houdt ook verband met het feit dat de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) eveneens de mogelijkheid heeft de grondslag van de aansprakelijkheid willekeurig aan te 

passen door de volgorde te kiezen waarin hij de gefailleerde vennootschappen dagvaardt. In de regeling van de 

bewezen grove fout kan de RSZ die willekeurige keuze niet maken en moet hij de fout in elke hypothese van 

faillissement aantonen. 

 

 

 Standpunt van de verweerder tot tussenkomst en vrijwaring M.P. 

 

 A.2.  De verweerder tot tussenkomst en vrijwaring M.P. merkt op dat de in het geding zijnde bepaling 

alleen rekening houdt met de datum van de uitspraak van het faillissement om de anterioriteit van de 

faillissementen, vereffeningen en soortgelijke operaties te beoordelen. Hierdoor kan die bepaling ertoe leiden 

identieke of soortgelijke situaties die aanleiding geven tot een onderscheiden chronologie in de uitspraak van de 

faillissementen, verschillend te behandelen. De chronologie van de uitspraak van de faillissementen kan 

afhangen van de keuze die een bedrijfsleider heeft gemaakt die het initiatief neemt om het faillissement voor 

verschillende vennootschappen in een bepaalde volgorde te bekennen. Zij kan eveneens voortvloeien uit het feit 

dat de vennootschappen hun maatschappelijke zetel in verschillende arrondissementen hebben, hetgeen ertoe kan 

leiden dat de faillissementen op verschillende ogenblikken worden uitgesproken. Het criterium van de datum van 

de uitspraak van het faillissement is dus geen objectief criterium om de objectieve aansprakelijkheid van de 

bedrijfsleiders, voormalige bedrijfsleiders en in het geding zijnde personen te bepalen, vermits die datum kan 

afhangen van de wil van die personen of van de wil van de RSZ, of nog van volkomen externe factoren. De partij 

besluit derhalve tot de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.3.  De Ministerraad is van mening dat de twee in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen 

zich effectief in vergelijkbare situaties lijken te bevinden, aangezien het in beide gevallen gaat om bedrijfsleiders 

van failliet verklaarde vennootschappen die schulden hebben ten aanzien van een instelling die 

socialezekerheidsbijdragen int. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 20 juli 2006, die aan de oorsprong van de in 

het geding zijnde bepaling ligt, vloeit overigens voort dat de wetgever snel heeft willen reageren op nieuwe 

activiteiten of gedragingen van oneerlijke bedrijfsleiders. Naar het voorbeeld van de bepaling die in het geding 

was in het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 139/2009 van 17 september 2009 voert de betwiste bepaling 

bijgevolg een objectieve aansprakelijkheid in, waarbij de grove fout niet dient te worden aangetoond. 

 

 Volgens de Ministerraad kan de in het geding zijnde bepaling conform het grondwettelijke beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie worden geïnterpreteerd, zoals het Hof dat heeft geoordeeld in zijn voormelde 

arrest nr. 139/2009. Dezelfde overwegingen kunnen gelden voor de in het geding zijnde bepaling, vermits, in het 

kader van de toepassing ervan, de rechtbank van koophandel een controle met volle rechtsmacht uitoefent ten 

aanzien van de door de RSZ en de curator ingestelde vordering. De rechter zal immers, in rechte en in feite, 

kunnen nagaan of de hoofdelijkheid van de bedrijfsleider moet worden uitgebreid tot alle of een deel van de 

sociale bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten en de gevorderde forfaitaire vergoeding. Hij zal dus in 

dat geval de mate van de voormelde hoofdelijkheid kunnen bepalen en de evenredigheid van de sanctie kunnen 
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beoordelen in het licht van de specifieke elementen van het aan hem voorgelegde geval. In die interpretatie 

schendt de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 

 Antwoord van de verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter 

 

 A.4.  De verweerder op hoofdeis voor de verwijzende rechter is van mening dat de Ministerraad de 

redenering die de rechter zou moeten volgen wanneer hij vaststelt dat een van de voorwaarden waarvan hij de 

aanwezigheid moet nagaan, op zich discriminerend is, niet duidelijk uitlegt. De controle van de rechter gebeurt 

slechts op twee punten : de objectieve invulling van de wettelijk bepaalde voorwaarden en het quantum. De 

Ministerraad tracht de draagwijdte van het arrest nr. 139/2009, dat betrekking had op het quantum en niet op de 

voorwaarden inzake de toepassing van de aansprakelijkheid, op onrechtmatige wijze uit te breiden. Het is 

verkeerd te verklaren dat de rechter het chronologisch criterium zou kunnen afwijzen wanneer hij vaststelt dat 

aan dat laatste is voldaan terwijl dat criterium de grondslag vormt van de betwiste aansprakelijkheid. 

 

 Niet alleen is het arrest nr. 139/2009 niet van toepassing, maar bovendien geeft de Ministerraad daaraan een 

verkeerde lezing. Dat arrest dient te worden gelezen conform artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, volgens hetwelk het automatisme van een aansprakelijkheid niet kan worden gecorrigeerd bij het 

bepalen van de straf. De partij steunt in dat verband op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

van 2 juni 2005 in de zaak Goktepe t. België. De partij besluit dat de interpretatie van de Ministerraad niet in 

aanmerking kan worden genomen. 

 

 

 Zaak nr. 5806 

 

 Standpunt van de verweerder voor de verwijzende rechter 

 

 A.5.  De verweerder voor de verwijzende rechter is van mening dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend 

dient te worden beantwoord. Het faillissement, de vereffening, het kennelijk onvermogen, de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie zijn situaties die kunnen leiden tot een sociaal passief, zowel voor een 

handelsvennootschap als voor een burgerlijke vennootschap. Bij gebrek aan activa slaagt de vennootschap niet erin 

haar passief te regelen bij de RSZ. De in het geding zijnde bepaling heeft voorzien in een hoofdelijkheid voor de 

bedrijfsleiders van de handelsvennootschappen, terwijl, in de andere hypothese, de niet-aansprakelijkheid geldt. Geen 

enkele bepaling die gelijkwaardig is aan de in het geding zijnde bepaling bestaat voor de burgerlijke 

vennootschappen met handelsvorm. 

 

 A.6.  De verweerder voor de verwijzende rechter is van mening dat de tweede prejudiciële vraag eveneens 

bevestigend dient te worden beantwoord. De wetgever heeft immers, bij de invoering van het systeem van de 

objectieve aansprakelijkheid bij de wet van 20 juli 2006, de hypothese beoogd van een bedrijfsleider die de sociale 

schulden laat opstapelen in een eerste vennootschap tot het faillissement of de vereffening ervan, een tweede 

vennootschap overneemt die eveneens sociale schulden opstapelt vóór het faillissement of de vereffening ervan en 

vervolgens hetzelfde doet met andere vennootschappen. Hij beoogt echter ook andere hypothesen, waarin een 

bedrijfsleider kan worden betrokken bij verschillende faillissementen, zonder dat het daarom gaat om ondernemingen 

die op opeenvolgende wijze worden opgericht. Te dezen stond de partij aan het hoofd van niet-opeenvolgende, maar 

gelijktijdig bestaande vennootschappen, die alle hetzelfde maatschappelijk doel hadden, namelijk de exploitatie van 

restaurants-snacks-frituren. De moeilijkheden waarmee elke vennootschap te kampen had, hielden verband met de 

crisis, zodat die waarmee een van de vennootschappen te maken kreeg, eveneens bestonden voor de andere. Het door 

de wetgever gekozen criterium leidt dus tot een ongelijkheid en vertoont geen voldoende objectief karakter om die 

situatie te kunnen gelijkstellen met die van de bedrijfsleiders, voormalige bedrijfsleiders of personen die een grove 

fout hebben begaan die ten grondslag ligt aan het faillissement. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.7.  In verband met de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling 

tussen de bedrijfsleiders van een handelsvennootschap en de bedrijfsleiders van een burgerlijke vennootschap met 

handelsvorm, van een stichting of van een vzw steunt op een objectief criterium en redelijk verantwoord is ten 

aanzien van het nagestreefde gewettigde doel. Het is artikel 3, § 2, van het Wetboek van vennootschappen dat de 

burgerlijke of handelsaard van een vennootschap volgens haar statutair doel bepaalt. Het doel is commercieel indien 

de vennootschap daden beoogt uit te oefenen die als daden van koophandel worden aangemerkt, zoals opgesomd in 

de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van koophandel; het is burgerlijk wanneer de vennootschap daden beoogt uit te 
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oefenen die aan die categorie ontsnappen. De invoering van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm vloeit 

voort uit de wet van 14 juni 1926 die ertoe strekte de situatie te verbeteren van de vennootschappen die geen 

kooplieden waren door het hun mogelijk te maken de rechtspersoonlijkheid te genieten. Die vennootschappen 

houden echter hun burgerlijk karakter en hebben niet de hoedanigheid van koopman, zodat zij ontsnappen aan de 

specifieke regels voor kooplieden en niet failliet kunnen worden verklaard. Bij de aanneming van het Wetboek van 

vennootschappen heeft de wetgever de wil bevestigd de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm hun 

uitsluitend burgerlijke karakter te laten. Het criterium van onderscheid dat de wetgever heeft gekozen, berust dus op 

het objectieve en relevante onderscheid tussen de rechtspersonen met een burgerlijk doel en die met een commercieel 

doel. In verband met het verschil tussen de vzw’s en de handelsvennootschappen verwijst de Ministerraad naar het 

arrest van het Hof nr. 161/2008 van 20 november 2008. De Ministerraad herinnert bovendien eraan dat de objectieve 

aansprakelijkheid van de bedrijfsleider van een handelsvennootschap redelijk verantwoord en evenredig is, aangezien 

hij beschikt over de toegang tot een rechter die een controle met volle rechtsmacht uitoefent in het kader van de 

behandeling van de te zijnen aanzien ingestelde vordering. 

 

 A.8.  In verband met de tweede prejudiciële vraag neemt de Ministerraad de argumentatie over die hij heeft 

uiteengezet in verband met de zaak nr. 5722, aangezien die vraag identiek is aan de in die zaak gestelde vraag (zie 

A.3). 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere 

personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik 

van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 

faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 

van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers.  

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 

bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 

 

 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 

hierboven vermelde schulden betreft.  

 

 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet 

georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 

terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 

een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 

vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die 

socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité 
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van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of 

omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd 

kunnen worden ». 

 

 Artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt : 

 

 « Onverminderd § 1 kunnen de in § 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en 

personen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de 

uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, 

verwijlinteresten, en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het 

faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, 

van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers.  

 

 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake 

persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in 

bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap. 

 

 § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de 

hierboven vermelde schulden betreft. 

 

 Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet 

georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het 

terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of 

een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, 

vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die sociale 

zekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of omstandigheden, voor 

de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd kunnen worden ». 

 

 B.1.2.  Artikel 38, § 3octies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, waarnaar het in het geding zijnde 

artikel verwijst, bepaalt : 

 

 « Om aanspraak te kunnen maken op het voordeel van de totale of gedeeltelijke 

vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in §§ 3 en 3bis, van de totale of 

gedeeltelijke vrijstelling van storting van ingehouden bijdragen, van een vermindering van 

sociale zekerheidsbijdragen, bedoeld in §§ 2, 3 en 3bis, alsook van een stelsel van forfaitaire 

bijdragen bepaald door of krachtens deze wet, mag de werkgever zich niet in één van 

volgende situaties bevinden : 
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 […] 

 

 8.  indien het om een rechtspersoon gaat, onder de bestuurders, zaakvoerders of personen 

die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen tellen die bij minstens twee 

faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties betrokken werden met schulden ten 

aanzien van een inningorganisme van de sociale zekerheidsbijdragen. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen voeren de artikelen 265, § 2, en 409, 

§ 2, van het Wetboek van vennootschappen een bijzondere aansprakelijkheid in, enerzijds, 

van de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de 

zaken van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid 

hebben gehad, en, anderzijds, van de bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere 

personen die ten aanzien van de zaken van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad. Zij kunnen immers onder bepaalde 

voorwaarden persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een 

deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale 

bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter 

van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders. 

 

 Opdat daartoe kan worden besloten, moet evenwel vaststaan dat zij ofwel een grove fout 

hebben begaan die aan de basis lag van het faillissement (eerste hypothese), ofwel in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds waren betrokken bij minstens 

twee faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties met schulden ten aanzien van 

een inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (tweede hypothese). De prejudiciële 

vragen betreffen enkel de laatstvermelde hypothese, zodat het Hof zijn onderzoek daartoe 

beperkt. Het Hof spreekt zich derhalve niet uit over de aansprakelijkheid die het gevolg is van 

een grove fout die aan de basis lag van het faillissement, noch over hetgeen in het vierde lid 

van de in het geding zijnde bepalingen als grove fout wordt beschouwd. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag in de zaak nr. 5722 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak 

nr. 5806 betreffen de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 

artikel 409, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre het, voor een 

bepaalde categorie van bestuurders en gewezen bestuurders, een objectieve 
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aansprakelijkheidsgrond invoert, terwijl, in geval van meerdere faillissementen en/of 

vereffeningsprocedures, de chronologische volgorde van de uitspraak van de vonnissen 

waarbij de bedrijfsleider is betrokken en derhalve het bestaan van de in de wetsbepaling 

beoogde situatie soms kunnen afhangen van de wil van die bestuurders of gewezen 

bestuurders, soms van de wil van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of soms nog van 

volkomen externe factoren. 

 

 B.4.  De invoering van een bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor 

socialezekerheidsschulden werd verantwoord als een instrument voor een betere inning van de 

socialezekerheidsbijdragen. (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p. 7; 

DOC 51-2517/011, p. 8). 

 

 Bij de bespreking van het amendement dat aanleiding gaf tot de wijziging van de in het 

geding zijnde bepalingen bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) 

werd beklemtoond dat die bepalingen vooral zijn gericht tegen malafide ondernemers : 

 

 « Het gaat niet op dat sommige malafide werkgevers ondernemingen oprichten, op het 

ogenblik dat de eerste betalingen moeten gebeuren de boeken sluiten, om vervolgens een 

nieuwe vennootschap op te richten enz. Het komt erop aan dat de verschuldigde bijdragen 

correct worden betaald » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/030, p. 6). 

 

 B.5.  De door de in het geding zijnde bepalingen ingestelde persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de in de prejudiciële vragen beoogde categorie van personen wordt 

omschreven als een « objectieve aansprakelijkheid » (advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State, Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/003, nr. 1, p. 10). Het 

feitelijke gegeven dat bestuurders en gewezen bestuurders in de loop van de periode van vijf 

jaar voorafgaand aan de faillietverklaring reeds betrokken zijn geweest bij minstens twee 

andere faillissementen, vereffeningen of soortgelijke operaties die resulteerden in schulden 

tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen int, kan immers evenals « een grove 

fout die aan de basis van het faillissement lag » hun persoonlijke en hoofdelijke 

aansprakelijkheid teweegbrengen. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde maatregel, die zich richt tot de categorie van bestuurders en 

gewezen bestuurders die zich bevinden in de in B.5 omschreven situatie, berust op een 

criterium dat in verband staat met het in B.4 vermelde doel, vermits hij bestuurders en 
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gewezen bestuurders van die vennootschappen viseert die herhaaldelijk in gebreke bleven de 

socialezekerheidsbijdragen te betalen. 

 

 B.7.  Geschillen met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen kunnen onder de 

toepassing van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vallen op 

basis van een afweging van de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van de te beoordelen 

regeling (EHRM, 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland, §§ 52-60). Wanneer, 

zoals te dezen, op grond van de in het geding zijnde bepalingen, niet de bijdrageplichtige 

vennootschap zelf doch de bestuurders en gewezen bestuurders van die vennootschap, in 

afwijking van de gewone aansprakelijkheidsregeling, met hun persoonlijk vermogen tot 

betaling van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen kunnen worden 

veroordeeld, betreft de betwisting een geschil omtrent « het vaststellen van […] burgerlijke 

rechten en verplichtingen » in de zin van de voormelde verdragsbepaling. 

 

 Daaruit volgt dat aan de door de in het geding zijnde bepalingen bedoelde bestuurders en 

gewezen bestuurders met betrekking tot de vordering die wordt ingesteld door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid of door de curator, het recht op toegang tot een rechter met volle 

rechtsmacht moet zijn gewaarborgd. 

 

 B.8.  De in het geding zijnde bepalingen stellen een objectieve aansprakelijkheid in en 

verlenen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de curator een 

appreciatiebevoegdheid om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen 

voor het geheel of een deel terug te vorderen. 

 

 De vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel te 

worden ingesteld bij een rechtscollege, namelijk de rechtbank van koophandel die kennis 

neemt van het faillissement van de vennootschap. Die rechtbank dient te oordelen of de 

wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, en 

met name na te gaan of de betrokken bestuurders en gewezen bestuurders in de periode van 

vijf jaar voorafgaand aan een nieuw faillissement betrokken zijn geweest bij minstens twee 

andere faillissementen met schulden ten aanzien van een inningsinstelling van de 

socialezekerheidsbijdragen. 
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 Doordat de in het geding zijnde bepalingen erin voorzien dat de personen die zij beogen 

persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld « voor het geheel of een deel 

van [de] sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding », 

stellen zij bovendien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator in staat de mate van 

die hoofdelijkheid te bepalen, en moet de rechtbank, in rechte en in feite, de omvang van de 

verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding 

kunnen beoordelen op basis van de bij haar ingestelde vordering. Ten aanzien van de omvang 

van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en supplementen, heeft de bevoegde 

rechtbank, bij de behandeling van de ingestelde vordering, derhalve eenzelfde 

beoordelingsbevoegdheid als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator. In die 

interpretatie is aan de betrokken bestuurders en gewezen bestuurders de toegang tot een 

rechter met volle rechtsmacht gewaarborgd. 

 

 B.9.1.  De in het geding zijnde bepalingen stellen dat de bedoelde personen aansprakelijk 

« kunnen » worden gesteld, zodat het de rechter toekomt vast te stellen of in het concrete 

geval, de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en gewezen 

bestuurders in het geding is (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2517/011, p. 14). 

 

 B.9.2.  Zoals is aangegeven in B.4, blijkt uit de totstandkoming van de in het geding 

zijnde bepalingen dat de wetgever vooral de malafide bestuurders en gewezen bestuurders 

aansprakelijk heeft willen stellen die zich schuldig maken aan sociale fraude doordat ze een 

onderneming oprichten en vervolgens een faillissement uitlokken zonder dat ze hun 

socialezekerheidsschulden hebben betaald en die deze werkwijze meermaals herhalen. 

 

 De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de persoonlijke en 

hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval van de herhaalde 

betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden, sprake is van een dergelijk 

procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen van de omvang van de bedragen 

waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder gehouden zijn, derhalve rekening houden 

met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren. 

 

 B.9.3.  Onder voorbehoud van die interpretatie is de in het geding zijnde maatregel 

redelijk verantwoord in het licht van de nagestreefde doelstelling en dienen de prejudiciële 
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vraag in de zaak nr. 5722 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 ontkennend te 

worden beantwoord. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 betreft de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 

14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, van artikel 265, § 2, van het Wetboek van 

vennootschappen, in zoverre voor de beoogde categorie van zaakvoerders, gewezen 

zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap 

werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, toepassing wordt gemaakt van het 

onweerlegbare vermoeden van een grove fout, terwijl de zaakvoerders, bestuurders of iedere 

andere persoon die ten aanzien van de zaken van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm 

een stichting of een vzw, werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, niet aansprakelijk kunnen 

worden gesteld wegens een kennelijke grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, in 

zoverre die rechtspersonen geen koopman zijn en daarmee samenhangend dus nooit failliet 

kunnen worden verklaard. 

 

 B.11.  Het verschil in behandeling tussen de personen naargelang zij, enerzijds, een 

handelsvennootschap of, anderzijds, een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, een 

stichting of een vzw besturen of leiden, berust op een objectief criterium, namelijk de burgerlijke 

of handelsaard van de rechtspersoon. Alleen de handelsvennootschappen kunnen failliet worden 

verklaard. Aangezien de in het geding zijnde bepalingen hypothesen van faillissement beogen, is 

het daarin gekozen criterium van onderscheid relevant ten opzichte van het doel van de 

maatregel, die overigens op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord om de 

motieven en onder het voorbehoud uiteengezet in B.4 tot B.9. 

 

 Het gegeven dat de personen die burgerlijke vennootschappen, vzw’s of stichtingen besturen 

of leiden, eventueel fraude zouden hebben gepleegd, is niet van dien aard dat het op zich de in 

het geding zijnde bepalingen onverantwoord maakt. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5806 dient ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie, schenden artikel 265, § 2, en 

artikel 409, § 2, van het Wetboek van vennootschappen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5725 en 5728 

 

 

Arrest nr. 134/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3, 5 en 7 

van de programmawet van 28 juni 2013 (wijziging van de artikelen 171 en 269 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), ingesteld door de bvba « Advocaat Michel 

Maus » en Michel Maus en door de bvba « Mark Delanote » en Mark Delanote. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 oktober 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 oktober 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 3, 5 en 7 van de programmawet van 28 juni 2013 (wijziging van de 

artikelen 171 en 269 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, tweede editie, door de bvba « Advocaat Michel 

Maus » en Michel Maus. 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 oktober 2013 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 oktober 2013, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van de artikelen 3, littera b), 5, littera b), en 7, tweede lid, van de voormelde 

programmawet door de bvba « Mark Delanote » en Mark Delanote. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5725 en 5728 van de rol van het Hof, werden 

samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Declercq, advocaat bij de 

balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 

hebben een memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 

wederantwoord in de zaak nr. 5728 ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. De Groot 

en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaken in 

beraad zullen worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 9 juli 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 A.1.  De bvba « Advocaat Michel Maus » en Michel Maus, verzoekende partijen in de zaak nr. 5725, zijn 

van oordeel dat zij rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden bepalingen, omdat alle door de 

bvba na 1 juli 2013 aan Michel Maus uitgekeerde dividenden zullen worden belast tegen een vast tarief van 

25 pct., terwijl belastingplichtigen die na 1 juli 2013 in een vennootschapsstructuur stappen, een lagere 

belastingheffing op dividenden (15 of 20 pct.) kunnen genieten. 

 

 A.2.  De bvba « Mark Delanote » en Mark Delanote, verzoekende partijen in de zaak nr. 5728, motiveren 

hun belang bij het ingediende beroep op dezelfde wijze als de verzoekende partijen in de zaak nr. 5725. 
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 A.3.  De Ministerraad betwist het door de verzoekende partijen aangevoerde belang niet. Hij is wel van 

oordeel dat zij geen grieven aanvoeren tegen de artikelen 3, 5, littera a), en 7 van de programmawet van 28 juni 

2013 en dat de beroepen uitsluitend de tweede, derde, vijfde en zesde voorwaarde vermeld in artikel 5, littera b), 

van die wet betreffen. De Ministerraad doet eveneens gelden dat, ofschoon de verzoekende partijen in hun 

middelen telkens artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens aanvoeren, zij nergens uiteenzetten in welke zin dit artikel zou zijn geschonden. Hij meent dan ook dat de 

middelen niet ontvankelijk zijn, in zoverre ze betrekking hebben op dat verdragsartikel. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het enige middel in de zaak nr. 5725 en het eerste middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 A.4.  Het enige middel in de zaak nr. 5725 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan, en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling 

in het leven roepen tussen personen die dividenden ontvangen, naargelang die dividenden voortkomen uit 

aandelen verworven met inbrengen gedaan vóór dan wel vanaf 1 juli 2013. 

 

 A.5.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5725 erkennen dat het bekritiseerde verschil in behandeling 

steunt op een objectief criterium, maar menen dat het niet redelijk is verantwoord. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding leiden zij af dat de bestreden maatregel deel uitmaakt van een plan ter 

bevordering van de economie en dat de wetgever ermee de bedoeling heeft gehad verhogingen van het 

maatschappelijk kapitaal van kleine en middelgrote ondernemingen (hierna : kmo’s) en het oprichten van zulke 

ondernemingen aan te moedigen. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat die motivering het bekritiseerde 

verschil in behandeling niet kan verantwoorden. 

 

 Zij wijzen erop dat de wetgever de roerende voorheffing ten aanzien van dividenden op bestaande aandelen 

aanzienlijk heeft verhoogd, zowel bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen als bij de 

programmawet van 27 december 2012. Door die wijzigingen hebben bezitters van aandelen die op naam en door 

inbreng in geld zijn gecreëerd vóór 1 juli 2013, op twee jaar tijd de belastingdruk op hun dividenden zien stijgen 

van 15 naar 25 pct. Zij menen dat de wetgever, door eerst de belastingdruk op dividenden aanzienlijk te 

verhogen en vervolgens voor dividenden van nieuwe aandelen die druk te verlagen, een tegenstrijdig beleid 

voert. 

 

 A.6.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5725 zijn van oordeel dat een economische relancemaatregel, 

die per definitie een uitzondering invoert op de bestaande regels, steeds een tijdelijk karakter dient te hebben en 

dat er geen enkele reden is om zulk een maatregel te behouden indien het opzet ervan is bereikt. Zij wijzen erop 

dat de bestreden bepalingen geen tijdelijk karakter hebben, en menen dat zij ook om die reden onbestaanbaar zijn 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 A.7.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5725 menen dat het inbrengen van kapitaal in een 

vennootschap steeds tot doel heeft het kapitaal en het eigen vermogen van de vennootschap te versterken, 

ongeacht of dit gebeurt vóór of na 1 juli 2013, zodat er ook geen reden is om de aandeelhouders anders te 

belasten, naargelang de aandelen vóór of na die datum werden gecreëerd. Zij doen ook gelden dat het in het 

kader van een economische relance belangrijk is om de koopkracht aan te zwengelen. Zij wijzen erop dat de 

bestreden bepalingen enkel de koopkracht aanzwengelen voor de bezitters van aandelen die werden gecreëerd na 

1 juli 2013 en dus niet voor de bezitters van aandelen die dateren van vóór die datum, wat volgens hen niet 

redelijk is verantwoord. 

 

 A.7.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5725 zijn eveneens van oordeel dat de bestreden maatregel 

niet kan worden verantwoord door het doel het maatschappelijk kapitaal van kmo’s te verhogen, vermits 

artikel 3, littera a), van de programmawet van 28 juni 2013 voorziet in een maatregel die precies het 

tegenovergestelde effect heeft. Zij wijzen meer bepaald erop dat dit artikel voorziet in een verhoging van de 

belastingheffing op liquidatieboni (van 10 naar 25 pct.). Zij doen gelden dat aandeelhouders vóór die 

wetswijziging fiscaal werden aangemoedigd om kapitaal in de vennootschap te houden, terwijl dat door de 

verhoogde belastingheffing op liquidatieboni niet meer het geval is. Zij menen dat die maatregel in combinatie 

met de bestreden maatregel tot gevolg zal hebben dat aandeelhouders worden aangemoedigd om dividenden uit 
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te keren en aldus geen reserves in de vennootschap aan te houden, vermits de dividenden tegen een verlaagd 

tarief worden belast, terwijl bij een latere liquidatie een verhoogde belastingheffing geldt. 

 

 A.8.  Het eerste middel in de zaak nr. 5728 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan, en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de artikelen 3, littera b), 5, littera b), en 7, tweede 

lid, van de programmawet van 28 juni 2013 een verschil in behandeling in het leven roepen tussen personen die 

dividenden ontvangen, naargelang die dividenden afkomstig zijn van aandelen die vóór dan wel na 1 juli 2013 

werden gecreëerd. 

 

 A.9.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 beargumenteren hun middel op dezelfde wijze als de 

verzoekende partijen in de zaak nr. 5725. Zij voegen eraan toe dat, in zoverre zou worden geoordeeld dat de 

bestreden maatregel wel degelijk zou leiden tot een versterking van het eigen vermogen van kmo’s, hij 

onevenredige gevolgen heeft ten aanzien van de categorie van aandeelhouders die reeds vóór 1 juli 2013 kapitaal 

hadden ingebracht in een vennootschap. Zij menen dat de wetgever meer evenredige maatregelen had kunnen 

nemen om te komen tot een versterking van het eigen vermogen van de kmo’s, onder meer een verplichting om 

hun kapitaal te verhogen of om voldoende reserves op te bouwen. Zij voegen eveneens eraan toe dat de 

kapitaalinbreng in het kader van de bedoeling om het eigen vermogen van kmo’s te versterken een willekeurig 

criterium is, omdat de andere bestanddelen van dat eigen vermogen (opgebouwde reserves en overgedragen 

winsten en verliezen) minstens even belangrijk zijn en omdat de verhouding van het eigen vermogen in het 

balanstotaal een cruciale rol speelt bij de beoordeling van de financiële status van de kmo’s. 

 

 A.10.  Uit de rechtspraak van het Hof leidt de Ministerraad af dat de wetgever in fiscale aangelegenheden 

een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft en dat hij zelf kan bepalen welke doelstellingen hij op fiscaal vlak wil 

nastreven. Hij doet vervolgens gelden dat de diverse wijzigingen van het tarief van de roerende voorheffing en 

van de inkomstenbelastingen moeten worden verklaard vanuit diverse doelstellingen die de wetgever nastreeft. 

Hij zet uiteen dat de wetgever zowel maatregelen heeft genomen met het oog op het verwerven van inkomsten, 

als maatregelen met het oog op het ondersteunen van economische groei. Die doelstellingen zijn volgens de 

Ministerraad niet noodzakelijk tegenstrijdig. Hij wijst erop dat de roerende voorheffing bij de programmawet 

van 27 december 2012 werd verhoogd naar 25 pct. en dat die maatregel beoogde de inkomsten van de Belgische 

Staat te verhogen. De bestreden maatregel heeft volgens hem echter een andere finaliteit, meer bepaald het 

ondersteunen van economische groei door nieuwe investeringen in vennootschappen aantrekkelijker te maken. 

De Ministerraad meent dat uit het gegeven dat de doelstellingen van beide maatregelen verschillend zijn, niet 

kan worden afgeleid dat het gevoerde beleid willekeurig zou zijn. 

 

 A.11.  Wat het door de verzoekende partijen aangevoerde definitieve karakter van de bestreden maatregel 

betreft, wijst de Ministerraad erop dat de regelgeving betreffende de roerende inkomsten reeds meerdere malen 

bij wege van programmawet werd gewijzigd, zodat het definitieve karakter van de bestreden maatregel sterk 

dient te worden gerelativeerd. Hij meent dat het tot de bevoegdheid van de wetgever behoort om te beoordelen 

wanneer de bedoelde maatregel niet langer opportuun is in het kader van de bestrijding van de economische 

crisis. 

 

 A.12.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 antwoorden dat, hoewel de wetgever op fiscaal vlak 

over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, hij te dezen gelijksoortige inkomsten van gelijksoortige 

belastingplichtigen fiscaal verschillend behandelt, louter op grond van het tijdstip waarop de aandeelhouder zijn 

kapitaal in de vennootschap heeft ingebracht. 

 

 

 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 A.13.  Het tweede middel in de zaak nr. 5728 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan, en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling 

in het leven roepen tussen personen die geld inbrengen in een vennootschap en personen die andere goederen 

inbrengen. 

 

 A.14.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 zetten uiteen dat het door de bestreden bepalingen 

ingevoerde stelsel van de verlaagde roerende voorheffing enkel geldt voor dividenden afkomstig van aandelen 

verworven met inbrengen in geld. Uit de parlementaire voorbereiding leiden zij af dat die voorwaarde is 

ingegeven door de doelstelling om het inbrengen van kapitaal in vennootschapen te bevorderen, maar zij menen 

dat elke inbreng, ongeacht of die gebeurt in geld of niet, kapitaal creëert. Zij doen daarbij gelden dat een inbreng 
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een overdracht van zakelijke rechten op een goed inhoudt en dat de vennootschap zelf kan kiezen welke 

bestemming zij geeft aan de ingebrachte goederen. Zij besluiten dat de gegeven motivering het verschil in 

behandeling niet kan verantwoorden. 

 

 A.15.  De Ministerraad verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet en leidt eruit af 

dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om nieuwe kapitalen in de vorm van geld in vennootschappen aan te 

trekken. Vermits het niet de bedoeling van de wetgever was om andere inbrengen dan die welke gebeuren in 

geld, te stimuleren, is het volgens de Ministerraad logisch dat die inbrengen niet onder het toepassingsgebied van 

de bestreden maatregel vallen. Hij meent ook dat met het verschil in behandeling wordt beoogd misbruiken te 

voorkomen. Hij wijst erop dat aandeelhouders die vóór 1 juli 2013 het kapitaal van een vennootschap hadden 

verhoogd, immers zouden kunnen worden aangemoedigd om een nieuwe vennootschap op te richten met de 

bedoeling de aandelen van de oude vennootschap erin in te brengen. De Ministerraad wijst bovendien erop dat 

de artikelen 218, 219 en 220 van het Wetboek van vennootschappen eveneens een onderscheid maken tussen 

inbrengen in geld en inbrengen anders dan in geld. Hij meent dat dit onderscheid eveneens is ingegeven door de 

bedoeling misbruiken te voorkomen. 

 

 A.16.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 antwoorden dat de argumentatie van de Ministerraad het 

bekritiseerde verschil in behandeling niet kan verantwoorden. Zij wijzen erop dat de bestreden maatregel 

bijvoorbeeld ertoe leidt dat de eigenaar van een transportbedrijf die geld inbrengt in de vennootschap, de 

gunstmaatregel kan genieten, ook als de vennootschap naderhand een vrachtwagen aankoopt, terwijl diezelfde 

persoon die maatregel niet kan genieten wanneer hij een vrachtwagen in de vennootschap inbrengt. Indien de 

wetgever, zoals de Ministerraad aanvoert, misbruiken wenste te voorkomen, had hij volgens de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 5728 kunnen voorzien in een specifieke antimisbruikbepaling. Bovendien wijzen zij erop 

dat fiscale misbruiken reeds kunnen worden beteugeld op grond van artikel 344, § 1, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992. 

 

 

 Wat het derde middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 A.17.  Het derde middel in de zaak nr. 5728 is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan, en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling 

in het leven roepen tussen personen die kapitaal inbrengen in een vennootschap, enerzijds, en personen die 

aandelen van bestaande vennootschappen overnemen, anderzijds. 

 

 A.18.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5728 zetten uiteen dat het door de bestreden bepalingen 

ingevoerde stelsel van de verlaagde roerende voorheffing uitsluitend geldt voor dividenden van aandelen die 

ononderbroken in volle eigendom worden behouden vanaf de kapitaalinbreng. Uit de parlementaire 

voorbereiding leiden zij af dat die voorwaarde wordt verantwoord op grond van de wens om het onderschrijven 

van verhogingen van het maatschappelijk kapitaal van kmo’s aan te moedigen zonder evenwel de verlaagde 

roerende voorheffing voor onbepaalde duur toe te kennen aan de nieuwe aandelen. Zij menen dat die 

argumentatie het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan verantwoorden. Zij zetten uiteen dat kmo’s 

doorgaans een sterk familiaal aangehouden aandeelhouderschap hebben en dat de verlaagde roerende 

voorheffing blijft gelden zolang de aandelen vererven binnen de familie. Zij wijzen erop dat de wens van de 

wetgever om de verlaagde roerende voorheffing niet toe te kennen voor onbepaalde duur aldus bijzonder relatief 

is. Zij wijzen eveneens erop dat wanneer de aandeelhouders van een kmo besluiten de onderneming over te 

dragen, de nieuwe aandeelhouders geen recht hebben op het verlaagde tarief, terwijl zij net hetzelfde 

economische risico dragen als de oude aandeelhouders. Zij menen dat ondernemende aandeelhouders aldus 

ontmoedigd worden om aandelen van bestaande vennootschappen over te nemen, en leiden daaruit af dat de 

bestreden bepalingen onevenredige gevolgen hebben. 

 

 A.19.  De Ministerraad wijst erop dat de bestreden maatregel tot doel heeft inbrengen in bestaande 

vennootschappen en de oprichting van nieuwe vennootschappen aan te moedigen. Hij meent dat het bekritiseerde 

verschil in behandeling ten aanzien van dat doel pertinent is, aangezien personen die aandelen van bestaande 

vennootschappen overnemen per definitie noch bijdragen tot het verhogen van het kapitaal van een bestaande 

vennootschap, noch een nieuwe vennootschap oprichten. 

 

 

  



 6 

- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 

 

 B.1.1.  Ofschoon het beroep in de zaak nr. 5725 de vernietiging beoogt van de artikelen 3, 

5 en 7 van de programmawet van 28 juni 2013, bevat het verzoekschrift uitsluitend grieven 

gericht tegen de maatregel betreffende het verlaagde belastingtarief voor dividenden 

voortkomend uit aandelen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 269, § 2, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992). Die maatregel wordt 

geregeld in de artikelen 3, littera b), 5, littera b), en 7, tweede lid, van de programmawet van 

28 juni 2013. 

 

 Het beroep in de zaak nr. 5728 is uitdrukkelijk gericht tegen de artikelen 3, littera b), 5, 

littera b), en 7, tweede lid, van de programmawet van 28 juni 2013. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die bepalingen. 

 

 B.1.2.  In zoverre de Ministerraad in de zaak nr. 5725 aanvoert dat de grieven van de 

verzoekende partijen uitsluitend de tweede, derde, vijfde en zesde voorwaarde vermeld in 

artikel 269, § 2, eerste lid, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij artikel 5, littera b), van de 

programmawet van 28 juni 2013, betreffen, valt het onderzoek van die exceptie samen met 

het onderzoek ten gronde. 

 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de situering ervan 

 

 B.2.1.  Artikel 3, littera b), van de programmawet van 28 juni 2013 bepaalt : 

 

 « In artikel 171 van [het WIB 1992], laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 

27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 […] 
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 b)  er wordt een bepaling onder 3°sexies ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ 3°sexies  tegen een aanslagvoet van 20 of 15 pct., de in artikel 269, § 2, bedoelde 

dividenden, naargelang ze zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede 

boekjaar na dat van de inbreng of later; ’ ». 

 

 B.2.2.  Artikel 5, littera b), van de programmawet van 28 juni 2013 bepaalt : 

 

 « In artikel 269 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 

27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 […] 

 

 b)  het artikel, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, 

luidende : 

 

 ‘ § 2.  In afwijking van § 1, 1°, wordt het tarief van de roerende voorheffing op de 

dividenden, met uitzondering van de in artikel 18, eerste lid, 2°ter, bedoelde dividenden, 

verlaagd in zoverre dat : 

 

 1°  de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond van 

de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, als kleine 

vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare 

tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan; 

 

 2°  die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam; 

 

 3°  die aandelen verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld; 

 

 4°  deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die 

overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde roerende 

voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid; 

 

 5°  deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013; 

 

 6°  de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft 

behouden vanaf de kapitaalinbreng; 

 

 7°  deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede 

boekjaar of volgende na dat van de inbreng. 

 

 De roerende voorheffing bedraagt : 

 

 1°  20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het 

tweede boekjaar na dat van de inbreng; 

 

 2°  15 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde 

boekjaar en volgende na dat van de inbreng. 
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 De vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal worden uitgesloten van 

het voordeel van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het 

maatschappelijk kapitaal van die vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal 

maatschappelijk kapitaal van een BVBA, als bedoeld in artikel 214, § 1, van het Wetboek van 

vennootschappen. 

 

 De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen ingevolge een 

erfopvolging of schenking wordt geacht niet te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de 

in het eerste lid, 6°, vermelde voorwaarde inzake het ononderbroken behoud. 

 

 De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen wordt evenmin 

geacht te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de voorwaarde van volle eigendom 

wanneer die overdracht het gevolg is van : 

 

 1)  een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die gelijkaardig is aan de 

wettelijke erfvolging; 

 

 2)  een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de 

langstlevende echtgenoot. 

 

 De erfgenamen of begiftigden nemen de plaats in van de belastingplichtige inzake de 

voordelen en verplichtingen van de maatregel. 

 

 De omruiling van aandelen ingevolge verrichtingen als vermeld in artikel 45 of de 

vervreemding of verkrijging van aandelen ingevolge belastingneutrale verrichtingen als 

vermeld in de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, §§ 2 en 3, worden geacht 

niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van het eerste lid, 6°. 

 

 De verhogingen van het maatschappelijk kapitaal die tot stand komen na een 

vermindering van het kapitaal georganiseerd vanaf 1 mei 2013 komen niet in aanmerking 

voor het toekennen van het verlaagd tarief, behalve in de mate waarin de verhoging van het 

maatschappelijk kapitaal de vermindering overstijgt, onverminderd de toepassing van het 

derde lid. 

 

 De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering van 

het kapitaal van een vennootschap verbonden of geassocieerd met een persoon in de zin van 

de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, en die door deze persoon 

worden geïnvesteerd in een verhoging van het kapitaal van een andere vennootschap kunnen 

niet genieten van het voormeld verlaagd tarief. 

 

 Voor de toepassing van het vorig lid wordt onder “ persoon ” ook begrepen zijn 

echtgenoot, zijn ouders en zijn kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het 

wettelijk genot van hun inkomsten hebben. 

 

 Als de vennootschap, die haar maatschappelijk kapitaal verhoogd heeft in het kader van 

deze maatregel, later overgaat tot verminderingen van dat maatschappelijk kapitaal, zullen 

deze verminderingen prioritair worden afgehouden van de nieuwe kapitalen. 

 

 De onderschreven sommen betreffende de verhoging van het maatschappelijk kapitaal 

moeten volledig volstort zijn en er mogen bij die gelegenheid geen preferente aandelen 

worden gecreëerd. ’ ». 
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 B.2.3.  Artikel 7, tweede lid, van de programmawet van 28 juni 2013 bepaalt : 

 

 « De artikelen 3b en 5b zijn van toepassing op de inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013 ». 

 

 B.3.1.  Artikel 269 van het WIB 1992 bepaalt de aanslagvoeten van de roerende 

voorheffing. 

 

 Wat de dividenden betreft, geldt in beginsel een aanslagvoet van 25 pct. (artikel 269, § 1, 

1°, van het WIB 1992). 

 

 Het bestreden artikel 5, littera b), van de programmawet van 28 juni 2013 voorziet voor 

dividenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen in afwijkende tarieven van 20 en 15 pct. 

(artikel 269, § 2, van het WIB 1992). 

 

 Het bestreden artikel 3, littera b), voegt in artikel 171 van het WIB 1992 - dat de regeling 

van de afzonderlijke aanslagen betreft - een 3°sexies in, waarmee het tarief van de 

personenbelasting wordt vastgesteld voor dividenden van aandelen die een verlaagde roerende 

voorheffing kunnen genieten onder de voorwaarden vermeld in artikel 269, § 2, van het 

WIB 1992. 

 

 B.3.2.  De verlaagde tarieven van de roerende voorheffing op dividenden gelden slechts 

wanneer de dividenden worden uitgekeerd door een vennootschap « die op grond van de 

voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, als kleine 

vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare 

tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan » (artikel 269, § 2, eerste lid, 1°, van het 

WIB 1992). Die tarieven gelden bijgevolg enkel voor dividenden uitgekeerd door kleine en 

middelgrote ondernemingen (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/001, p. 5), zij het 

dat de vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal in beginsel worden 

uitgesloten van het voordeel van de maatregel (artikel 269, § 2, derde lid, van het WIB 1992). 
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 Daarnaast dienen de dividenden voort te komen uit nieuwe aandelen op naam 

(artikel 269, § 2, eerste lid, 2°, van het WIB 1992), dienen die aandelen verworven te zijn met 

nieuwe inbrengen in geld (artikel 269, § 2, eerste lid, 3°, van het WIB 1992) en dienen die 

inbrengen te zijn gedaan vanaf 1 juli 2013 (artikel 269, § 2, eerste lid, 5°, van het WIB 1992). 

 

 « Om een cumul van voordelen te vermijden » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2853/001, p. 6), mogen de inbrengen in geld « niet voortkomen uit de verdeling van 

belaste reserves die overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een 

verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid » (artikel 269, § 2, eerste lid, 4°, 

van het WIB 1992). Verhogingen van het maatschappelijk kapitaal die tot stand komen na een 

vermindering van het kapitaal georganiseerd vanaf 1 mei 2013 komen bovendien in beginsel 

niet in aanmerking voor het toekennen van het verlaagde tarief (artikel 269, § 2, achtste, 

negende en tiende lid, van het WIB 1992). 

 

 De onderschreven sommen betreffende de verhoging van het maatschappelijk kapitaal 

moeten volledig volstort zijn en er mogen bij die gelegenheid geen preferente aandelen 

worden gecreëerd (artikel 269, § 2, twaalfde lid, van het WIB 1992). 

 

 De verlaagde tarieven gelden ten slotte enkel indien de belastingplichtige de 

desbetreffende aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de 

kapitaalinbreng (artikel 269, § 2, eerste lid, 6°, van het WIB 1992), zij het dat in bepaalde 

omstandigheden de overdracht van de aandelen de toepassing van die tarieven niet uitsluit 

(artikel 269, § 2, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, van het WIB 1992). 

 

 B.3.3.  Krachtens artikel 269, § 2, tweede lid, van het WIB 1992 bedraagt de roerende 

voorheffing 20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het 

tweede boekjaar na dat van de inbreng, en 15 pct. voor die welke zijn verleend of toegekend 

uit de winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng. Voor 

dividenden verleend of toegekend vóór de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van 

de inbreng geldt geen verlaagd tarief (artikel 269, § 2, eerste lid, 7°, van het WIB 1992) en 

blijft het tarief van 25 pct. bijgevolg van toepassing (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2853/001, p. 6). 
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 Artikel 171, 3°sexies, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 3, 

littera b), van de programmawet van 28 juni 2013, bepaalt ten slotte dat de in artikel 269, § 2, 

bedoelde dividenden afzonderlijk belastbaar zijn tegen een aanslagvoet van 20 of 15 pct., 

naargelang ze zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat 

van de inbreng of later. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het enige middel in de zaak nr. 5725 en het eerste middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 B.4.  Het enige middel in de zaak nr. 5725 en het eerste middel in de zaak nr. 5728 zijn 

afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 172 ervan, en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de artikelen 3, littera b), 5, littera b), en 7, 

tweede lid, van de programmawet van 28 juni 2013 een verschil in behandeling in het leven 

roepen tussen personen die dividenden ontvangen, naargelang die dividenden voortkomen uit 

aandelen verworven met inbrengen gedaan vóór dan wel vanaf 1 juli 2013. 

 

 B.5.  Zoals de Ministerraad aanvoert, zetten de verzoekende partijen in hun 

verzoekschriften niet uiteen in welk opzicht de bestreden bepalingen onbestaanbaar zouden 

zijn met de aangevoerde grondwetsbepalingen in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zodat de 

middelen, in zoverre zij zijn afgeleid uit de schending van dat verdragsartikel, niet 

ontvankelijk zijn. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek bijgevolg tot de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 

 

 B.6.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. 
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 Het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken verbiedt de wetgever niet een fiscaal voordeel toe 

te kennen aan sommige belastingplichtigen, op voorwaarde dat het aldus ingevoerde verschil 

in behandeling redelijk kan worden verantwoord. 

 

 B.7.  Het komt de wetgever toe het tarief van de belasting vast te stellen. Hij beschikt ter 

zake over een ruime beoordelingsmarge. 

 

 Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk onderdeel uit van het 

sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de inkomsten 

die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij laten de wetgever ook toe 

om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en economische beleid 

vorm te geven. 

 

 De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en het inzetten van middelen moeten 

worden gemaakt, behoren derhalve tot de beoordelingsvrijheid van de wetgever. 

 

 Wanneer bij die keuze een verschil in behandeling blijkt, dient het Hof evenwel na te 

gaan of dat verschil berust op een redelijke verantwoording. 

 

 B.8.1.  Zoals in herinnering is gebracht in B.3.1, voorziet artikel 269, § 2, van het 

WIB 1992, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 5, littera b), van de programmawet van 

28 juni 2013, voor dividenden die aan de erin opgesomde voorwaarden voldoen in verlaagde 

tarieven wat de roerende voorheffing betreft. Artikel 171, 3°sexies, van het WIB 1992, zoals 

ingevoegd bij het bestreden artikel 3, littera b), van de voormelde programmawet, voorziet in 

dezelfde verlaagde tarieven voor die dividenden in het kader van het stelsel van de 

afzonderlijke aanslagen in de inkomstenbelastingen. 

 

 Krachtens artikel 269, § 2, eerste lid, 5°, van het WIB 1992 gelden de verlaagde tarieven 

slechts wanneer de dividenden voortkomen uit aandelen verworven met inbrengen gedaan 

vanaf 1 juli 2013. Die voorwaarde volgt eveneens uit het bestreden artikel 7, tweede lid, van 

de programmawet van 28 juni 2013, naar luid waarvan de artikelen 3, littera b), en 5, 

littera b), van toepassing zijn op de inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013. 
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 B.8.2.  Aldus worden dividenden die voortkomen uit aandelen verworven met inbrengen 

gedaan vóór 1 juli 2013, die voor het overige aan de in artikel 269, § 2, van het WIB 1992 

vermelde - en in B.3.2 en B.3.3 uiteengezette - voorwaarden voldoen, op fiscaalrechtelijk vlak 

anders behandeld dan dividenden die voortkomen uit aandelen verworven met inbrengen 

gedaan vanaf 1 juli 2013 : terwijl voor de eerste categorie een tarief van 25 pct. geldt, geldt 

voor de tweede categorie een tarief van 20 of 15 pct. 

 

 B.9.  Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium, meer bepaald de 

datum waarop de desbetreffende inbreng is gebeurd. 

 

 B.10.1.  De parlementaire voorbereiding van de programmawet van 28 juni 2013 

vermeldt : 

 

 « Met het punt 2° van dit artikel wenst de Ministerraad, in het kader van het relanceplan 

van de economie en meer bepaald van de kmo’s, het onderschrijven van verhogingen van het 

maatschappelijk kapitaal van kmo’s aan te moedigen door het toekennen van een verlaagde 

roerende voorheffing (en van het tarief van de personenbelasting) op dividenden uitgekeerd 

aan de houders van nieuwe aandelen gecreëerd in het kader van deze verhogingen van het 

kapitaal mits meerdere voorwaarden worden nageleefd. 

 

 Deze maatregel is niet alleen van toepassing op kapitaalsverhogingen, maar ook bij de 

oprichting van nieuwe kmo’s. 

 

 Alleen de binnen- of buitenlandse vennootschappen die op grond van de voorwaarden 

vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen 

worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin 

de kapitaalinbreng is gedaan, worden door deze maatregel geviseerd. 

 

 De nieuwe aandelen moeten op naam zijn uitgegeven. 

 

 Teneinde nieuwe kapitalen in deze vennootschappen aan te trekken, worden enkel de 

inbrengen in geld beoogd. 

 

 […] 

 

 De maatregel beoogt de inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013 » (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2853/001, pp. 5-6). 

 

 B.10.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever met de bestreden maatregel verhogingen van het 

maatschappelijk kapitaal van bestaande kmo’s en het oprichten van nieuwe kmo’s heeft 

willen aanmoedigen, en dit « in het kader van het relanceplan van de economie en meer 

bepaald van de kmo’s ». De te dezen door de wetgever nagestreefde doelstellingen houden 
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bijgevolg verband met het sturen en het corrigeren van het sociale en het economische beleid, 

doelstellingen die hij, zoals in herinnering is gebracht in B.7, vermag na te streven bij het 

nemen van fiscale maatregelen. 

 

 B.11.  Het door de bestreden maatregel in het leven geroepen verschil in behandeling is 

pertinent ten aanzien van die doelstellingen, vermits een verlaging van het belastingtarief voor 

dividenden de nagestreefde doelstellingen enkel kan verwezenlijken wanneer die verlaging 

slaat op dividenden voortkomend uit aandelen verworven met nieuwe inbrengen. De wetgever 

vermocht overigens, rekening houdend met de evolutie van de economische toestand van het 

land, ervan uit te gaan dat inbrengen in kleine en middelgrote ondernemingen die in het 

verleden zijn gebeurd, wat de eruit voortvloeiende dividenden betreft, fiscaalrechtelijk niet 

noodzakelijk op dezelfde wijze dienen te worden behandeld als inbrengen die nog moeten 

plaatsvinden. 

 

 B.12.1.  Krachtens artikel 269, § 2, eerste lid, 6°, van het WIB 1992 geldt het verlaagde 

tarief slechts in zoverre de belastingplichtige de desbetreffende aandelen op naam 

ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng. Krachtens 

artikel 269, § 2, eerste lid, 7°, van het WIB 1992, geldt het verlaagde tarief slechts voor 

dividenden die zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of 

volgende na dat van de inbreng. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « Deze stimulans wordt voorbehouden aan de aandeelhouders die de nieuwe aandelen 

ononderbroken en in volle eigendom sinds hun onderschrijving hebben behouden. 

 

 Op vraag van de Raad van State wordt verduidelijkt dat de wil om het voordeel van een 

verlaagde roerende voorheffing te beperken tot enkel de aandeelhouders die initieel hebben 

deelgenomen aan de verhoging van het kapitaal met behoud van hun nieuwe aandelen zonder 

onderbreking vanaf hun onderschrijving beantwoordt aan de wens om het onderschrijven van 

verhogingen van het maatschappelijk kapitaal van kmo’s aan te moedigen zonder daarvoor 

evenwel deze verlaagde roerende voorheffing voor onbepaalde duur toe te kennen aan deze 

nieuwe aandelen. De maatregel is minder zwaar wat de begroting betreft aangezien deze zal 

uitdoven wanneer diegene die deelgenomen heeft aan een dergelijke kapitaalverhoging zijn 

aandelen afstaat. 
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 De roerende voorheffing zal worden verlaagd tot 20 pct. voor de dividenden verleend of 

toegekend bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng en tot 15 pct. 

voor de dividenden verleend of toegekend bij de winstverdeling van het derde boekjaar na dat 

van de inbreng, en bij de daaropvolgende winstverdelingen. 

 

 De in artikel 269, § 1, 1°, WIB 92 vermelde roerende voorheffing van 25 pct. blijft van 

toepassing op de dividenden verleend of toegekend vóór de winstverdeling van het tweede 

boekjaar na dat van de inbreng » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/001, p. 6). 

 

 B.12.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever, rekening houdend met de impact die de maatregel 

zou kunnen hebben op de begroting, niet alleen de verlaagde tarieven slechts heeft willen 

toekennen voor dividenden verleend of toegekend vanaf de winstverdeling van het tweede 

boekjaar na dat van de inbreng, maar ook heeft willen voorkomen dat de verlaagde roerende 

voorheffing voor onbepaalde duur zou worden verbonden aan de desbetreffende aandelen. 

Om die reden gelden de verlaagde tarieven in beginsel slechts zolang de persoon die een 

inbreng in de zin van de bestreden bepalingen heeft gerealiseerd, de desbetreffende aandelen 

op naam ononderbroken in volle eigendom behoudt vanaf de kapitaalinbreng. Wanneer de 

aandelen worden overgedragen, zijn de verlaagde tarieven in beginsel niet langer van 

toepassing op de eruit voortvloeiende dividenden. 

 

 B.12.3.  In zoverre het voordeel van de verlaagde roerende voorheffing niet is verbonden 

aan het desbetreffende aandeel en principieel vervalt wanneer de aandeelhouder die initieel 

heeft deelgenomen aan de verhoging of de vorming van het kapitaal van een kleine of 

middelgrote onderneming, het aandeel overdraagt aan een derde, heeft de bestreden 

maatregel, zoals is vermeld in de in B.12.1 aangehaalde parlementaire voorbereiding, een 

uitdovend karakter, en blijkt die maatregel om die reden niet onevenredig ten aanzien van de 

door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.12.4.  Het vierde, het vijfde en het zevende lid van artikel 269, § 2, van het WIB 1992 

voorzien in een aantal uitzonderingen op de in het eerste lid, 6°, van dat artikel vervatte 

voorwaarde betreffende het in volle eigendom behouden van de desbetreffende aandelen. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt dienaangaande : 

 

 « Alleen in de door de wet voorziene gevallen kunnen de aandelen worden overgedragen 

zonder verlies van het voordeel van de verlaagde voorheffing en van het verlaagd tarief van 

de personenbelasting. 
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 Dit is meer bepaald het geval bij de overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten, 

wanneer deze het gevolg is van een erfenis of een schenking in volle eigendom. Wanneer 

deze overdracht het gevolg is van een erfenis met wettelijke erfopvolging of een testamentaire 

erfopvolging die gelijkluidend is aan een wettelijke erfopvolging of van een 

ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende 

echtgenoot, is de voorwaarde van het ononderbroken behoud vervuld, zelfs in het geval de 

erfenis uitmondt in een verdeling van de volle eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik 

ten gunste van de erfgenamen en de overlevende echtgenoot. In het geval van een schenking, 

of een testamentaire of contractuele erfopvolging die niet gelijkluidend is aan de wettelijke 

erfopvolging moet daarentegen de volle eigendom behouden worden bij één en dezelfde 

persoon. 

 

 Verrichtingen zoals fusies, splitsingen en ermee gelijkgestelde verrichtingen die fiscaal 

neutraal worden uitgevoerd, hebben ook geen gevolgen voor het voldoen aan de voorwaarden 

met betrekking tot het behoud van de nieuwe aandelen. 

 

 Het daartoe in het artikel in ontwerp ingevoegde lid is overgenomen uit artikel 202, § 2, 

tweede lid waarin het bij de wet van 24 december 2002 werd ingevoegd teneinde een fictie in 

te voeren van niet-realisatie van aandelen (en dus van het niet onderbreken van de minimale 

duur waarin de aandelen moeten worden behouden) in geval van omruiling of vervreemding 

van aandelen in het kader van belastingneutrale verrichtingen » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2853/001, p. 7). 

 

 B.12.5.  De uitzonderingen op de voorwaarde betreffende het in volle eigendom 

behouden van de desbetreffende aandelen hebben aldus betrekking op, enerzijds, situaties 

waarin de aandelen, in het kader van een erfopvolging of een schenking, worden 

overgedragen in rechte lijn of aan de echtgenoot en, anderzijds, situaties waarin de betrokken 

vennootschap wordt geherstructureerd via een fusie, een splitsing of een ermee gelijkgestelde 

verrichting die fiscaal neutraal wordt uitgevoerd. Die uitzonderingen nuanceren het uitdovend 

karakter van de bestreden maatregel, maar blijken, vanwege de eraan verbonden strikte 

toepassingsvoorwaarden, niet van dien aard dat zij de evenredigheid van de bestreden 

maatregel in het gedrang zouden kunnen brengen. De wetgever vermocht immers van oordeel 

te zijn dat zonder de voormelde uitzonderingen op de voorwaarde betreffende het in volle 

eigendom behouden van de aandelen, het stimulerende effect van de maatregel in het gedrang 

zou kunnen komen. 

 

 B.13.  Het enige middel in de zaak nr. 5725 en het eerste middel in de zaak nr. 5728 zijn 

niet gegrond. 
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 Wat het tweede middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 B.14.  Het tweede middel in de zaak nr. 5728 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan en met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, doordat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling in het leven roepen tussen 

personen die geld inbrengen in een vennootschap en personen die andere goederen inbrengen. 

 

 B.15.  Om dezelfde reden als vermeld in B.5, is het tweede middel in de zaak nr. 5728, in 

zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet ontvankelijk. 

 

 B.16.  Krachtens artikel 269, § 2, eerste lid, 3°, van het WIB 1992, zoals ingevoegd bij 

het bestreden artikel 5, littera b), van de programmawet van 28 juni 2013, gelden de 

verlaagde tarieven van de roerende voorheffing slechts als de dividenden voortkomen uit 

aandelen verworven met nieuwe inbrengen in geld. Aldus wordt een verschil in behandeling 

in het leven geroepen, naargelang de desbetreffende aandelen werden verworven met 

inbrengen in geld, dan wel met inbrengen in natura. 

 

 B.17.  Ter verantwoording van het bekritiseerde verschil in behandeling, voert de 

Ministerraad aan, enerzijds, dat de wetgever « nieuwe kapitalen » in de vorm van geld heeft 

willen aantrekken en, anderzijds, dat hij met de bekritiseerde voorwaarde misbruiken heeft 

willen voorkomen. 

 

 B.18.  Zoals in herinnering is gebracht in B.7, vermag de wetgever bij het nemen van 

fiscale maatregelen doelstellingen na te streven die verband houden met het sturen en het 

corrigeren van het sociale en het economische beleid. Uit de algemene context van de 

bestreden maatregel kan worden afgeleid dat de wetgever, ter ondersteuning van de 

economische groei, de spaarders heeft willen aanmoedigen om hun spaargeld aan te wenden 

voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen. Het bekritiseerde verschil in 

behandeling is aldus niet zonder redelijke verantwoording. Overigens vermag de wetgever, bij 

het bepalen van de nadere voorwaarden van een fiscale maatregel, te kiezen voor die 

voorwaarden die het minst aanleiding kunnen geven tot misbruiken. Te dezen kan 

redelijkerwijze ervan worden uitgegaan dat inbrengen in natura, ten aanzien van de door de 
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wetgever nagestreefde doelstellingen met betrekking tot het verstevigen van het 

maatschappelijk kapitaal van kleine en middelgrote ondernemingen, meer aanleiding kunnen 

geven tot misbruiken dan inbrengen in geld, onder meer wegens mogelijke overwaarderingen 

van inbrengen in natura. De omstandigheid dat reeds een algemene antimisbruikbepaling 

bestaat (artikel 344, § 1, van het WIB 1992), verhindert de wetgever bovendien niet om bij 

het nemen van een bepaalde fiscale maatregel te voorzien in specifieke voorwaarden die 

beogen specifieke misbruiken te voorkomen. 

 

 B.19.  Het tweede middel in de zaak nr. 5728 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel in de zaak nr. 5728 betreft 

 

 B.20.  Het derde middel in de zaak nr. 5728 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 172 ervan en met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, doordat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling in het leven roepen tussen 

personen die kapitaal inbrengen in een vennootschap, enerzijds, en personen die aandelen van 

bestaande vennootschappen overnemen, anderzijds. 

 

 B.21.  Om dezelfde reden als vermeld in B.5, is het derde middel in de zaak nr. 5728, in 

zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet ontvankelijk. 

 

 B.22.1.  De verlaagde tarieven waarin de bestreden maatregel voorziet, gelden slechts 

wanneer de dividenden voortkomen uit aandelen gecreëerd door middel van inbrengen in geld 

gedaan vanaf 1 juli 2013. Die tarieven gelden, krachtens artikel 269, § 2, eerste lid, 6°, van 

het WIB 1992, bovendien in beginsel slechts in zoverre de belastingplichtige de 

desbetreffende aandelen ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de 

kapitaalinbreng. De voormelde voorwaarden brengen met zich mee dat personen die aandelen 

van een vennootschap overnemen de in de bestreden bepalingen vervatte maatregel niet 

kunnen genieten. 
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 B.22.2.  Het in het middel bekritiseerde verschil in behandeling is, gelet op de door de 

bestreden bepalingen nagestreefde doelstellingen, niet zonder redelijke verantwoording. Het 

overnemen van aandelen van vennootschappen kan immers op zich niet leiden tot 

verhogingen van het maatschappelijk kapitaal van kleine en middelgrote ondernemingen, 

noch tot het oprichten van zulke ondernemingen. Bovendien vermocht de wetgever van 

oordeel te zijn dat het uitbreiden van het toepassingsgebied van de bestreden maatregel tot de 

categorie van personen die aandelen overnemen van vennootschappen niet aangewezen is, 

gelet op de impact die zulk een uitbreiding zou kunnen hebben op de financiële inkomsten 

van de Staat. 

 

 B.23.  Het derde middel in de zaak nr. 5728 is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux  A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5726 

 

 

Arrest nr. 135/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 7 oktober 2013 in zake de Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen tegen André Germeau, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 10 oktober 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële 

vraag gesteld : 

 

 « Is de wet van 14 juli 1994 [wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994] in strijd met de 

bepalingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij aan de loontrekkenden 

die de pensioenleeftijd hebben bereikt, de mogelijkheid biedt de uitkeringsverzekering te 

genieten, terwijl dat voordeel wordt geweigerd aan de zelfstandigen die zich in dezelfde 

situatie bevinden ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 :  

 

 -  is verschenen : Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. B. Fonteyn, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 

 

 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij de Arbeidsrechtbank te Luik is een geschil aanhangig gemaakt waarbij de Landsbond van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen, eiser op verzet, en een persoon die, na in het verleden loontrekkende te zijn 

geweest, als zelfstandige is blijven werken na de pensioenleeftijd te hebben bereikt, tegenover elkaar staan. De 

betwiste beslissing is die waarbij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan die persoon de 

erkenning van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en de overeenkomstige uitkeringen heeft geweigerd om 

de reden dat, volgens de regelgeving, een gepensioneerde die een zelfstandige activiteit uitoefent na de 

pensioenleeftijd te hebben bereikt, in geval van arbeidsongeschiktheid niet het voordeel van uitkeringen kan 

genieten. Voor de Rechtbank wijst de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen erop dat de erkenning 

en de vergoeding van een arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk zijn voor de loontrekkenden die na de 

wettelijke pensioenleeftijd blijven werken en niet voor de zelfstandigen die na die leeftijd blijven werken. De 

Rechtbank is van oordeel dat er te dezen een mogelijke bron van discriminatie bestaat en stelt bijgevolg de 

voormelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag onontvankelijk moet worden 

verklaard omdat de wetsbepaling die de verwijzende rechter door het Hof wenst te laten toetsen, erin niet is 

vermeld. Hij voert aan dat door te verwijzen naar een volledige wet, die 218 artikelen omvat, de vraag hem niet 

in staat stelt de niet-geïdentificeerde norm te verdedigen. 

 

 Hij voegt eraan toe dat het antwoord op de prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet dienstig is voor de 

oplossing van het geschil aangezien, zelfs indien de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna : de wet van 14 juli 1994), 

strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou moeten worden verklaard, dat antwoord geen enkele 

oplossing zou meebrengen die nuttig is voor de betwisting ten gronde. 

 

 A.2.1.  De Ministerraad doet in ondergeschikte orde gelden dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 

worden beantwoord. Hij gaat ervan uit dat indien het in het geding zijnde verschil in behandeling betrekking 

heeft op de artikelen 108 en 109 van de wet van 14 juli 1994, het verantwoord is door de onderscheiden logica 

van de juridische regelingen die respectievelijk de loontrekkenden en de zelfstandigen betreffen. 

 

 A.2.2.  Hij voert aan dat krachtens artikel 36 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten de loontrekkende die met pensioen wenst te gaan, vooraf zijn arbeidsovereenkomst dient 

op te zeggen, zodat de loontrekkende die na de pensioenleeftijd blijft werken, niet erom heeft verzocht het 

voordeel van het rustpensioen te genieten. Hij zet uiteen dat indien die werknemer het slachtoffer is van een 

ziekte of een ongeval, hem gedurende een beperkte periode een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, die een 

vervangingsinkomen vormt, kan worden toegekend zodat hij toegang kan hebben tot het rustpensioen, dat een 

vervangingsinkomen vormt dat in de plaats zal komen van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. 

 

 A.2.3.  De Ministerraad legt uit dat de zelfstandige daarentegen geen enkele arbeidsovereenkomst met een 

werkgever dient op te zeggen en dat hij vanaf het einde van zijn activiteit en binnen de grenzen van de 

anticumulatieregels een pensioeninkomen kan genieten. Hij voegt eraan toe dat het pensioeninkomen na de 

pensioenleeftijd zijn vervangingsinkomen vormt en dat het niet kan worden gecumuleerd met een uitkering 

wegens arbeidsongeschiktheid, die een ander vervangingsinkomen vormt. 

 

 A.2.4.  Hij onderstreept tot besluit dat in elke regeling het levensongeval gedekt is door een 

vervangingsinkomen : het pensioeninkomen voor de zelfstandige en de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 

in afwachting van de toegang tot het rustpensioen, gevolgd door het pensioeninkomen, voor de loontrekkende. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Uit het verwijzingsvonnis en de bewoordingen van de prejudiciële vraag volgt dat 

het Hof wordt verzocht de situatie van de loontrekkenden te vergelijken met die van de 

zelfstandigen die na de pensioenleeftijd zijn blijven werken, in zoverre de eersten het 

voordeel van de uitkeringsverzekering blijven genieten in geval van arbeidsongeschiktheid na 

die leeftijd te hebben bereikt, terwijl de tweeden het voordeel ervan niet langer kunnen 

genieten zodra zij die leeftijd hebben bereikt. 
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 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. In 

de artikelen 86, 108 en 109 ervan maakt die wet het mogelijk gedurende een beperkte periode 

een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toe te kennen aan de loontrekkende die is blijven 

werken na de pensioenleeftijd te hebben bereikt. 

 

 Bovendien bepaalt artikel 86, § 3, van die wet : 

 

 « De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een 

uitkeringsverzekering invoeren ten voordele van de zelfstandigen en de helpers die zijn 

onderworpen aan de wetgeving houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 

alsmede van de meewerkende echtgenoten bedoeld in artikel 7bis van het koninklijk besluit 

nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

 Hij bepaalt de voorwaarden waaronder deze verzekering van toepassing is, de omvang 

van de verstrekte uitkeringen en het bedrag van de rijkstoelage bestemd voor deze 

verzekering. 

 

 […] ». 

 

 B.3.  Het bodemgeschil betreft een zelfstandige die is blijven werken na de 

pensioenleeftijd te hebben bereikt en aan wie het voordeel van een uitkering wegens 

arbeidsongeschiktheid is geweigerd om de reden dat de zelfstandigen die blijven werken na de 

pensioenleeftijd niet langer de hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde hebben. Aan het Hof 

wordt dus een vraag gesteld over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet van de situatie die, voor de zelfstandigen die zijn blijven werken na de 

pensioenleeftijd te hebben bereikt, volgt uit het ontbreken van een regeling die vergelijkbaar 

is met die welke de loontrekkenden genieten. 

 

 B.4.  Het in de prejudiciële vraag aangeklaagde verschil in behandeling vindt zijn 

oorsprong niet in de voormelde wet van 14 juli 1994, maar wel in de regelgeving met 

betrekking tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering die van toepassing is op de zelfstandigen. 

Met toepassing van het voormelde artikel 86, § 3, van de wet van 14 juli 1994 wordt de 

uitkeringsverzekering die de zelfstandigen genieten, ingericht door het koninklijk besluit van 

20 juli 1971 « houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 

moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 

echtgenoten ». 
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 B.5.  Dat koninklijk besluit bepaalt de gerechtigden van de verzekering in artikel 3 ervan. 

Die bepaling sluit de onderworpenen bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 38 

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat de 

zelfstandigen betreft die de pensioenleeftijd hebben bereikt, van het voordeel van de 

uitkeringsverzekering uit. 

 

 B.6.  Noch de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, noch enige 

andere grondwets- of wetsbepaling verlenen het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen 

over de bestaanbaarheid van een koninklijk besluit met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Te dezen komt die bevoegdheid aan de verwijzende rechter toe op grond van artikel 159 

van de Grondwet. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.  

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5729 

 

 

Arrest nr. 136/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals vervangen bij artikel 48 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2002, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 225.051 van 10 oktober 2013 in zake Erdogan Subay tegen het Waalse 

Gewest, tussenkomende partij : de bvba « Atelier CECI », waarvan de expeditie ter griffie van 

het Hof is ingekomen op 16 oktober 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 

vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium, in de redactie die voortvloeit uit het decreet van het Waalse 

Gewest van 18 juli 2002, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het toestaat af te 

wijken van zowel de voorschriften van de gewestplannen betreffende de gebieden die voor 

bebouwing zijn bestemd als die welke betrekking hebben op de gebieden die niet voor 

bebouwing zijn bestemd, terwijl de gebieden die niet voor bebouwing zijn 

bestemd - waaronder de groengebieden - bijdragen tot de landschapsontwikkeling of 

voortvloeien uit een bekommernis om landschappelijk schoon of om bescherming van de 

flora en bijgevolg, wegens het verschil ervan in inrichtingsdoelstellingen ten opzichte van de 

gebieden die voor bebouwing zijn bestemd, een gedifferentieerde behandeling met betrekking 

tot de regeling van de afwijkingen vereisen ? 

 

 2.  Schendt artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium, in de redactie die voortvloeit uit het decreet van het Waalse 

Gewest van 18 juli 2002, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het toestaat een 

bestaand gebouw te vergroten in afwijking van de voorschriften van de gewestplannen met 

betrekking tot zowel de gebieden die voor bebouwing zijn bestemd als de gebieden die niet 

voor bebouwing zijn bestemd, terwijl de laatstgenoemde, volgens de bedoeling van de 

gewestwetgever, onder meer bijdragen tot de landschapsontwikkeling en voortvloeien uit een 

bekommernis om landschappelijk schoon of om bescherming van de fauna en de flora, in 

tegenstelling tot de gebieden die voor bebouwing zijn bestemd, terwijl in het bijzonder 

artikel 111, tweede lid, van hetzelfde Wetboek de verbouwings- of vergrotingswerken van 

bouwwerken verbiedt die een uitbreiding ten koste van een natuurgebied, een parkgebied of 

een oppervlakte met een bemerkenswaardig uitzicht zouden inhouden ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Erdogan Subay, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Levert en Mr. Y. Feng, 

advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  de bvba « Atelier CECI », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Havet, advocaat 

bij de balie te Nijvel; 

 

 -  de Waalse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Orban de Xivry, 

advocaat bij de balie te Marche-en-Famenne. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Erdogan Subay; 

 

 -  de bvba « Atelier CECI ». 
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 Op de openbare terechtzitting van 21 mei 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. P. Levert, voor Erdogan Subay; 

 

 .  Mr. A. Vanhuffel, advocaat bij de balie te Nijvel, loco Mr. B. Havet, voor de 

bvba « Atelier CECI »; 

 

 .  Mr. E. Orban de Xivry, voor de Waalse Regering; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In 1988 bouwt F. Ceci zonder vergunning een gebouw dat is bestemd voor de exploitatie van een atelier voor 

metaalambacht op een terrein dat gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk in groengebied is gelegen; op 20 maart 

1989 wordt een bouwvergunning uitgereikt waarbij dat gebouw wordt geregulariseerd, zonder dat een beroep ertegen 

wordt ingesteld. 

 

 In 1998 vraagt de bvba « Atelier CECI » een nieuwe bouwvergunning aan voor het bouwen van een uitbreiding 

van het bestaande gebouw; door de gemachtigde ambtenaar wordt een ongunstig advies verstrekt wegens de ligging 

in groengebied en wegens de activiteit die onbestaanbaar wordt geacht met het woonkarakter van het gebied, zodat 

de vergunning in 1999 wordt geweigerd; voor de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen wordt 

het beroep tegen de vergunningsweigering ingewilligd, maar die beslissing wordt bij het arrest van de Raad van State 

nr. 131.427 van 13 mei 2004 nietig verklaard. 

 

 Naast die vergunningsaanvraag vraagt en verkrijgt de bvba « Atelier CECI » in 1999 de regularisatie van de 

exploitatie, ondanks het verzet van de omwonenden; de beslissing van de minister van Leefmilieu waarbij die 

exploitatievergunning in 2002 wordt bekrachtigd, wordt bij het arrest nr. 120.081 van 28 mei 2003 van de Raad van 

State nietig verklaard wegens kennelijke schending van het gewestplan. 

 

 Zonder de afloop van de ingestelde procedures af te wachten, vraagt en verkrijgt de bvba « Atelier CECI » in 

2003 een globale vergunning voor het regulariseren van de uitbreiding van het gebouw en van de exploitatie; de 

beslissing van de minister waarbij de toekenning van de globale vergunning wordt bekrachtigd, wordt bij het arrest 

nr. 208.070 van de Raad van State van 12 oktober 2010 nietig verklaard. 

 

 Op 3 januari 2011 neemt de minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van het Waalse 

Gewest een besluit aan waarbij, op beroep, een globale vergunning wordt toegekend voor het regulariseren van de 

uitbreiding van het gebouw en van de exploitatie. Het is in het kader van het tegen dat besluit ingestelde beroep tot 

nietigverklaring dat de verwijzende rechter beslist om aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te 

stellen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag 

 

 A.1.  E. Subay, verzoeker voor de verwijzende rechter, stelt vast dat in artikel 25 van het Waalse Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : WWROSP) een onderscheid wordt gemaakt tussen 

twee grote categorieën van gebieden : enerzijds, de gebieden die voor bebouwing zijn bestemd, en, anderzijds, de 

gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd - waaronder de in artikel 37 van het WWROSP gedefinieerde 

groengebieden. Met dat essentiële onderscheid, dat in verschillende artikelen van het WWROSP wordt 

teruggevonden, heeft de decreetgever zijn wil te kennen gegeven om een bijzondere bescherming te verlenen aan de 

groengebieden sensu lato, die bijdragen tot de landschapsontwikkeling of uitgaan van een bekommernis om 

landschappelijk schoon of om bescherming van de flora, zodat de toelaatbare handelingen en gebouwen strikt 

worden opgesomd en op restrictieve wijze moeten worden geïnterpreteerd. In artikel 1 van het WWROSP worden 

« een zuinig gebruik van de bodem en zijn rijkdommen en […] het behoud en de ontwikkeling van het cultureel, 

natuurlijk en landschappelijk patrimonium » trouwens bij de doelstellingen ervan opgenomen. 

 

 Ook al bezit elk gebied eigen kenmerken, toch heeft de wetgever ze gegroepeerd in twee grote categorieën die 

niet vergelijkbaar zijn ten aanzien van de bestemming voor bebouwing, terwijl artikel 111, eerste lid, van het 

WWROSP voor die twee categorieën van gebieden toestaat op dezelfde wijze af te wijken van de voorschriften van 

de gewestplannen; door verschillende situaties op identieke wijze te behandelen, schendt die bepaling dus de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Door in een zelfde afwijkend procedé te voorzien, is die bepaling bovendien onevenredig aangezien de 

controle van de overheid die bevoegd is om de afwijking toe te kennen, zich beperkt tot de motivering van de 

beslissing en tot de kennelijke vergissing; die marginale controle die ontoereikend is ten aanzien van artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 

Verdrag, volstaat niet om de vrijwaring van de niet-bebouwde gebieden te waarborgen. 

 

 A.2.  De bvba « Atelier CECI », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter, is van mening dat de 

wetgever niet in twee onderscheiden regelingen diende te voorzien naargelang het goed al dan niet in een voor 

bebouwing bestemd gebied is gelegen : de enige regeling van afwijking van de voorschriften van de 

gebiedsindeling van het gewestplan legt de administratieve overheid immers een beoordeling per geval op, ten 

aanzien van de bijzondere omstandigheden van het geval, op grond van de criteria die zijn vervat in de 

artikelen 26 tot 40 van het WWROSP, die de soorten van handelingen en werken specificeren die in elk van de 

gebieden van het gewestplan toelaatbaar zijn naar gelang van de eigen doelstellingen ervan. 

 

 In artikel 114 van het WWROSP wordt de toekenning van de afwijking afhankelijk gemaakt van het 

uitzonderlijke karakter ervan, zodat essentieel verschillende situaties op een noodzakelijkerwijs verschillende 

manier in ogenschouw zullen moeten worden genomen. De controle van de Raad van State zal betrekking 

hebben op de motivering van de toegekende afwijking ten aanzien van de omstandigheden van het geval en ten 

aanzien van het uitzonderlijke karakter van die afwijking; het argument dat is afgeleid uit een ontoereikende 

marginale controle, die haar oorsprong niet in de in het geding zijnde bepaling vindt, moet niet worden 

onderzocht. 

 

 Daarenboven is de verwijzing naar artikel 25 van het WWROSP niet relevant, aangezien de opbouw van 

het WWROSP aantoont dat die bepaling niet ertoe strekt te handelen over de afwijkingen van het gewestplan. 

 

 De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter is van mening dat het verschillend behandelen van de 

gebieden die voor bebouwing zijn bestemd en van die welke niet voor bebouwing zijn bestemd, aanleiding zou 

geven tot discriminatie, aangezien elk gebied zijn eigen doel heeft, dat niet met dat van de andere gebieden kan 

worden vergeleken. De stelling van de verzoeker komt erop neer dat wordt aangenomen dat elk gebied, naar 

gelang van het doel ervan, het voorwerp van een specifiek afwijkend mechanisme zou moeten uitmaken. 

 

 Gesteld dat er een discriminatie zou bestaan, zou die dus haar oorsprong vinden hetzij in een lacune van de 

wetgever en niet in de in het geding zijnde bepaling die alle afwijkingen op identieke wijze behandelt, hetzij in 

de toepassing per geval door de uitreikende overheid. 
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 A.3.  De Waalse Regering is van mening dat het onderscheid tussen de voor bebouwing bestemde gebieden 

en de niet voor bebouwing bestemde gebieden, bedoeld in artikel 25 van het WWROSP, een beperkte 

draagwijdte heeft en dat de decreetgever dat onderscheid enkel heeft toegepast in een aantal bepalingen van het 

Wetboek, waaronder die met betrekking tot de herziening van de gewestplannen, met uitsluiting evenwel van de 

bepalingen betreffende de afwijkingen van het gewestplan door middel van een vergunning. 

 

 Zij is van mening dat de decreetgever ervoor heeft gekozen om aan de in het geding zijnde bepaling een 

relatief ruim toepassingsgebied te geven dat afhankelijk is gesteld van de uitzonderlijke aanwending van het 

enige afwijkingsmechanisme na een omstandige motivering, hetgeen in de rechtspraak van de Raad van State 

wordt bevestigd. Er kan dus niet redelijkerwijs worden besloten dat dat afwijkende mechanisme het 

gelijkheidsbeginsel doorbreekt in zoverre het niet in aanvullende voorwaarden voor de niet voor bebouwing 

bestemde gebieden voorziet, waarbij de decreetgever aan die gebieden geen precieze doelstellingen in termen 

van ruimtelijke ordening heeft toegewezen, aangezien die doelstellingen voor elk gebied in het bijzonder worden 

vastgelegd. 

 

 De Waalse Regering verzoekt het Hof dus de gestelde vraag ontkennend te beantwoorden, temeer daar de 

decreetgever het doel nastreeft dat erin bestaat een herbestemming van de gebouwen mogelijk te maken om te 

vermijden dat zij bouwvallig worden, en daar bepaalde niet voor bebouwing bestemde gebieden, zoals de 

agrarische gebieden, erg veel gebouwen bevatten die vóór de inwerkingtreding van de gewestplannen zijn 

opgericht. 

 

 

 Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag 

 

 A.4.  De verzoeker voor de verwijzende rechter stelt vast dat, ofschoon de in het eerste en het tweede lid 

van artikel 111 van het WWROSP bedoelde situaties verschillend zijn, hetzelfde criterium van integratie in de al 

dan niet bebouwde omgeving wordt gehanteerd, en die situaties allebei betrekking hebben op afwijkende 

mechanismen voor het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen voor de verbouwing, de vergroting of de 

heropbouw van gebouwen of van installaties. Niets verantwoordt dan ook dat gebouwen die op het ogenblik van 

het indienen van de vergunningsaanvraag bestaan en waarvan de huidige of toekomstige bestemming niet 

overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan, het voorwerp van verbouwings-, vergrotings- of 

heropbouwwerken in alle gebieden van het gewestplan kunnen uitmaken, terwijl het tweede lid van artikel 111 

van het WWROSP verbiedt om in natuurgebieden, parkgebieden en oppervlakten met een bemerkingswaardig 

uitzicht af te wijken van de voorschriften van het gewestplan. 

 

 De verzoeker voor de verwijzende rechter voert daarenboven aan dat het uitsluiten van elke mogelijkheid 

tot afwijking in enkel de in het tweede lid bedoelde gebieden niet is verantwoord ten aanzien van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet : indien de niet voor bebouwing bestemde gebieden bij artikel 25 van het WWROSP in 

één categorie zijn gegroepeerd, is dat wegens de gemeenschappelijke kenmerken ervan die ertoe strekken de 

natuur en de landschappen te beschermen, zodat het niet verantwoord is een gunstige regeling enkel aan de 

natuurgebieden en aan de parkgebieden voor te behouden, en die behandeling niet tot de groengebieden uit te 

breiden. Dat verschil in behandeling wordt versterkt door het feit dat de oppervlakten met een bemerkenswaardig 

uitzicht, die nochtans bij artikel 111, tweede lid, zijn beschermd, een verschillende aard hebben : het zijn geen 

bestemmingsgebieden, die ertoe strekken het zowel bebouwde als onbebouwde landschap te behouden en het 

mogelijk maken werken en gebouwen onder veel ruimere voorwaarden te verwezenlijken. 

 

 A.5.  De tussenkomende partij voor de verwijzende rechter is van mening dat de in het eerste en het tweede 

lid van artikel 111 van het WWROSP bedoelde situaties verschillend zijn, en dus verantwoorden dat de wetgever 

een gedifferentieerde behandeling toepast. 

 

 De niet voor bebouwing bestemde gebieden zijn trouwens niet op alle punten vergelijkbaar, aangezien 

artikel 111, tweede lid, van het WWROSP enkel de natuurgebieden, de parkgebieden en de oppervlakten met een 

bemerkenswaardig uitzicht en niet de groengebieden uitsluit van het afwijkingsmechanisme dat het invoert, 

zodat die gebieden binnen artikel 111 van het WWROSP niet verschillend worden behandeld. Indien er een 

discriminatie zou zijn, zou zij dus voortvloeien uit artikel 111, tweede lid, van het WWROSP, dat te dezen niet is 

toegepast, waarbij die vraag dan ook geen belang heeft voor de oplossing van het geschil voor de verwijzende 

rechter. 
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 De tussenkomende partij verzoekt het Hof dan ook te antwoorden dat de prejudiciële vraag geen antwoord 

behoeft en, in ondergeschikte orde, dat zij ontkennend moet worden beantwoord. 

 

 A.6.  Aangezien zij van mening is dat artikel 111, tweede lid, van het WWROSP niet alle gebieden die niet 

voor bebouwing zijn bestemd, van zijn toepassingsgebied uitsluit, is de Waalse Regering van oordeel dat de 

tweede prejudiciële vraag geen onderwerp heeft dat verschilt van dat van de eerste prejudiciële vraag. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 111 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium (hierna : WWROSP) bepaalt, in de versie ervan die van toepassing is op het 

hangende geschil voor de verwijzende rechter : 

 

 « Gebouwen die niet beantwoorden aan de bestemming van een gebied. 

 

 De gebouwen of installaties in de zin van artikel 84, § 1, 1° die bestaan op het tijdstip 

waarop de vergunningsaanvraag is ingediend en waarvan de huidige of toekomstige 

bestemming niet overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan kunnen onderworpen 

worden aan verbouwings-, vergrotings- of heropbouwwerken. 

 

 Wegens economische noden kunnen de gebouwen en installaties in de zin van artikel 84, 

§ 1, 1°, die bestaan op het tijdstip waarop de vergunningsaanvraag is ingediend en waarvan de 

bestemming overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan, onderworpen worden aan 

verbouwings- of vergrotingswerken die een afwijking inhouden van de bestemming van een 

aangrenzend gebied, met uitsluiting van de natuur-, parkgebieden en de oppervlakten met een 

bemerkenswaardig uitzicht. 

 

 Het gebouw zoals het is verbouwd, vergroot of heropgebouwd moet geïntegreerd worden 

in de omgeving, al dan niet bebouwd ». 

 

 De prejudiciële vragen hebben betrekking op het eerste lid van die bepaling. 

 

 B.1.2.  De artikelen 110 tot 114 van het WWROSP vormen afdeling 2, met als opschrift 

« Afwijkingen », die deel uitmaakt van hoofdstuk III (« Vergunningsaanvragen, beslissingen 

en beroepen ») van titel V (« Stedenbouwkundige vergunningen en attesten ») van boek I 

(« Bepalingen betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw ») 

van dat Wetboek. 

 

 De artikelen 110 tot 113 bepalen dat afwijkingen, met name van het gewestplan, kunnen 

worden toegekend bij de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning. Artikel 114 

preciseert de procedure voor het aanvragen en toekennen van de afwijkingen. In het algemeen 
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kunnen de afwijkingen inzake stedenbouw alleen uitzonderlijkerwijs worden toegestaan door 

de Regering of de gemachtigde ambtenaar. 

 

 B.2.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het geschil voor de verwijzende rechter 

betrekking heeft op de toekenning van een globale vergunning voor het regulariseren van de 

uitbreiding van een bestaand gebouw en de exploitatie van een atelier voor metaalambacht, 

waarbij het bestaande gebouw en de uitbreiding ervan, bestemd voor de exploitatie van het 

atelier, gedeeltelijk in groengebied zijn gelegen. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.3.  Aan het Hof wordt een eerste prejudiciële vraag gesteld over de bestaanbaarheid 

van artikel 111, eerste lid, van het WWROSP met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre die bepaling, met betrekking tot de mogelijkheden om af te wijken van de 

voorschriften van een gewestplan, geen gedifferentieerde regeling invoert tussen de gebieden 

die voor bebouwing zijn bestemd en de gebieden die niet voor bebouwing zijn 

bestemd - waaronder de groengebieden -, terwijl die laatste bijdragen tot de 

landschapsontwikkeling of voortvloeien uit een bekommernis om landschappelijk schoon of 

om bescherming van de flora. 

 

 De verzoekende partij voor de verwijzende rechter verwijst onder meer naar artikel 1, 

§ 1, tweede lid, van het WWROSP, dat bepaalt : 

 

 « Het Gewest en de andere overheidsorganen zijn, elk binnen zijn bevoegdheden en in 

coördinatie met het Gewest, belast met de ruimtelijke ordening van dat grondgebied. Ze 

voorzien op een duurzame wijze in de sociale, economische, patrimoniale en milieubehoeften 

van de gemeenschap door een kwalitatief beheer van de leefomgeving, een zuinig gebruik van 

de bodem en zijn rijkdommen en door het behoud en de ontwikkeling van het cultureel, 

natuurlijk en landschappelijk patrimonium ». 
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 B.4.  In de versie ervan die van toepassing is voor de verwijzende rechter, bepaalde 

artikel 25 van het WWROSP : 

 

 « Indeling van het gewestplan in gebieden. 

 

 Het gewestplan bestaat uit gebieden die voor bebouwing bestemd zijn en uit gebieden die 

niet voor bebouwing bestemd zijn. 

 

 De volgende gebieden zijn voor bebouwing bestemd : 

 

 1.  woongebieden; 

 2.  woongebieden met een landelijk karakter; 

 3.  gebieden voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen; 

 4.  recreatiegebieden; 

 5.  bedrijfsruimten; 

 6.  specifieke bedrijfsruimten; 

 7.  ontginningsgebieden; 

 8.  gebieden waarvan de bestemming nog niet vaststaat; 

 9.  gebieden met een industrieel karakter waarvan de bestemming nog niet vaststaat. 

 

 De volgende gebieden zijn niet voor bebouwing bestemd : 

 

 1.  agrarische gebieden; 

 2.  bosgebieden; 

 3.  groengebieden; 

 4.  natuurgebieden; 

 5.  parkgebieden ». 

 

 In de artikelen 26 tot 39 van het WWROSP wordt elk van de in artikel 25 van het 

WWROSP bedoelde gebieden gedefinieerd. 

 

 In artikel 37 van het WWROSP wordt het groengebied als volgt gedefinieerd : 

 

 « Groengebieden. 

 

 Groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het 

leefmilieu. Ze dragen bij tot landschapsbouw of zijn de geschikte vegetale schakel tussen 

gebieden waarvan de bestemmingen onverenigbaar zijn ». 

 

 B.5.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet  
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er zich overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de 

aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.6.  Allereerst moet worden vastgesteld dat het in artikel 25 van het WWROSP bedoelde 

onderscheid tussen de gebieden die voor bebouwing zijn bestemd en de gebieden die niet voor 

bebouwing zijn bestemd, slechts in een aantal bepalingen van het Wetboek wordt gehanteerd. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 november 1997, waarbij dat 

onderscheid in artikel 25 van het WWROSP is ingevoegd, wordt uiteengezet : 

 

 « Dat onderscheid moet in verband worden gebracht met de noodzaak om elke herziening 

van het gewestplan aan een milieueffectrapportering te onderwerpen wanneer het erom gaat 

nieuwe gebieden op te nemen die voor bebouwing zijn bestemd, zoals het ontworpen 

artikel 42 erin voorziet » (Parl. St., Waals Parlement, 1996-1997, nr. 233/1, p. 9). 

 

 De minister, die dat onderscheid expliciteerde, heeft verklaard : 

 

 « Het wijzigen van agrarisch gebied om er bebouwbaar gebied van te maken, vereist 

noodzakelijkerwijs een milieueffectrapportering, waarbij het omgekeerde niet het geval is. 

 

 […] 

 

 Op de gronden die niet voor bebouwing als dusdanig zijn bestemd, kan ze evenwel in 

bijkomende orde worden toegestaan » (Parl. St., Waals Parlement, 1996-1997, nr. 233/222, 

pp. 121-122). 

 

 In de versie ervan die van toepassing is voor de verwijzende rechter, werd in het 

WWROSP enkel naar dat onderscheid verwezen in de artikelen 46 (herziening van het 

gewestplan door de opneming van een nieuw bebouwingsgebied), 54 (opmaak en herziening 

van een gemeentelijk plan van aanleg dat afwijkt van het gewestplan met het oog op de 

opneming van een bebouwingsgebied), 84, § 1, 8°, b (vrijstelling van stedenbouwkundige 
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vergunning voor de teelt van kerstbomen in een gebied dat niet voor bebouwing bestemd is), 

88, 2°, tweede lid (mogelijkheid om de stedenbouwkundige vergunning voor een beperkte 

duur toe te kennen indien zij betrekking heeft op handelingen en werken in een gebied dat niet 

voor bebouwing bestemd is) en 175 ervan (recht van voorkoop). 

 

 Het onderscheid tussen de gebieden die voor bebouwing zijn bestemd en de gebieden die 

niet voor bebouwing zijn bestemd, wordt daarentegen niet gehanteerd in de artikelen 110 tot 

112 van het Wetboek, met betrekking tot de afwijkingen van het gewestplan door 

vergunningen. 

 

 B.7.  De in het geding zijnde bepaling beantwoordt aan de zorg van de decreetgever om, 

niettegenstaande een regelgeving inzake ruimtelijke ordening die berust op ruimtelijke 

plannen en bestemmingsvoorschriften, in bepaalde gevallen het uitreiken van 

bouwvergunningen in afwijking van die plannen en voorschriften toe te staan. 

 

 B.8.  Door ervoor te kiezen geen enkel gebied - noch de gebieden die niet voor 

bebouwing zijn bestemd, noch, specifieker, de groengebieden - uit te sluiten van de in de in 

het geding zijnde bepaling bedoelde afwijkingsmogelijkheid, heeft de decreetgever een 

identieke procedure ingevoerd die in alle gebieden van toepassing is, waarbij aan de bevoegde 

overheid de zorg wordt overgelaten om de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde strikte 

voorwaarden te beoordelen ten aanzien van alle concrete elementen van de aanvraag, rekening 

houdend met het afwijkende en bijgevolg uitzonderlijke karakter van de maatregel, de 

specifieke kenmerken van het betrokken gebied en de doelstellingen vermeld in artikel 1 van 

het WWROSP. Hoewel de in het geding zijnde bepaling aan de overheid een belangrijke 

beoordelingsbevoegdheid laat, verplicht zij haar op gelijkwaardige wijze ertoe haar beslissing 

op dat punt in het bijzonder te motiveren, onder het toezicht van de Raad van State. 

 

 Doordat artikel 114 van het WWROSP van toepassing is op artikel 111, eerste lid, is het 

immers « uitzonderlijkerwijs » dat, overeenkomstig die bepaling, afwijkingen kunnen worden 

toegestaan door de Regering met betrekking tot verbouwings-, vergrotings- of 

heropbouwwerken betreffende gebouwen die op het ogenblik van het indienen van de 

vergunningsaanvraag bestaan, en waarvan de huidige of toekomstige bestemming niet 

overeenstemt met de voorschriften van het gewestplan. 

 



 11 

 B.9.  De Raad van State heeft aldus geoordeeld dat de in het geding zijnde maatregel, als 

afwijkend mechanisme, « in beperkende zin moet worden uitgelegd » en het voorwerp van 

een « uiterst beperkte toepassing [moet uitmaken] wanneer het in het geding zijnde perceel is 

ingedeeld in een gebied waar gebouwen zo niet verboden, dan toch wel uitzonderlijk moeten 

blijven » (RvSt, 12 februari 2004, nr. 128.133; RvSt, 19 april 2007, nr. 170.235; RvSt, 27 juni 

2007, nr. 172.780). 

 

 De overheid is bovendien verplicht tot een motivering van de handeling, waaruit, « naast 

de naleving van de voorwaarden die eigen zijn aan het toegepaste afwijkende mechanisme, de 

redenen [blijken] om in het gegeven geval op het afwijkende mechanisme een beroep te 

doen » (RvSt, 7 augustus 2006, nr. 161.175; RvSt, 11 januari 2007, nr. 166.575; RvSt, 

11 februari 2011, nr. 211.202; zie eveneens RvSt, 23 oktober 2009, nr. 197.278). 

 

 B.10.  De in de in het geding zijnde bepaling bedoelde afwijkingsmogelijkheid moet dus 

in beperkende zin worden uitgelegd en de toepassing ervan moet naar behoren worden 

gemotiveerd door een geïndividualiseerde beoordeling, ten aanzien van het specifieke doel 

van het gebied waarop de aanvraag tot afwijking betrekking heeft. 

 

 De afwijking van de voorschriften van het gewestplan is des te uitzonderlijker  omdat, 

enerzijds, het belang van verbouwings-, vergrotings- of heropbouwwerken aan een bestaand 

gebouw dat zelf niet met de voorschriften van het gewestplan overeenstemt en, anderzijds, het 

belang van de bescherming van de natuur en van het landschap dat wordt nagestreefd met 

gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd, en meer in het bijzonder met groengebieden, 

van de voorschriften waarvan gevraagd wordt af te wijken, daarbij tegen elkaar zullen moeten 

worden afgewogen. 

 

 Het staat aan de Raad van State te beoordelen of bij de toepassing van de in het geding 

zijnde maatregel de in de artikelen 111, eerste en derde lid, en 114 van het WWROSP 

bedoelde strikte voorwaarden in acht worden genomen. 

 

 B.11.  De in het geding zijnde bepaling is niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.12.  Aan het Hof wordt een tweede prejudiciële vraag gesteld over de bestaanbaarheid 

van artikel 111, eerste lid, van het WWROSP met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre die bepaling toestaat een bestaand gebouw te vergroten in afwijking van de 

voorschriften van de gewestplannen met betrekking tot zowel de gebieden die voor 

bebouwing zijn bestemd als de gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd, terwijl 

artikel 111, tweede lid, van hetzelfde Wetboek de verbouwings- of vergrotingswerken van 

bouwwerken verbiedt die een uitbreiding ten koste van een natuurgebied, een parkgebied of 

een oppervlakte met een bemerkenswaardig uitzicht zouden inhouden. 

 

 B.13.1.  Terwijl artikel 111, eerste lid, van het WWROSP het geval beoogt waarin 

gebouwen of installaties in de zin van artikel 84, § 1, 1°, die afwijken van de voorschriften 

van het gewestplan, het voorwerp uitmaken van verbouwings-, vergrotings- of 

heropbouwwerken, beoogt artikel 111, tweede lid, van hetzelfde Wetboek het geval waarin 

gebouwen of installaties in de zin van artikel 84, § 1, 1°, die niet afwijken van de 

voorschriften van het gewestplan, wegens economische noden het voorwerp uitmaken van 

verbouwings- of vergrotingswerken die een afwijking inhouden van de voorschriften van het 

gewestplan over een aangrenzend gebied; bij een marginale uitbreiding ten koste van een 

aangrenzend gebied sluit artikel 111, tweede lid, een afwijking van de voorschriften van het 

gewestplan uit voor de natuurgebieden, de parkgebieden en de oppervlakten met een 

bemerkenswaardig uitzicht. 

 

 B.13.2.  In artikel 38 van het WWROSP wordt het natuurgebied als volgt gedefinieerd : 

 

 « Natuurgebieden. 

 

 Natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van 

leefmilieus met een hoge biologische waarde of waarin te beschermen soorten voorkomen, 

ongeacht of het om land- of om watersoorten gaat. 

 

 In natuurgebieden zijn alleen handelingen en werken toegelaten die noodzakelijk zijn 

voor de actieve of passieve bescherming van deze milieus of soorten ». 
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 In artikel 39 van het WWROSP, in de versie ervan die van toepassing is voor de 

verwijzende rechter, werd het parkgebied als volgt gedefinieerd : 

 

 « Parkgebieden. 

 

 Parkgebieden zijn bestemd voor groene ruimten die ingericht worden met het oog op het 

esthetische. 

 

 In deze gebieden zijn alleen handelingen en werken toegelaten die nodig zijn voor de 

inrichting, het onderhoud of de verfraaiing ervan. 

 

 In parkgebieden met een oppervlakte van meer dan vijf ha kunnen ook andere 

handelingen of werken verricht worden, op voorwaarde dat de hoofdbestemming van de 

gebieden ongewijzigd blijft en dat een gemeentelijk plan van aanleg van toepassing is op de 

hele oppervlakte. De Regering maakt de lijst op van de handelingen en werken die in een 

parkgebied toegelaten zijn, alsook het percentage van de oppervlakte van het gebied waarop 

de werken uitgevoerd mogen worden ». 

 

 In de versie ervan die van toepassing is voor de verwijzende rechter, bepaalde artikel 40 

van het WWROSP, vervangen bij artikel 20 van het decreet van 18 juli 2002 : 

 

 « Het plan kan in overdruk gebieden bevatten waarvan de oppervlakte door de Regering 

wordt bepaald, met name die : 

 

 1.  vanuit een bemerkenswaardige benadering; 

 

 […] ». 

 

 De oppervlakten worden geconcipieerd als zijnde « een aanvulling op de voorschriften 

van inwerkingstelling van de gewestplannen » (Parl. St., Waals Parlement, 1996-1997, 

nr. 233/1, p. 11) bedoeld in de artikelen 25 tot 39 van het WWROSP. 

 

 In artikel 452/20 van het WWROSP wordt de « oppervlakte vanuit een 

bemerkenswaardige benadering » als volgt gedefinieerd : 

 

 « Oppervlakte vanuit een bemerkenswaardige benadering. 

 

 Het doel van de oppervlakte vanuit een bemerkenswaardige benadering is het 

instandhouden van uitzonderlijke uitzichten op een bebouwd of onbebouwd landschap. 

 

 De handelingen en werkzaamheden waarvoor een vergunning vereist is, kunnen er ofwel 

verboden zijn, ofwel onderworpen zijn aan voorwaarden om te voorkomen dat het 

bemerkenswaardige uitzicht in gevaar wordt gebracht ». 
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 Die oppervlakte sluit in overdruk aan bij de gebieden van het gewestplan. 

 

 B.14.1.  Wat de in artikel 111, tweede lid, van het WWROSP bedoelde mogelijkheid tot 

uitbreiding ten koste van een aangrenzend gebied betreft, wordt in de parlementaire 

voorbereiding met betrekking tot artikel 48 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 

2002, dat artikel 111 van het WWROSP heeft vervangen, uiteengezet : 

 

 « Er worden twee gevallen van afwijking van de voorschriften van de gewestplannen 

toegevoegd. 

 

 […] 

 

 Het tweede geval betreft de problematiek van de vergroting van gebouwen die in 

overeenstemming zijn met de gebiedsindeling van het gewestplan, die echter enkel zou 

kunnen worden uitgevoerd in een aangrenzend gebied waarin dergelijke gebouwen of 

activiteiten niet zijn toegestaan. Het huidige artikel 111 maakt het onder meer mogelijk de 

vergroting van een industrieel gebouw dat niet in overeenstemming is met het agrarisch 

gebied van het gewestplan, toe te staan, maar maakt het niet mogelijk een gebouw dat in een 

bedrijfsruimte is gelegen maar waarvan de uitbreiding enkel in een 

aangrenzend - bijvoorbeeld agrarisch - gebied kan worden gevestigd, te vergroten. Dit brengt 

een zekere discriminatie tussen beide situaties teweeg. 

 

 […] 

 

 Dat is de reden waarom wordt voorgesteld om de toekenning, onder de voorwaarden van 

onder meer het huidige tweede lid van artikel 111 en van artikel 114, van een vergunning 

waarbij het geheel of een deel van de gevraagde uitbreiding in afwijking van de bestemming 

van het aangrenzend gebied wordt toegestaan, mogelijk te maken. Dat afwijkende 

mechanisme zou bovendien enkel kunnen worden gebruikt om aan economische noden te 

voldoen. Het is met andere woorden uitgesloten dat het gebruik van dat mechanisme 

onaanvaardbare ontsporingen zou veroorzaken » (Parl. St., Waals Parlement, 2001-2002, 

nr. 309/1, p. 12). 

 

 Er wordt gepreciseerd : 

 

 « Bovendien zal dat mechanisme worden uitgesloten wanneer het aangrenzende gebied 

een natuurgebied, een parkgebied of een oppervlakte met een bemerkenswaardig uitzicht is » 

(ibid., p. 47). 

 

 In het Commissieverslag wordt uitgelegd dat in de nieuwe tekst « het begrip ‘ marginale 

uitbreiding ’ wordt voorgesteld en dus de mogelijkheid om een stedenbouwkundige 

vergunning toe te kennen voor een uitbreiding die doorloopt in een niet-bebouwbaar 
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aangrenzend gebied, afwijking die uitsluitend om economische redenen wordt toegekend » 

(Parl. St., Waals Parlement, 2001-2002, nr. 309/170, p. 13). 

 

 B.14.2.  Met betrekking tot het ontworpen artikel 48 was een amendement ingediend 

teneinde artikel 111, tweede lid, te schrappen (Parl. St., Waals Parlement, 2001-2002, 

nr. 309/116); er werd geoordeeld dat die maatregel « bijdraagt tot het verstoren van de 

gebiedsindeling zoals zij in het gewestplan is opgenomen inzake de bescherming van de 

agrarische gebieden » en dat het « beter [zou zijn] een beoordeling per geval in te voeren in 

plaats van een automatische afwijking die de gebiedsindeling ‘ ondermijnt ’, temeer daar die 

afwijking niet wordt afgebakend » (Parl. St., Waals Parlement, 2001-2002, nr. 309/170, 

p. 267). 

 

 Een ander parlementslid beklemtoonde eveneens zijn vrees ten aanzien van het zuinige 

gebruik van de bodem en vroeg zich af « of het opportuun was om de groengebieden en de in 

artikel 40, 1°, 2° en 5°, bedoelde oppervlakte aan het geheel van uitgesloten gebieden toe te 

voegen » (ibid., p. 268) : 

 

 « In feite wordt het groengebied bestempeld als herstelgebied in het gewestplan; er moet 

dus worden vermeden dat het in gevaar wordt gebracht. Bovendien doet dat gebied vaak 

dienst als ideaal overgangsgebied tussen twee gebieden die onverenigbaar zijn ten aanzien 

van het gewestplan. 

 

 De spreker meent dat de huidige tekst de door de groengebieden vervulde rol in gevaar 

brengt en de deur openzet voor een reeks burenconflicten. Bovendien meent hij dat het in het 

collectieve belang is de gebieden met grote risico’s uit te sluiten » (ibid.). 

 

 Ten aanzien van die bekommernissen heeft de minister in herinnering gebracht : 

 

 « Artikel 111 valt onder de afdeling van de afwijkingen en wordt dus enkel begrepen bij 

wijze van uitzondering en op voorwaarde dat een openbaar onderzoek wordt gevoerd. 

 

 Bovendien voorziet het ontwerp erin dat die afwijking uitsluitend wegens economische 

noden kan worden toegekend en in geen enkel geval betrekking kan hebben op 

natuurgebieden, parkgebieden en oppervlakten met een bemerkenswaardig uitzicht » (ibid., 

p. 94). 
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 De minister heeft eveneens geantwoord : 

 

 « Het zijn de gegevens van de zaak die zullen bepalen of de aangevoerde economische 

redenen voldoende verantwoord en bewijskrachtig zijn. 

 

 […] 

 

 Bovendien kan een afwijking verschillende keren worden toegekend, voor zover het 

karakter ervan uitzonderlijk blijft. Er moet evenwel voor ogen worden gehouden dat de 

uitzondering vooronderstelt dat de situatie zich niet herhaaldelijk voordoet; niets verbiedt 

evenwel dat zij een- of tweemaal wordt toegekend. Het is een kwestie van beoordeling, er is 

geen antwoord a priori. Het is via een beroep bij de Raad van State dat de interpretatie van 

het concept in ogenschouw zal worden genomen » (ibid., p. 268). 

 

 B.15.  Bij artikel 111, tweede lid, van het WWROSP wordt geen gedifferentieerde 

regeling van mogelijke afwijkingen van het gewestplan ingevoerd naargelang het betrokken 

gebied al dan niet een groengebied is, maar wordt het aan de overheid overgelaten om de 

noodzaak van een afwijking van het uitzonderlijke karakter, overeenkomstig artikel 114 van 

het WWROSP, onder het toezicht van de Raad van State te beoordelen en in concreto te 

motiveren. 

 

 B.16.  Bij artikel 111, tweede lid, van het WWROSP wordt evenmin een 

gedifferentieerde regeling van afwijkingen van het gewestplan ingevoerd naargelang het 

gebied al dan niet voor bebouwing is bestemd. 

 

 Die bepaling voorziet immers enkel voor de natuurgebieden, de parkgebieden en de 

oppervlakten met een bemerkenswaardig uitzicht in een uitsluiting van de regeling van de 

marginale uitbreiding. 

 

 De voor die maatregel ingevoerde specifieke regeling heeft dus enkel betrekking op 

bepaalde gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd, alsook op de oppervlakten met een 

bemerkenswaardig uitzicht; die bepaling bevestigt dat de decreetgever niet alle gebieden die 

niet voor bebouwing zijn bestemd, maar enkel een aantal ervan, ten aanzien van de bijzondere 

doelstellingen ervan inzake natuurlijk milieu en landschapsschoon, van de afwijkende 

regeling van de marginale uitbreiding heeft willen uitsluiten. 
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 B.17.  Bij artikel 111, tweede lid, van het WWROSP worden dus noch, op algemene 

wijze, de gebieden die niet voor bebouwing zijn bestemd, noch, op specifieke wijze, de 

groengebieden verschillend behandeld ten aanzien van de mogelijkheid van afwijkingen van 

het gewestplan die erin wordt ingevoerd. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw 

en Patrimonium, zoals vervangen bij artikel 48 van het decreet van het Waalse Gewest van 

18 juli 2002, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5736 

 

 

Arrest nr. 137/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de 

verzekeringen (vóór de opheffing ervan bij artikel 147 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst), gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 1 oktober 2013 in zake M.M. tegen H.L., waarvan de expeditie ter griffie 

van het Hof is ingekomen op 24 oktober 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 

Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 43 van de wet van 11.6.1874 inzake verzekeringen de art. 10-11 van de 

Grondwet aldus geïnterpreteerd dat het tot gevolg heeft dat wanneer twee echtgenoten 

gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap van goederen en één van hen aangesloten is 

bij een groepsverzekering aangegaan door diens werkgever en/of begunstigde is van een 

pensioentoezegging van zijn werkgever dit niet voor de echtgenoot van de titularis van de 

groepsverzekering een kapitaal oplevert maar enkel voor de aangesloten echtgenoot wanneer 

deze de overeengekomen leeftijd bereikt en derhalve dat kapitaal hem eigen is en slechts 

aanleiding tot vergoeding als de premiesbetalingen die ten laste van het gemeenschappelijk 

vermogen zijn gedaan kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. G. Dewulf, 

advocaten bij de balie te Kortrijk, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke 

en P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 

die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 

verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 

genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 

beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 M.M. en H.L. waren gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Evenwel zijn zij sinds 

11 maart 1992 uit de echt gescheiden (echtscheiding met onderlinge toestemming).  

 

 Uit de door de verwijzende rechter bezorgde stukken blijkt dat H.L. aangesloten was bij het organisme voor 

de financiering van pensioenen (OFP) « Aanvullende Pensioenen van ING België » voor de periode 1 juni 1974 

tot 31 mei 2009. 

 

 H.L. heeft in juni 2009 beslist om het aanvullend pensioen bij het OFP te liquideren en zich te laten 

uitbetalen in de vorm van een kapitaal. Bijgevolg werd aan H.L. een bruto kapitaal van 244 139,81 euro 

uitbetaald, hetgeen netto 193 806,06 euro bedraagt. 

 

 M.M., eisende partij voor de verwijzende rechter, is van oordeel dat groepsverzekeringen en 

pensioentoezeggingen, beloftes inzake aanvullend pensioen zijn en bijgevolg ook tot het gemeenschappelijke 

vermogen behoren. Zij verwijst naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en is van oordeel dat de wet van 

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet op het bodemgeschil van toepassing is, maar dat de wet 

van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen dient te worden toegepast. Bijgevolg zou artikel 43 van die wet 
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van 11 juni 1874, een soortgelijke bepaling als de artikelen 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, dienen te worden toegepast. De eisende partij voor de verwijzende rechter meent 

dat hierover minstens een prejudiciële vraag dient te worden gesteld. 

 

 De verwerende partij voor de verwijzende rechter, H.L., is van oordeel dat, omdat de echtscheiding is 

uitgesproken in 1992, de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing is. 

Hieruit leidt de verwerende partij af dat er geen enkele grond tot verdeling van de groepsverzekering zou zijn. 

 

 Omdat ten tijde van het definitief worden van de echtscheiding de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst nog niet tot stand was gekomen, stelt de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 

vast dat op de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap, meer specifiek de vereffening en verdeling van 

de groepsverzekering, de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen van toepassing is.  

 

 Verwijzend naar de ongrondwettigheid van de artikelen 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, waartoe besloten werd in de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 54/99 van 

26 mei 1999 en 136/2011 van 27 juli 2011, beslist de verwijzende rechter de hierboven vermelde prejudiciële 

vraag te stellen met betrekking tot het soortgelijke artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de 

verzekeringen. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  De Ministerraad is van oordeel dat in de onderhavige zaak het kapitaal van de groepsverzekering 

en/of de pensioentoezegging, dient te worden beschouwd als een beroepsinkomst, die op grond van artikel 1405, 

1°, van het Burgerlijk Wetboek in het gemeenschappelijke vermogen behoort te vallen. 

 

 De Ministerraad verwijst ter zake naar het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 136/2011, waarbij is 

geoordeeld dat premies van groepsverzekeringen dienen te worden beschouwd als een voordeel dat de 

werknemer krijgt, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst.  

 

 Bij zijn arrest van 4 februari 2002 (Arr. Cass., 2002, nr. 78) heeft het Hof van Cassatie eveneens 

geoordeeld dat premies voor een groepsverzekering deel uitmaken van het loon, zoals begrepen onder de 

Loonbeschermingswet. 

 

 Tot slot verwijst de Ministerraad ook naar de rechtsleer om aan te tonen dat het groepsverzekeringskapitaal 

een gemeenschappelijk karakter dient te hebben. Dit zou voortvloeien uit het basisbeginsel van het stelsel van 

gemeenschap van goederen, waar arbeidsinkomsten onmiddellijk en van rechtswege tot het gemeenschappelijke 

vermogen behoren.  

 

 A.2.  De Ministerraad betoogt dan ook dat het niet redelijk verantwoord is dat, wanneer twee echtgenoten 

een gemeenschap van goederen hebben, het kapitaal van de groepsverzekering en/of de pensioentoezegging die 

de werkgever van één van de echtgenoten aangaat ten voordele van zijn werknemer ter financiering van een 

aanvullend pensioen, zou worden beschouwd als een eigen goed dat slechts aanleiding kan geven tot een 

vergoeding als de premiebetalingen, gedaan door het gemeenschappelijke vermogen, kennelijk de mogelijkheden 

ervan te boven zijn gegaan.  

 

 Bijgevolg meent de Ministerraad dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 

 

 



 4 

- B – 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 

betreffende de verzekeringen, dat bepaalt : 

 

 « De som die volgens de overeenkomst moet worden uitgekeerd bij overlijden van de 

verzekerde, komt toe aan de persoon aangewezen in de overeenkomst, behoudens toepassing 

van de regels van het burgerlijk recht betreffende de inbreng en de inkorting, ten aanzien van 

de stortingen die de verzekerde heeft gedaan. 

 

 Deze regels zijn niet van toepassing op stortingen door de ene echtgenoot gedaan om ten 

behoeve van de andere een levensverzekering of een lijfrente te vestigen, behoudens wanneer 

zij kennelijk overdreven zijn, gelet op de mogelijkheden van de verzekeringnemer. 

 

 Ingeval de echtgenoten gehuwd waren onder een stelsel van gemeenschap van goederen 

is, ook al is het kapitaal of de rente eigendom van de begunstigde echtgenoot, geen 

vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen uit hoofde van stortingen 

gedaan door de verzekerde, tenzij die kennelijk overdreven zijn, gelet op de mogelijkheden 

van de verzekeringnemer ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht de bestaanbaarheid te toetsen van artikel 43 van de wet van 

11 juni 1874 betreffende de verzekeringen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de 

interpretatie dat, wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap 

van goederen, het kapitaal van de groepsverzekering die de werkgever van één van hen 

aangaat ten voordele van zijn werknemer, eigen is.  

 

 Het aan het verwijzende rechtscollege voorgelegde geschil heeft betrekking op een 

groepsverzekering/pensioenplan die een werkgever heeft gesloten ten gunste van zijn 

werknemer voor de periode van 1 juni 1974 tot 31 mei 2009. De huwelijksgemeenschap werd 

ontbonden tijdens die periode en vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst. Het kapitaal werd uitgekeerd na de ontbinding van de 

huwelijksgemeenschap aan de gewezen echtgenoot die de werknemer is ten voordele van wie 

de groepsverzekering was afgesloten. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.3.1.  De verwijzende rechter meent dat artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 van 

toepassing is op het bodemgeschil.  
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 B.3.2.  Het staat in beginsel aan de verwijzende rechter om na te gaan of het nuttig is aan 

het Hof een prejudiciële vraag te stellen over een bepaling die hij van toepassing acht op het 

geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof de vraag 

onontvankelijk verklaren. 

 

 B.3.3.  Bij zijn arrest van 27 juni 1986 (Arr. Cass., 1986, nr. 680), heeft het Hof van 

Cassatie geoordeeld dat artikel 43, derde lid, van de wet van 11 juni 1874 betreffende de 

verzekeringen niet van toepassing is wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk een 

levensverzekering heeft afgesloten in de vorm van een groepsverzekering die voorziet in de 

uitbetaling van een kapitaal bij overlijden of bij leven, tijdens het huwelijk premies werden 

betaald met gelden van de gemeenschap, het huwelijk door echtscheiding werd ontbonden en 

de verzekeringnemer, na ontbinding van het huwelijk, zijn recht van afkoop uitoefent. Die 

bepaling is slechts van toepassing in het geval van de storting van een som waarvan is bepaald 

dat zij bij het overlijden van de verzekerde aan diens echtgenoot betaalbaar is. Het Hof van 

Cassatie oordeelde met name :  

 

 « Overwegende echter dat het arrest vaststelt dat eiser vervroegde uitbetaling van het 

kapitaal bekomt ingevolge uitoefening van zijn recht tot aankoop; dat hieruit volgt dat, nu het 

ten deze niet gaat om de uitkering van ‘ de bedongen som die betaalbaar is bij het overlijden 

van de verzekerde ’ aan zijn echtgenote, de voorwaarden voor de toepassing van artikel 43 

van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, als aangevuld bij artikel 44 van 

hoofdartikel 4 van de wet van 14 juli 1976, niet aanwezig zijn ». 

 

 B.4.  Om de redenen uiteengezet in het voormelde arrest is artikel 43 van de wet van 

11 juni 1874 klaarblijkelijk niet van toepassing op het bodemgeschil. 

 



 6 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5743 

 

 

Arrest nr. 138/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 156 en 160 van de Nieuwe 

Gemeentewet, in samenhang gelezen met de artikelen 1 en 6 van de algemene wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg 

te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 16 oktober 2013 in zake Walter Appels tegen de Pensioendienst voor de 

Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 november 

2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven de volgende prejudiciële vraag 

gesteld : 

 

 « Schenden art. 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet in combinatie met de 

artikelen 1 en 6 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat in geval van vaste benoeming, de civiele 

diensten als tijdelijk beambte bewezen, aan de gemeenten, aan de instellingen die er van 

afhangen, aan de verenigingen van gemeenten, alsmede de diensten bewezen door de 

brigadecommissarissen en de gewestelijke ontvangers, in aanmerking genomen worden om 

de rechten op het pensioen van de belanghebbenden en van hun rechthebbenden vast te 

stellen, terwijl prestaties in het kader van het bijzonder tijdelijk kader niet in aanmerking 

worden genomen om de rechten op het pensioen van de belanghebbenden en van hun 

rechthebbenden vast te stellen ? ». 

 

 

 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Walter Appels; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. D’Hooghe en 

Mr. A. Carton, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers L. Lavrysen 

en J.-P. Snappe te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 W. Appels werkte van 26 juni 1978 tot 25 juni 1979 en van 1 oktober 1979 tot 31 maart 1980 bij het 

gemeentebestuur van Turnhout onder het statuut van bijzonder tijdelijk kader (BTK). Op 1 april 1980 werd hij 

tot klerk benoemd bij het gemeentebestuur van Turnhout. Op 1 oktober 1988 werd hij tot secretaris benoemd 

van het OCMW van Huldenberg. 

 

 Naar aanleiding van een pensioenaanvraag van W. Appels, deelt de Pensioendienst voor de 

Overheidssector (PDOS) hem op 5 september 2011 mee dat hij vanaf 1 oktober 2011 recht heeft op een 

gemeentelijk rustpensioen. Bij de berekening van het pensioenbedrag werd evenwel geen rekening gehouden 

met de prestaties die hij verrichte onder het BTK-statuut. 
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 Op 8 mei 2012 dagvaardt W. Appels de PDOS voor de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. De 

Rechtbank stelt vast dat de BTK-werknemers geen deel uitmaakten van het gemeentebestuur en niet uit de 

gemeentekas werden bezoldigd, zodat de BTK-prestaties niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de 

berekening van het overheidspensioen. 

 

 Artikel 160 van de Nieuwe Gemeentewet doet aan die vaststelling geen afbreuk, aldus de Rechtbank. Die 

bepaling wijkt af van de algemene regel dat enkel de jaren als vast benoemd personeelslid in aanmerking 

komen, maar zij is enkel van toepassing op de werknemers die deel uitmaakten van het gemeentebestuur en uit 

de gemeentekas werden bezoldigd. 

 

 Alvorens uitspraak te doen, stelt de Rechtbank evenwel, op verzoek van W. Appels, de hiervoor 

aangehaalde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  W. Appels merkt allereerst op dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de toekenning van 

het pensioen op grond van de in aanmerking te nemen jaren, enerzijds, en de berekening van het pensioen op 

grond van de prestaties geleverd gedurende de in aanmerking genomen jaren, anderzijds. De vraag of - naar 

analogie met de regeling van het staatspensioen - voor het gemeentelijk pensioen vereist is dat het loon van de 

betrokkene door de gemeente werd betaald, betreft een toekenningsvoorwaarde en geen berekeningswijze. De 

vraag wie het loon voor de BTK-prestaties betaalde, houdt dus geen verband met de berekening van het 

pensioen maar met de toekenning ervan (het recht op pensioen voor de betrokken prestaties). Derhalve zouden 

de artikelen 1 en 6 van de wet van 21 juli 1844 niet mogen worden aangevoerd om de bedoelde prestaties uit te 

sluiten. Artikel 156 van de Nieuwe Gemeentewet heeft het immers enkel over de berekening en niet over de 

toekenning van het pensioen. Het in het geding zijnde verschil in behandeling is bijgevolg niet redelijk 

verantwoord, maar dat verschil in behandeling zou niet volgen uit de schending van het gelijkheidsbeginsel, 

maar uit een foutieve lezing van artikel 156, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet. 

 

 A.1.2.  Vervolgens gaat W. Appels nader in op de reden waarom de betaling uit de Staatskas wordt geëist 

door de wet van 21 juli 1844. Die reden zou verband houden met het feit dat bepaalde ambtenaren aanvankelijk 

aanspraak konden maken op een betere pensioenregeling dan de door de voormelde wet tot stand gebrachte 

regeling. Vóór de inwerkingtreding van die wet werden die ambtenaren niet « uit de Staatskas » betaald, maar 

door een eigen pensioenkas. Zij werden dus uitgesloten van de regeling omdat zij reeds recht hadden op een 

gunstiger pensioen. De verwijzing naar de betaling uit de Staatskas zou met andere woorden geen 

toekenningsvoorwaarde zijn, maar een verwijsformule. Het in het geding zijnde verschil in behandeling is 

bijgevolg niet redelijk verantwoord, maar dat verschil in behandeling zou niet volgen uit de schending van het 

gelijkheidsbeginsel, maar uit een foutieve lezing van de artikelen 1 en 6 van de wet van 21 juli 1844. 

 

 A.1.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 april 1933, waaruit artikel 156 van de 

Nieuwe Gemeentewet is overgenomen, leidt W. Appels af dat artikel 160 van dezelfde wet niet vereist dat de 

betrokkene uit de gemeentekas is betaald om recht te hebben op het overheidspensioen. Het zou volstaan dat hij 

diensten heeft bewezen aan de gemeente. Indien artikel 156 het minimum bepaalt, dan zou dat minimum op 

grond van artikel 160 kunnen worden opgetrokken. Hij besluit dat het verschil in behandeling tussen, enerzijds, 

een vast benoemd personeelslid van een gemeente, dat vóór zijn benoeming contractueel in dienst was van die 

gemeente en door die gemeente werd betaald en, anderzijds, een vast benoemd personeelslid van dezelfde 

gemeente, dat vóór zijn benoeming werkzaam was bij die gemeente in het bijzonder tijdelijk kader en door de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd betaald, niet redelijk verantwoord is. Ook het verschil in behandeling 

tussen, enerzijds, een vast benoemd personeelslid van een gemeente, dat in de loop van zijn loopbaan hetzij een 

periode loopbaanonderbreking nam, hetzij een verlof genoot dat met dienstprestaties wordt gelijkgesteld en, 

anderzijds, een vast benoemd personeelslid van dezelfde gemeente, dat vóór zijn benoeming werkzaam was bij 

die gemeente in het bijzonder tijdelijk kader en door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd betaald, acht 

hij niet redelijk verantwoord. 
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 A.2.1.  Volgens de Ministerraad heeft de prejudiciële vraag in essentie betrekking op artikel 160 van de 

Nieuwe Gemeentewet, dat de civiele diensten als tijdelijke beambte in aanmerking neemt om het 

overheidspensioen vast te stellen. Hij merkt evenwel op dat het uitgangspunt van de prejudiciële vraag 

onnauwkeurig is. De gepresteerde diensten onder het BTK-statuut worden immers wel in aanmerking genomen 

om de pensioenrechten vast te stellen, weliswaar niet voor het overheidspensioen maar voor het pensioen als 

werknemer. 

 

 A.2.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het onderscheid in de pensioenregeling tussen de tijdelijke 

beambten, enerzijds, en de tewerkgestelde werklozen die in het bijzonder tijdelijk kader werkzaam waren, 

anderzijds, op een objectieve grondslag berust. De artikelen 1 en 6 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de 

burgerlijke en kerkelijke pensioenen vermelden immers als voorwaarde dat de persoon aan wie een pensioen 

wordt verleend, door de Staatskas bezoldigd moet zijn. De voorwaarde van de artikelen 156 en 160 van de 

Nieuwe Gemeentewet dat, alvorens een personeelslid van de gemeente in aanmerking kan komen voor een 

overheidspensioen, de tewerkstelling van dat personeelslid noodzakelijkerwijze door de gemeente moet zijn 

gefinancierd, past aldus in het kader van de reeds decennialang bestaande logica van het bestaan van een 

bezoldiging van de tewerkstellende overheid. De BTK-werknemers voldoen niet aan dat financieringscriterium, 

aangezien hun loon niet door de gemeente maar door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd betaald. Uit 

het arrest nr. 128/2013 van het Hof van 26 september 2013 leidt de Ministerraad af dat het 

financieringscriterium een objectieve grondslag vormt voor een verschil in behandeling inzake 

overheidspensioenen. 

 

 A.2.3.  Vervolgens zet de Ministerraad uiteen dat het onderscheid in de pensioenregeling pertinent en 

redelijk verantwoord is, gelet op het doel van de wetgever. Met artikel 156 van de Nieuwe Gemeentewet 

beoogde de wetgever de vast benoemde personeelsleden van de lokale besturen een overheidspensioen toe te 

kennen. Met artikel 160 van de Nieuwe Gemeentewet beoogde hij ook de in contractueel verband gepresteerde 

diensten, in geval van een latere vaste benoeming, in aanmerking te nemen om het overheidspensioen vast te 

stellen. De betrokken personen oefenden tijdens hun contractuele tewerkstelling bij de gemeente immers 

functies uit die evengoed in statutair verband konden worden uitgeoefend. In die omstandigheden achtte de 

wetgever het billijk om de in contractueel verband gepresteerde diensten eveneens in aanmerking te nemen. De 

BTK-werknemers daarentegen oefenden tijdens hun contractuele tewerkstelling bij de gemeenten geen functies 

uit die evengoed in statutair verband konden worden uitgeoefend. De gemeenten dienden op grond van de BTK-

wet immers een aanvraag te doen van een project van tewerkstelling. Bovendien behielden de BTK-werknemers 

het statuut van werkzoekende. De wetgever kon dus op goede gronden van oordeel zijn dat voor de BTK-

diensten de pensioenregeling voor werknemers van toepassing was. Ook de betrachting van de wetgever om de 

betaalbaarheid van de pensioenen niet in het gedrang te brengen, vormt een legitieme doelstelling. 

 

 A.2.4.  De Ministerraad is ten slotte van oordeel dat het onderscheid in de pensioenregeling geen kennelijk 

onevenredige gevolgen doet ontstaan. Personen die in het verleden in het bijzonder tijdelijk kader waren 

tewerkgesteld, zullen immers voor die periode nog altijd aanspraak maken op een werknemerspensioen. Zij 

kunnen dus - weliswaar in een ander pensioenstelsel - pensioenaanspraken opbouwen voor de betrokken 

periode. Gelet op de tijdelijke duur van het BTK-statuut, zal de impact van het niet in aanmerking nemen van 

die periode voor de berekening van het overheidspensioen bovendien beperkt blijven. 

 

 A.3.1.  Volgens W. Appels heeft de wet van 25 april 1933 omtrent de pensioenregeling van het 

gemeentepersoneel, die overgenomen werd in de artikelen 156 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet, een 

afzonderlijke pensioenregeling voor de lokale ambtenaren tot stand gebracht, zodat de wet van 21 juli 1844 niet 

als de basisregeling voor de gemeentelijke pensioenen kan worden beschouwd. Hij is voorts van oordeel dat de 

uitbreiding van het pensioen tot de tijdelijke beambten enkel kan slaan op de groep van de tijdelijk beambten 

aangeworven voor een buitengewoon, tijdelijk of toevallig werk, aangezien de tijdelijke beambten die een 

bestendige functie uitoefenden reeds aanspraak konden maken op het gemeentelijk pensioen. 

 

 A.3.2.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling is naar het oordeel van W. Appels niet redelijk 

verantwoord ten aanzien van het doel van de wetgever, dat erin bestaat aan tijdelijke beambten die zijn 

aangeworven om een buitengewoon, tijdelijk of toevallig werk uit te voeren en op die manier civiele diensten 

leverden aan de gemeente, een gemeentelijk pensioen toe te kennen. Hij betwist overigens dat de BTK-

werknemers tewerkgestelde werklozen waren. Het ging daarentegen om gesubsidieerde contractuelen, 

aangezien zij een loon ontvingen en met een arbeidscontract werden aangeworven. Niet de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, die weliswaar hun loon subsidieerde, maar de betrokken gemeente was hun werkgever. 

Andere gesubsidieerde contractuelen (de zogenaamde gesco’s of gesubsidieerde contractuelen) zouden 
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overigens wel recht hebben op een gemeentelijk pensioen, indien zij naderhand vast benoemd werden, terwijl zij 

evenmin voorkwamen in de personeelsformatie van de gemeenten. 

 

 A.3.3.  W. Appels betwist voorts « de reeds decennialang bestaande logica van het bestaan van een 

bezoldiging van de tewerkstellende overheid » waaraan de Ministerraad refereert, aangezien die is gestoeld op 

de wet van 21 juli 1844 die zoals eerder reeds betoogd niet van toepassing is. Om een soortgelijke reden zou ook 

de verwijzing naar het arrest nr. 128/2013 niet relevant zijn. De verwijzing naar de budgettaire last, ten slotte, 

zou voorbijgaan aan het feit dat het gemeentebesturen zelf zijn die - minstens via de 

responsabiliseringsbijdrage - het pensioen van hun gewezen, naderhand benoemde contractuelen moeten 

betalen. 

 

 A.4.1.  De Ministerraad merkt op dat de feitelijke achtergrond en de vraag naar de correcte toepassing van 

een wetsbepaling irrelevant zijn voor de beoordeling van een prejudiciële vraag. Hij wijst er tevens op dat het 

Hof enkel kan nagaan of de bepaling waarover het wordt ondervraagd, in de door de verwijzende rechter 

gekozen interpretatie, bestaanbaar is met de grondwettelijke bepalingen die de prejudiciële vraag vermeldt en 

dat het Hof zich, wat de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, niet kan uitspreken over 

categorieën van personen die niet het voorwerp uitmaken van de prejudiciële vraag. De zogenaamde gesco’s 

zouden overigens, in tegenstelling tot de BTK-werknemers, deel uitmaken van de openbare instelling waar ze 

werken en door die instelling worden bezoldigd. 

 

 A.4.2.  Het standpunt van W. Appels inzake de kwalificatie van de voorwaarde van bezoldiging door de 

overheid als « toekenningsvoorwaarde » voor een overheidspensioen is volgens de Ministerraad niet consistent. 

Aan de ene kant zou het betaald worden uit de Staatskas een toekenningsvoorwaarde zijn, maar aan de andere 

kant zou het slechts een verwijsformule betreffen. De Ministerraad beklemtoont dat de financiering door een ten 

laste van de tewerkstellende gemeente toegekende bezoldiging een objectieve en redelijk te verantwoorden 

toekenningsvoorwaarde is voor het vaststellen van een overheidspensioen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De gemeenten zijn ertoe gehouden hun vast benoemde personeelsleden een 

pensioen te waarborgen, dat wordt berekend volgens de regels die gelden voor de ambtenaren 

(artikel 156 van de Nieuwe Gemeentewet). 

 

 Het pensioen van de statutaire ambtenaren wordt geregeld in de algemene wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Die wet is van toepassing op de ambtenaren 

die « ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een door of krachtens de wet daarmee 

gelijkgestelde benoeming, deel uitmaken van het algemene bestuur en uit de Staatskas 

worden bezoldigd » (artikel 1, eerste lid). Zij bepaalt de voorwaarden voor toelating tot het 

pensioen en de in aanmerking te nemen diensten (artikelen 1 tot 7) en regelt de wijze waarop 

het pensioen wordt berekend (artikel 8). 

 

  



6 

 Artikel 160 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : 

 

 « In geval van vaste benoeming, worden de civiele diensten als tijdelijk beambte 

bewezen, aan de gemeenten, aan de instellingen die ervan afhangen, aan de verenigingen van 

de gemeenten, alsmede de diensten bewezen door de brigadecommissarissen en de 

gewestelijke ontvangers, in aanmerking genomen om de rechten op het pensioen van de 

belanghebbenden en van hun rechthebbenden vast te stellen ». 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de diensten die in aanmerking worden 

genomen om de pensioenrechten van het personeelslid van de gemeente vast te stellen. 

 

 In de regel komen enkel de diensten gepresteerd als vast benoemd personeelslid in 

aanmerking. Artikel 160 van de Nieuwe Gemeentewet voert een afwijking in van die regel. 

 

 Volgens de verwijzende rechter is de afwijking enkel van toepassing op werknemers die 

deel uitmaakten van het gemeentebestuur en uit de gemeentekas werden bezoldigd. 

Werknemers met het statuut van bijzonder tijdelijk kader (BTK) maakten geen deel uit van 

het gemeentebestuur en werden niet uit de gemeentekas bezoldigd. De BTK-prestaties 

zouden derhalve niet onder de voormelde afwijking vallen. 

 

 Het Hof onderzoekt in de regel een norm in de interpretatie die de verwijzende rechter 

eraan geeft. 

 

 Uit die interpretatie vloeit voort dat personeelsleden van de gemeente die vóór hun vaste 

benoeming bepaalde diensten of prestaties hebben verricht, verschillend worden behandeld 

naargelang het gaat om « civiele diensten als tijdelijk beambte » of, zoals dat het geval is 

voor de eisende partij voor de verwijzende rechter, « prestaties in het kader van het bijzonder 

tijdelijk kader ». De eerstgenoemde diensten worden in aanmerking genomen om de 

pensioenrechten van het personeelslid en van zijn rechthebbenden vast te stellen, terwijl de 

BTK-prestaties daarvoor niet in aanmerking worden genomen. 

 

 Het Hof dient te onderzoeken of dat verschil in behandeling het beginsel van gelijkheid 

en niet-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, schendt. De 

draagwijdte van de prejudiciële vraag kan niet worden uitgebreid tot andere categorieën van 

personeelsleden. 
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 B.3.  Bij het bepalen van zijn pensioenbeleid beschikt de wetgever over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Indien evenwel een wettelijke pensioenregeling bepaalde categorieën van personen 

beoogt en andere categorieën niet, of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt 

op categorieën van personen die zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient 

het Hof te onderzoeken of de in het geding zijnde bepalingen evenredig zijn met het 

nagestreefde doel en of zij geen onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de situatie 

van de ene of de andere van die categorieën van personen. Van discriminatie zou derhalve 

slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van de 

pensioenregels een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen 

met zich zou meebrengen. 

 

 B.4.  De pensioenregeling van de ambtenaren is in beginsel voorbehouden aan statutair 

benoemde ambtenaren. De uitbreiding van die regeling tot andere categorieën van personen is 

een uitzondering op dat beginsel en kan bijgevolg enkel beperkend worden opgevat. 

 

 Hetzelfde geldt voor de diensten die in aanmerking worden genomen om de 

pensioenrechten van de betrokken ambtenaar vast te stellen. Artikel 160 van de Nieuwe 

Gemeentewet, dat een afwijking invoert van de regel dat enkel de diensten gepresteerd als 

vast benoemd personeelslid in aanmerking komen, dient derhalve beperkend te worden 

begrepen. 

 

 B.5.  De wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978 

voerde een bijzonder tijdelijk arbeidskader in, naast de particuliere sector en de 

overheidssector. 

 

 Dat tijdelijke arbeidscircuit berustte volgens de parlementaire voorbereiding 

hoofdzakelijk op twee beginselen : 

 

 « -  nieuwe arbeidsplaatsen creëren zodat wie door werkloosheid is getroffen de 

mogelijkheid krijgt om te werken en op die manier te ontkomen aan de nadelige gevolgen 

van onvrijwillige inactiviteit; 
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 -  de aanzienlijke geldmiddelen die voor het ogenblik aan de werkloosheidsuitkeringen 

worden besteed, valoriseren door hen die het voordeel ervan genieten, aan te wijzen voor 

werkzaamheden of activiteiten die nuttig zijn voor de gemeenschap » (Parl. St., Kamer, 

1977-1978, nr. 113/1, p. 29). 

 

 Krachtens de wet van 22 december 1977 waren de werknemers die in het bijzonder 

tijdelijk kader werden tewerkgesteld, verbonden door een arbeidsovereenkomst voor 

werklieden of bedienden. Zij bleven ingeschreven op de lijsten der werkzoekenden van de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (artikel 84). Tegelijk werd hun de mogelijkheid 

geboden de arbeidsovereenkomst op soepele wijze te beëindigen teneinde op een passende 

werkaanbieding in de particuliere sector of de overheidssector te kunnen ingaan (artikel 85). 

 

 Wanneer zij door de overheid in dienst werden genomen, ontvingen de werknemers een 

loon gelijk aan het beginloon dat werd toegekend aan een ambtenaar met dezelfde 

beroepskwalificatie (artikel 86). Het loon werd betaald door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, die ook wat de sociale zekerheidsverplichtingen betreft werd geacht de 

werkgever te zijn (artikel 87). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de BTK-werknemers geen deel uitmaakten 

van de diensten waar zij tijdelijk werden tewerkgesteld : 

 

 « Het bijzonder tijdelijk kader mag niet leiden tot de invoering van een nieuwe categorie 

van ambtenaren van de Staat of van de ondergeschikte besturen; de werknemers die in dit 

bijzonder tijdelijk kader worden tewerkgesteld, worden in geen geval opgenomen in de 

diensten waar zij aan het werk worden gezet; zij moeten worden beschouwd als personen die 

wachten op een vaste betrekking, hetzij in de particuliere sector, hetzij in de 

overheidssector » (ibid., p. 30). 

 

 De betrokken bepalingen waren van toepassing tot 30 juni 1990. Het bijzonder tijdelijk 

kader werd immers uitdrukkelijk opgevat als « een wisselmaatregel die er komt in afwachting 

dat de moeilijke toestand die in onze geïndustrialiseerde landen op het gebied van de 

tewerkstelling heerst, opnieuw normaal wordt » (ibid., p. 30). 

 

 B.6.  De voormelde specifieke kenmerken van het bijzonder tijdelijk kader en 

inzonderheid de finaliteit ervan, die in hoofdzaak erin bestond werklozen de gelegenheid te 

bieden zich ten dienste te stellen van de gemeenschap, verantwoorden, rekening houdend met  
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de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever ter zake beschikt, dat de 

BTK-prestaties niet in aanmerking worden genomen om de pensioenrechten van het 

personeelslid en van zijn rechthebbenden vast te stellen, terwijl de « civiele diensten als 

tijdelijk beambte » daarvoor wel in aanmerking worden genomen. 

 

 De in het geding zijnde bepalingen houden geen onevenredige beperking in van de 

rechten van de betrokken personen. Zij staan immers niet eraan in de weg dat de BTK-

prestaties in aanmerking worden genomen om de pensioenrechten als werknemer te bepalen. 

 

 Dat laatste werd in een antwoord op een parlementaire vraag door de bevoegde minister 

bevestigd : 

 

 « Diensten gepresteerd als tewerkgestelde werkloze hetzij in het bijzonder tijdelijk kader, 

hetzij in het derde arbeidscircuit, komen niet in aanmerking voor de pensioenberekening van 

de openbare sector, zelfs niet als er een benoeming op volgde. Wel bouwen de betrokkenen 

door deze prestaties pensioenrechten op in de werknemersregeling, waarop ze sowieso een 

beroep kunnen doen. Als werkloze ontvangen ze immers voor die periodes geen bezoldiging 

ten laste van de staat, maar wel een werkloosheidsuitkering. 

 

 Ik heb op het ogenblik geen plannen om de pensioenwetgeving voor de openbare sector 

aan te passen en niet alleen om principiële redenen. Het in aanmerking nemen van die 

dienstjaren voor het pensioen van de openbare sector zou immers een belangrijke bijkomende 

pensioenlast meebrengen. In de huidige budgettaire omstandigheden is dit de facto 

onmogelijk » (vraag nr. 3-754, Hand., Senaat, 21 april 2005, nr. 3-108, p. 68). 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 1 en 6 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummers 5747, 5781 en 5804 

 

 

Arrest nr. 139/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 a.  Bij vonnis van 6 november 2013 in zake F.L. tegen C.F., waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg 

te Namen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft dat de 

vordering van diegene die zijn eigen erkenning betwist dat pas op gegronde wijze kan doen 

indien hij aantoont dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde, niet met name de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met andere, 

supranationale wetsbepalingen zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

onder meer artikel 8 daarvan, in zoverre het de rechter de mogelijkheid ontzegt rekening te 

houden met de belangen van alle partijen die zijn betrokken bij de beoordeling van het aan 

hem voorgelegde geschil inzake afstamming, met name in de gevallen waarin het kind geen 

socioaffectieve band met zijn wettelijke vader heeft ? ». 

 

 b.  Bij vonnis van 4 december 2013 in zake F.D. tegen P.P., waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 24 december 2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg 

te Namen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft dat, 

tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van diegene die het heeft erkend, de vaderlijke 

erkenning kan worden betwist door de moeder, het kind, de erkenner en de man die het 

vaderschap opeist, niet met name de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met andere, supranationale wetsbepalingen zoals het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en onder meer artikel 8 ervan, in zoverre de vordering tot 

vernietiging van de erkenning door de erkenner niet ontvankelijk is indien het kind te zijnen 

aanzien bezit van staat heeft ? 

 

 2.  Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft dat de 

vordering van de vader, van de moeder of van de persoon die het kind heeft erkend, moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind 

heeft erkend, niet de vader of de moeder is, niet met name de artikelen 10, 11 en 22 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met andere, supranationale wetbepalingen zoals 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en onder meer artikel 8 ervan, in zoverre 

het de rechter de mogelijkheid ontzegt rekening te houden met de belangen van alle betrokken 

partijen bij de beoordeling van het aan hem voorgelegde verschil inzake afstamming, per 

hypothese na die termijn van één jaar ? 

 

 3.  Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft dat de 

vordering van diegene die zijn eigen erkenning betwist dat pas op gegronde wijze kan doen 

indien hij aantoont dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde, niet met name de 

artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met andere, 

supranationale wetsbepalingen zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

onder meer artikel 8 daarvan, in zoverre het de rechter de mogelijkheid ontzegt rekening te 

houden met de belangen van alle betrokken partijen bij de beoordeling van het aan hem 

voorgelegde geschil inzake afstamming, met name doch niet uitsluitend in de gevallen waarin 

het kind geen socioaffectieve band met zijn wettelijke vader heeft of meer heeft ? ». 
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 c.  Bij vonnis van 18 december 2013 in zake J.J. tegen D.G., waarvan de expeditie ter 

griffie van het Hof is ingekomen op 10 januari 2014, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te 

Namen dezelfde prejudiciële vragen gesteld als die welke zijn weergegeven in b., maar in een 

verschillende volgorde (vraag 2, vraag 1 en vraag 3). 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5747, 5781 en 5804 van de rol van het Hof, 

werden samengevoegd. 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 

Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel, heeft memories ingediend. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 

T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaken in 

beraad zullen worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 9 juli 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 

 Zaak nr. 5747 

 

 Bij de Rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft F.L. een vordering ingesteld tot betwisting van zijn 

erkenning van het kind E.L. dat in 2012 is geboren. De Rechtbank merkt op dat de betwisting gebeurt binnen de 

termijn van één jaar vanaf de geboorte van het kind die samenvalt met de datum waarop F.L. heeft ontdekt dat 

hij niet de vader van het kind is. De Rechtbank is overigens van mening dat er te dezen geen bezit van staat is, 

temeer daar de partijen en hun omgeving, reeds vóór de geboorte van het kind, wisten dat de eiser niet zijn vader 

was. Het bezit van staat is dus onduidelijk. De Rechtbank merkt op dat het overigens niet voortdurend is. 

 

 Voorts wijst de Rechtbank erop dat de partijen, bij ontstentenis van het bezit van staat, in ondergeschikte 

orde besluiten tot de al dan niet aanwezigheid van een gebrek dat de erkenning van het vaderschap door de eiser 

aantast. De Rechtbank heeft niettemin vragen bij de relevantie van die vereiste vervat in artikel 330 van het 

Burgerlijk Wetboek in het licht van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet. Aangezien de motieven identiek 

zijn aan die welke het Grondwettelijk Hof heeft uiteengezet over het bezit van staat en aangezien die vereiste van 

het aantonen van een gebrek bovendien alleen de door de erkenner ingestelde vordering aantast, vraagt de 

Rechtbank zich immers af of de bepaling niet ertoe leidt de rechter elke mogelijkheid te ontnemen om rekening 

te houden met de belangen van alle betrokken partijen, met name in de gevallen waarin het kind geen 

socioaffectieve band heeft. Zij stelt bijgevolg de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 

 

 

 Zaak nr. 5781 

 

 Bij de Rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft F.D een vordering ingesteld tot betwisting van met 

name de erkenning van het kind L.D. dat in 1998 is geboren. De Rechtbank merkt op dat die vordering drie 

moeilijkheden met zich meebrengt in het licht van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek. De Rechtbank 

onderstreept in de eerste plaats dat het bezit van staat, ongeacht of het te dezen al dan niet vaststaat, 
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klaarblijkelijk geen belemmering meer mag zijn voor de ontvankelijkheid van de vordering, gelet op de arresten 

van het Grondwettelijk Hof van 7 maart 2013 en 9 juli 2013. Aangezien die arresten geen betrekking hebben op 

de vordering van de persoon die zijn eigen erkenning wil betwisten, beslist de Rechtbank te Namen de eerste 

hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen, temeer daar lijkt te worden aangenomen dat de eiser niet de 

vader is van het kind. Vervolgens doet de termijn van één jaar een probleem rijzen. De vordering van de eiser is 

niet binnen die termijn ingesteld. De Rechtbank herinnert echter aan de arresten van het Grondwettelijk Hof van 

6 april 2011, 31 mei 2011 en 28 maart 2013. Ondanks dat laatste arrest is zij van mening dat de termijn van een 

jaar voor een probleem zorgt, vooral in de gevallen waarin het meteen lijkt vast te staan dat de erkenner niet de 

vader is van het kind. Zij stelt bijgevolg de tweede hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. Ten slotte is de 

Rechtbank van mening dat de kwestie van de wilsgebreken, voorwaarde die alleen bestaat voor de erkenner, 

eveneens grondwettigheidsproblemen kan doen rijzen. Zij stelt de derde hiervoor weergegeven prejudiciële 

vraag. 

 

 

 Zaak nr. 5804 

 

 Bij de Rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft J.J. een vordering ingesteld tot betwisting van de 

erkenning van het kind J.J. dat in 2000 is geboren. In verband met de termijn van één jaar merkt de Rechtbank 

op dat de partijen tegenover elkaar staan wat betreft de vraag of de vordering binnen de termijn is ingesteld. De 

Rechtbank acht het niettemin nodig aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, gelet op de 

reeds aangehaalde arresten van 2011 en 2013. 

 

 In verband met het bezit van staat is de Rechtbank eveneens van mening dat aan het Hof een vraag dient te 

worden gesteld, gelet op de reeds aangehaalde arresten. 

 

 De Rechtbank acht het ten slotte nuttig aan het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen over de voorwaarde 

van het wilsgebrek. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 Zaak nr. 5747 

 

 A.1.1.  De Ministerraad steunt op de arresten nrs. 20/2011, 96/2011, 122/2011, 96/2013 en 105/2013 om de 

grondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling aan te tonen, aangezien zij geen absolute grond van 

niet-ontvankelijkheid invoert. Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek belet de rechter niet op absolute wijze om 

over te gaan tot een afweging van de belangen in het geschil dat bij hem aanhangig is gemaakt. Het belet hem 

alleen tot dat onderzoek over te gaan indien geen enkel wilsgebrek wordt aangetoond ten aanzien van de 

erkenner. 

 

 De onmogelijkheid voor de rechter om tot dat onderzoek van de aanwezige belangen over te gaan, op 

verzoek van de persoon die het kind heeft erkend, vloeit in werkelijkheid alleen voort uit het feit dat die persoon 

vrijwillig, door middel van een vrije en weloverwogen toestemming, de rechtstoestand heeft gecreëerd die hij 

vervolgens wil betwisten. 

 

 De persoon die overgaat tot de erkenning van een kind, op vrije en weloverwogen wijze, ontneemt de 

rechter alleen de mogelijkheid om rekening te houden met zijn belangen, op basis van een vordering die hij 

instelt. 

 

 A.1.2.  De Ministerraad merkt voorts op dat de bestreden bepaling het kind niet belet zijn rechten te doen 

gelden. Het kind is houder van een vordering en beschikt over een termijn van tien jaar om die uit te oefenen, 

tussen zijn twaalf en tweeëntwintig jaar. Hieruit blijkt dat de rechten van de kinderen, zoals die voortvloeien uit 

de aangevoerde referentienormen, niet in het gedrang komen door de in de prejudiciële vraag beoogde bepaling. 
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 De Ministerraad merkt voorts op dat de verjaringstermijn het niet onmogelijk maakt rekening te houden 

met het belang van de vader. Het verbod voor de persoon die een kind op vrije en weloverwogen wijze heeft 

erkend, om die erkenning vervolgens te betwisten, betreft alleen het recht om in rechte op te treden teneinde de 

erkenning van het vaderschap te betwisten. Dat betekent niet dat er geen rekening kan worden gehouden met het 

belang van de vader, in het bijzonder in het kader van de door het kind ingestelde vordering. Aldus komt het 

recht op het privé- en gezinsleven van de vader niet op definitieve wijze in het gedrang, ook al kleeft aan zijn 

toestemming bij de erkenning geen gebrek. 

 

 De Ministerraad is overigens van mening dat de gelijkheids- en niet-discriminatieregels niet zijn 

geschonden, aangezien de bestreden bepaling slechts een categorie van houders van de vordering tot betwisting 

beoogt, namelijk diegenen die overgaan tot een erkenning, met andere woorden een juridische handeling 

waarmee zij zich verbinden ten aanzien van het geboren of het nog ongeboren kind. Een persoon die, zoals dat 

het geval is in de aan het verwijzende rechtscollege voorgelegde zaak, niet de biologische vader van het kind is, 

heeft de mogelijkheid om niet over te gaan tot die erkenning en bijgevolg aan die verbintenis te ontsnappen. De 

bijzonderheid van de behandeling waarin de bestreden bepaling voor hem voorziet – noodzaak om een 

wilsgebrek te bewijzen – is het gevolg van die vrijelijk uitgedrukte toestemming. 

 

 A.1.3.  De Ministerraad besluit dat de wetgever dus rechtmatig vermocht ervan uit te gaan, zonder de 

artikelen 22 en 22bis van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te 

schenden, dat, met name met het oog op de stabiliteit van de gezinnen, en zonder de belangen van de betrokken 

personen absoluut in gevaar te brengen, de persoon die, op vrije en weloverwogen wijze, met andere woorden 

met volle kennis van de gevolgen van zijn verbintenis en in alle vrijheid, een verbintenis heeft aangegaan door 

het vaderschap van het kind te erkennen, de vordering tot betwisting diende te worden ontzegd. De bepaling 

geeft bijgevolg een gewettigd doel van de wetgever weer, en dit op objectieve, redelijke en evenredige wijze. 

 

 

 Zaken nrs. 5781-5804 

 

 A.2.1.  In verband met de derde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de kwestie van het wilsgebrek, 

verwijst de Ministerraad naar het in de zaak nr. 5747 ingenomen standpunt. 

 

 A.2.2.  In verband met het bezit van staat merkt de Ministerraad op dat, in de onderhavige zaken, de aan het 

toezicht van het Hof voorgelegde situatie verschilt van die waarvan het Hof de ongrondwettigheid heeft 

vastgesteld in zijn arresten nrs. 29/2013 en 96/2013. Het betreft immers de betwisting van de erkenning door 

dezelfde persoon als diegene die het kind heeft erkend. De in het geding zijnde bepaling belet de persoon die het 

kind heeft erkend, en ten aanzien van wie het kind het bezit van staat heeft, die erkenning in het geding te 

brengen. Hetgeen het Hof de wetgever in de voormelde arresten heeft verweten, is dat hij in alle gevallen 

voorrang heeft gegeven aan de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap boven de biologische 

werkelijkheid. Te dezen zou de vordering echter niet erin bestaan het socioaffectieve vaderschap te vervangen 

door het biologische vaderschap, waartussen de rechter het evenwicht zou moeten kunnen zoeken. In 

werkelijkheid zou het voor de eiser, die het kind heeft erkend en bijzonder nauwe socioaffectieve banden tot 

stand heeft gebracht, erom gaan een einde te maken aan het vaderschap. Het gevolg van die vordering bestaat 

dus erin het kind elke afstamming van vaderszijde te ontnemen. Geen enkele vader zal in de plaats komen van de 

eiser. Een dergelijke vordering ontvankelijk verklaren, zou dus in geen geval kunnen overeenstemmen met het 

belang van het kind. Dat belang zou hierdoor onbetwistbaar in gevaar komen. 

 

 A.2.3.  Ten aanzien van de verjaringstermijn van één jaar is de Ministerraad in de eerste plaats van mening 

dat het aan het Hof staat na te gaan of de gestelde vragen nuttig zijn voor het oplossen van het geschil. Opdat de 

vragen die zijn gesteld in verband met de verjaringstermijn van één jaar nuttig zouden zijn voor het oplossen van 

het geschil, zou de rechter in voorkomend geval moeten vaststellen dat de termijn van één jaar vanaf het 

ogenblik dat de eiser heeft ontdekt dat hij niet de vader van het kind is, is verstreken. Het arrest van het 

Grondwettelijk Hof nr. 46/2013 leert echter dat, hoewel dat feitelijk begrip valt onder de uitgebreide 

beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter, dat feit niettemin met zekerheid moet worden vastgesteld, 

waarbij de termijn die het doet lopen met name wordt verantwoord door de wil om de rechtszekerheid van de 

gezinnen en een definitief karakter van de familiale relaties te waarborgen. De Ministerraad stelt in geen van 

beide verwijzende vonnissen echter vast dat de vordering zou zijn ingesteld meer dan één jaar nadat de eiser met 

zekerheid heeft vernomen niet de biologische vader van het kind te zijn. 
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 Voor het overige verwijst de Ministerraad naar het arrest dat het Hof op 17 oktober 2013 heeft gewezen. 

Aangezien de in het geding zijnde bepaling voorziet in de mogelijkheid voor het kind om het vaderschap te 

betwisten, komen de rechten van het kind niet in het gedrang door die bepaling. 

 

 De Ministerraad besluit dat alle prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 330 van het Burgerlijk 

Wetboek, dat vóór de wijziging ervan bij artikel 35, 1° en 2°, van de wet van 30 juli 2013 

betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank bepaalde : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, 

kan de erkenning van het moederschap worden betwist door de vader, het kind, de vrouw die 

het kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind 

bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het 

vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de 

man die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 De erkenner en zij die de voorafgaande, in artikel 329bis vereiste of bedoelde 

toestemmingen hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, 

indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde. 

 

 De erkenning kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing 

waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 329bis, of bij de beslissing waarbij 

de krachtens dat artikel gevorderde vernietiging is afgewezen. 

 

 De vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind 

erkend heeft, niet de vader of de moeder is; die van de persoon die de afstamming opeist moet 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de 

moeder van het kind is; die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag 

waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de 

dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na het 

ontdekken van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder 

is. 

 

 § 2.  Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt de erkenning tenietgedaan, indien door alle 

wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader of de moeder is. 

 

 

 § 3.  De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 

biologische vader of moeder van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap of 

moederschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting 

inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker 
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met zich. De rechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In 

ontkennend geval wordt de vordering afgewezen ». 

 

 In verband met het bezit van staat bepaalt artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek : 

 

 « Het bezit van staat moet voortdurend zijn. 

 

 Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van 

afstamming aantonen. 

 

 Die feiten zijn onder meer : 

 

 -  dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het 

afstamt; 

 

 -  dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 

 

 -  dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien; 

 

 -  dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 

 

 -  dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 

 

 -  dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt ». 

 

 B.2.  Om de prejudiciële vragen te beantwoorden, dient het Hof drie vragen te 

onderzoeken : het bezit van staat, de verjaringstermijn en het wilsgebrek. 

 

 

 Ten aanzien van het bezit van staat 

 

 B.3.1.  In de eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5781 en in de tweede prejudiciële 

vraag in de zaak nr. 5804 wordt het Hof gevraagd of artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de 

vordering tot vernietiging van de erkenning uitgaande van de persoon die het kind heeft erkend, 

niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van die erkenner.  
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 B.3.2.  Uit de gegevens van beide zaken en uit de motivering van de 

verwijzingsbeslissingen blijkt dat de bodemgeschillen betrekking hebben op een vordering tot 

betwisting van de erkenning van het vaderschap, ingesteld door de erkenner, ten aanzien van 

wie het kind bezit van staat heeft of zou kunnen hebben.  

 

 In de bodemgeschillen is aldus enkel de tweede zin van artikel 330, § 1, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek in het geding, in de hypothese dat de erkenning van het vaderschap 

wordt betwist door de man die het kind heeft erkend. 

 

 B.4.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap. Binnen de in artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalde termijnen - die verschillen naar gelang van de 

vorderingsgerechtigden - kan de erkenning van het vaderschap enkel worden betwist door de 

moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind 

opeist. 

 

 De mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap is evenwel 

onderworpen aan een beperking : de vordering is - voor alle 

vorderingsgerechtigden - onontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van degene die het heeft erkend. 

 

 B.5.1.  Het bezit van staat werd bij de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal 

bepalingen betreffende de afstamming ingevoerd als grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van het vaderschap. 

 

 Artikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde :  

 

 « De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen 

dat de erkenner niet de vader of de moeder is. 

 

 Het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten 

aanzien van de erkenner. » 

 

 In de parlementaire voorbereiding van artikel 330 (oud) van het Burgerlijk Wetboek 

wordt daaromtrent vermeld : 
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 « Meerdere leden hadden ernstig bezwaar tegen het feit dat het betwistingsrecht op een 

absolute wijze zou worden toegestaan. Het principe van de zogenaamde biologische waarheid 

kan in bepaalde gevallen immers storend zijn voor het kind en indruisen tegen diens belangen. 

 

 Deze leden waren dan ook van mening dat het bezit van staat moet worden ingeschakeld 

in de appreciatie van de rechtbank die zich over de betwisting van een erkenning uitspreekt. 

Er werd zelfs gepleit om de verwijzing naar het bezit van staat uitdrukkelijk in de tekst op te 

nemen. Zo er bezit van staat is, moet de betwisting van de erkenning worden uitgesloten, zo 

niet kunnen de belangen van het kind ernstig worden geschaad. 

 

 Andere leden waarschuwden nochtans voor een te grote waarde die aan het bezit van 

staat wordt gehecht; dit zou immers tot gevolg hebben dat het eenvoudig samenwonen op 

dezelfde voet zou worden behandeld als het huwelijk. 

 

 Deze leden meenden dan ook dat het bezit van staat slechts een rol kan spelen wanneer 

het beantwoordt aan de biologische realiteit. 

 

 Hierop werd gerepliceerd dat er ten aanzien van het kind aan het bezit van staat een 

zelfde waarde dient te worden toegekend zonder dat daarbij wordt rekening gehouden met het 

feit of het kind binnen of buiten het huwelijk is geboren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, 904, 

nr. 2, p. 100). 

 

 B.5.2.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd bij artikel 16 van de wet 

van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.  

 

 De erkenning van het vaderschap kan enkel nog worden betwist door de moeder, het 

kind, de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap van het kind opeist. Het 

bezit van staat als grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van de 

erkenning van het vaderschap bleef  behouden. 

 

 Artikel 16 van de wet van 1 juli 2006 vindt zijn oorsprong in een amendement dat in de 

Kamer werd ingediend. 

 

 Dat amendement werd als volgt verantwoord : 

 

 « Het voorgestelde artikel 330 zorgt zowel voor de vordering tot betwisting van de 

erkenning als voor de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap voor een 

soortgelijke procedure. 

 

 Ten eerste beoogt het voorgestelde amendement degenen die een vordering mogen 

instellen te beperken tot de personen die daadwerkelijk belanghebbenden zijn, namelijk de 
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echtgenoot, de moeder, het kind en de persoon die het vaderschap of het moederschap van het 

kind opeist. 

 

 Vervolgens lijkt het ons nodig de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te beschermen 

door eensdeels het bezit van staat te behouden die overeenstemt met de situatie van een kind 

dat door iedereen werkelijk als het kind van zijn ouders wordt beschouwd, ook al strookt dat 

niet met de biologische afstamming, en anderdeels door termijnen te bepalen voor het 

instellen van de vordering. 

 

 Om een leemte te voorkomen tussen de vordering tot betwisting en de erkenning, zoals 

thans het geval is, wordt ten slotte bepaald dat de beslissing die gevolg geeft aan een 

vordering tot betwisting die werd ingesteld door een persoon die beweert de biologische vader 

of moeder van het kind te zijn, van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de 

verzoeker met zich brengt » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6). 

 

 Aan het einde van de bespreking in de Commissie voor de Justitie van de Senaat heeft de 

minister van Justitie het belang van het begrip « bezit van staat » bevestigd door het volgende 

te verklaren : 

 

 « Het ontwerp wijzigt reeds een groot aantal regels, en ook al rijzen er bij de toepassing 

van het begrip soms problemen, toch hoeft dit niet te worden aangepast. De wetgever heeft er 

in 1987 voor gekozen het begrip te behouden om ervoor te zorgen dat de biologische 

waarheid het niet altijd wint van de sociaal-affectieve realiteit. Deze keuze moet behouden 

blijven en het bezit van staat hoeft dus niet te worden aangepast » (Parl. St., Senaat, 

2005-2006, nr. 3-1402/7, p. 9). 

 

 B.6.  Het Hof dient artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek te 

toetsen aan de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling. 
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 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 

van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.7.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat die inmenging wordt toegestaan door een voldoende 

precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke 

behoefte en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die 

bepalingen houden voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen 

te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven 

verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 

27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman 

t. Zweden, § 78; 3 april 2014, Konstantinidis t. Griekenland, § 42). 

 

 B.8.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming raken het privéleven omdat de materie van de afstamming belangrijke aspecten 

van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 2006, Mizzi 

t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, Krušković 

t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, Krisztián 

Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 
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 De in het geding zijnde regeling voor het betwisten van de erkenning van het vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.9.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51). 

 

 Zelfs indien het wettelijke vermoeden iemand tot voordeel strekt, dan nog kan dat 

voordeel op zichzelf niet verantwoorden dat elk onderzoek naar het vaderschap bij voorbaat 

wordt uitgesloten (zie EHRM, 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 57-69). 

 

 Bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming dient de wetgever de 

bevoegde overheden in beginsel de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te 

maken tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een 

maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het belang 

van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking hebben. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat, bij het afwegen van de in 
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het geding zijnde belangen, de belangen van het kind dienen te primeren (EHRM, 5 november 

2002, Yousef t. Nederland, § 73; 26 juni 2003, Maire t. Portugal, §§ 71 en 77; 8 juli 2003, 

Sommerfeld t. Duitsland, §§ 64 en 66; 28 juni 2007, Wagner en J.M.W.L. t. Luxemburg, 

§ 119; 6 juli 2010, Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, § 135; 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 63). 

 

 Hoewel het belang van het kind de eerste overweging dient te zijn, heeft het geen 

absoluut karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt 

het belang van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het kind de zwakke partij is 

in de familiale relatie. Uit die bijzondere plaats volgt evenwel niet dat met de belangen van de 

andere in het geding zijnde partijen geen rekening zou kunnen worden gehouden. 

 

 B.10.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van de erkenning van het vaderschap 

te verhinderen. In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.11.  Door het « bezit van staat » als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van de 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap in te stellen, heeft de wetgever 

de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid. Door die absolute grond van niet-ontvankelijkheid wordt de man 

die het kind heeft erkend op absolute wijze uitgesloten van de mogelijkheid om zijn eigen 

erkenning van het vaderschap te betwisten. 

 

 Aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de 

belangen van alle betrokken partijen. 

 

 Een dergelijke maatregel is onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, legitieme 

doelstellingen. De in het geding zijnde bepaling is derhalve niet bestaanbaar met artikel 22 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 
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 B.12.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om 

beslissingen te nemen in de plaats van de nationale overheden (EHRM, 15 januari 2013, 

Laakso t. Finland, § 41). 

 

 B.13.  Het onderzoek van de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet is niet van die aard dat het tot een ander besluit kan 

leiden. 

 

 B.14.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5781 en de tweede prejudiciële vraag in 

de zaak nr. 5804 dienen bevestigend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de verjaringstermijn 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5781 en de eerste prejudiciële vraag in 

de zaak nr. 5804 hebben betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 11 en 22 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft 

dat de vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind heeft erkend, dient te 

worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind heeft 

erkend, niet de vader of de moeder is, aangezien het de rechter de mogelijkheid ontzegt rekening 

te houden met de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de beoordeling van het aan 

hem voorgelegde geschil inzake afstamming, per hypothese na die termijn van één jaar. 

 

 B.16.  Zoals het Hof in B.3.2 heeft vastgesteld, beogen de geschillen ten gronde een 

vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap ingesteld door de erkenner. 

Overeenkomstig artikel 330, § 1, vierde lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek dient de 

vordering van de persoon die het kind heeft erkend, te worden ingesteld binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat hij niet de vader is.  
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 B.17.  De prejudiciële vragen betreffen de duur van de termijn waarbinnen de vordering 

moet worden ingesteld, in zoverre de in het geding zijnde bepaling tot gevolg heeft dat de 

vordering tot betwisting van een erkenning onontvankelijk moet worden verklaard indien zij 

door de erkenner wordt ingesteld meer dan een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet 

de vader van het kind is. 

 

 B.18.  Zoals is opgemerkt in B.6 tot B.10. valt de in het geding zijnde regeling inzake de 

betwisting van de erkenning van het vaderschap onder de toepassing van artikel 22 van de 

Grondwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  

 

 B.19.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet 

strijdig geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de 

aard van een dergelijke termijn kan als strijdig met het recht op de eerbiediging van het 

privéleven worden beschouwd (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, § 45; 15 januari 

2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50; 3 april 2014, 

Konstantinidis t. Griekenland, § 46). 

 

 B.20.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om 

beslissingen te nemen in de plaats van de nationale overheden (EHRM, 15 januari 2013, 

Laakso t. Finland, § 41). 

 

 B.21.  De wetgever heeft bij het hervormen van het afstammingsrecht, en in het bijzonder 

betreffende het recht inzake erkenning, steeds ernaar gestreefd de waarheid zoveel mogelijk te 

benaderen (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305-1, p. 3) en het daarom mogelijk te maken de 

wettelijke afstamming te betwisten (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305-1, p. 12). 

 

 Tegelijkertijd heeft de wetgever echter ook getracht de « rust der families » te 

respecteren, indien nodig ten koste van de waarheid (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305-1, 

p. 15), en eenzelfde stabiliteit inzake erkenning te creëren als die welke bestaat ten aanzien 
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van een kind dat binnen het huwelijk wordt geboren (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, 

pp. 101 en 115). De wetgever heeft het belang van het kind daarom als een prioriteit 

beschouwd (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 115). 

 

 De hoofdbekommernis van de wetgever bij het invoeren van artikel 330 van het 

Burgerlijk Wetboek was bijgevolg het waarborgen van de rechtszekerheid voor het kind 

(Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 102). 

 

 B.22.  De in het geding zijnde termijn van een jaar werd ingevoerd bij de wet van 1 juli 

2006 « tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 

vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan », en werd door de wetgever verantwoord 

door het feit dat het onontbeerlijk zou zijn de mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap 

te beperken in de tijd, teneinde de afstammingsband veilig te stellen. Op die manier streefde 

de wetgever ernaar rechtsonzekerheid en onrust in het gezin tegen te gaan (Parl. St., Kamer, 

2003-2004, DOC 51-0597/014, p. 5) en de gezinscel van het kind zoveel mogelijk te 

beschermen (Parl. St, Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 14, en DOC 51-0597/026, 

p. 6). 

 

 B.23.1.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever vervaltermijnen kon invoeren (zie EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 41; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 88; 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 

 

 B.23.2.  In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 

 

 B.23.3.  De in het geding zijnde bepaling stelt geen absolute grond van 

niet-ontvankelijkheid in voor de vordering tot betwisting van een erkenning van het 

vaderschap, maar stelt een termijn vast voor het instellen van een vordering tot betwisting van 

het vaderschap, wat wordt verantwoord door de zorg om de rechtszekerheid en een definitief 

karakter van de familiale relaties te waarborgen. 
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 Artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek voorziet overigens in de mogelijkheid voor 

het kind om tussen de leeftijd van twaalf jaar en tweeëntwintig jaar of binnen een jaar na het 

ontdekken van het feit dat de persoon die het heeft erkend noch zijn vader, noch zijn moeder 

is, een dergelijke vordering in te stellen. De wetgever waarborgt aldus het recht op de 

identiteit dat, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het voorwerp moet 

uitmaken van een grondig onderzoek wanneer de aanwezige belangen worden vergeleken 

(EHRM, 3 april 2014, Konstantinidis t. Griekenland, § 47). Bij zijn arrest nr. 96/2011 van 31 mei 

2011 heeft het Hof daarnaast geoordeeld dat een kind zelfs buiten die termijn het vermoeden van 

vaderschap moet kunnen betwisten dat is vastgesteld ten aanzien van de echtgenoot van zijn 

moeder wanneer dat vermoeden niet overeenstemt met enige biologische of socioaffectieve 

werkelijkheid. 

 

 B.24.  Gelet op de bekommernissen van de wetgever en de waarden die hij heeft willen 

verzoenen, is het derhalve niet zonder redelijke verantwoording dat de persoon die het kind 

heeft erkend, slechts over een korte termijn beschikt om zijn erkenning te betwisten. 

 

 B.25.  De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5781 en de eerste prejudiciële vraag in 

de zaak nr. 5804 dienen ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van het wilsgebrek 

 

 B.26.  In de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5747 en de derde prejudiciële vraag in de 

zaken nrs. 5781 en 5804 wordt het Hof gevraagd of artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het 

voorschrijft dat de persoon die zijn eigen erkenning betwist, dat pas op gegronde wijze kan doen 

indien hij aantoont dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde, aangezien het de rechter de 

mogelijkheid zou ontzeggen rekening te houden met de belangen van alle partijen die zijn 

betrokken bij de beoordeling van het aan hem voorgelegde geschil inzake afstamming, met name 

in de gevallen waarin het kind geen socioaffectieve band met zijn wettelijke vader heeft. 
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 B.27.  Uit de gegevens van de drie zaken en de motivering van de verwijzingsbeslissingen 

blijkt dat de geschillen ten gronde een door de erkenner ingestelde vordering tot betwisting van 

de erkenning van het vaderschap betreffen en dat de vraag of aan de toestemming van de 

erkenner al dan niet een gebrek kleefde, voor de rechtbank wordt besproken. 

 

 B.28.  Artikel 330, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de erkenner 

alleen gerechtigd is de erkenning te betwisten indien hij bewijst dat aan zijn toestemming een 

gebrek kleefde. 

 

 B.29.1.  Die bepaling vindt haar oorsprong in artikel 38 van de wet van 31 maart 1987 tot 

wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, dat artikel 330 van het 

Burgerlijk Wetboek heeft vervangen door de volgende bepaling : 

 

 « § 1.  De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist. 

 

 De erkenner en zij die de voorafgaande toestemmingen vereist in de §§ 2 en 3 bedoeld in 

§ 4, eerste lid, van artikel 319 hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te 

betwisten, indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde. 

 

 De erkenning van het vaderschap kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest 

bij de beslissing waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 319, § 3, vierde 

lid, of bij beslissing waarbij de vernietiging gevorderd krachtens § 4 van dat artikel is 

afgewezen. 

 

 § 2.  De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt 

bewezen dat de erkenner niet de vader of de moeder is. 

 

 Het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten 

aanzien van de erkenner ». 

 

 Volgens de parlementaire voorbereiding heeft de wetgever de mogelijkheid om een 

erkenning te betwisten, willen beperken :  

 

 « Als principe moet gelden dat een betwisting van de erkenning slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen zou mogen plaatshebben. Inzake erkenning moet immers worden 

gestreefd naar een zo groot mogelijk parallellisme met het vaderschap binnen het huwelijk.  

 

 Zulks betekent dat inzake erkenning moet worden gestreefd naar een zelfde stabiliteit als 

deze die bestaat ten aanzien van een kind dat binnen het huwelijk wordt geboren » (Parl. St., 

Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 101). 
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 De mogelijkheid voor de erkenner om die erkenning te betwisten is ter discussie gesteld. 

Uiteindelijk is besloten dat « degene die de erkenning heeft gedaan, deze niet meer zou kunnen 

betwisten wanneer hij met kennis van zaken heeft gehandeld, ook niet wanneer hij niet de vader 

van dat erkende kind is. Doch wanneer aan de toestemming een gebrek kleeft, zal de betwisting 

op grond van het gemeen recht ter zake steeds mogelijk zijn. Wel moet worden opgemerkt dat 

een vernietiging gegrond op een gebrek in de toestemming, zeer zelden voorkomt. 

Duidelijkheidshalve werd voorgesteld aan de tekst van het eerste lid de woorden toe te voegen : 

‘ tenzij hij bewijst dat er aan zijn toestemming een gebrek kleefde ’ » (ibid., pp. 101 en 102). 

 

 B.29.2.  Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek is vervolgens vervangen bij artikel 16 van 

de wet van 1 juli 2006 « tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan », vervolgens gewijzigd 

bij artikel 370 van de wet van 27 december 2006 « houdende diverse bepalingen (I) ». De 

wetgever heeft in paragraaf 1, tweede lid, de bepaling behouden die de ontvankelijkheid van de 

door de erkenner ingestelde vordering afhankelijk maakt van het bewijs dat aan zijn toestemming 

een gebrek kleefde. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 1 juli 2006 blijkt dat de 

wetgever met name ernaar streefde : 

 

 « de regels inzake betwisting van het vaderschap van de echtgenoot en betwisting van de 

afstamming door erkenning, nader tot elkaar te brengen. De wet van 1987 heeft de meeste 

vormen van discriminatie tussen kinderen wat de gevolgen van de afstamming betreft, 

weggewerkt. Nu is het de bedoeling om de verschillen in behandeling weg te werken met 

betrekking tot het betwisten van een afstamming die niet met de werkelijkheid overeenstemt. 

Alle kinderen worden zo op dezelfde manier behandeld. De wet van 1987 behoudt het recht 

om het vaderschap van de echtgenoot te betwisten voor aan de moeder, de echtgenoot (of de 

vorige echtgenoot) en het kind. De erkenning kan daarentegen door iedere belanghebbende 

worden betwist (artikel 330). Artikel 318 van het ontwerp bepaalt dat het vermoeden van 

vaderschap van de echtgenoot dezelfde gevolgen heeft als de erkenning. Het nieuwe 

artikel 330 legt voor de betwisting van beide dezelfde voorwaarden op. In beide gevallen kan 

de afstamming worden betwist door de ouder ten aanzien van wie de afstamming al is 

vastgesteld (meestal : de moeder), door de echtgenoot (of de vorige echtgenoot), door de 

kandida(a)t(e) voor erkenning en door het kind » (Parl. St., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1402/7, 

p. 4). 
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 B.29.3.  Zoals het voortvloeit uit de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006, bepaalt 

artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 

vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 

wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 

 

 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 

De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 

het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 

opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 

van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 

het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 

tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 

echtgenoot zijn vader niet is.  

 

 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 

om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 

of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 

neerdalende lijn. 

 

 Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door 

de vorige echtgenoot. 

 

 § 3.  Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet 

gedaan indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is. 

 

 De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, 

behoudens tegenbewijs, gegrond verklaard : 

 

 1°  in de gevallen bedoeld in artikel 316bis; 

 

 2°  wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing 

is vastgesteld; 

 

 3°  wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is 

komen vast te staan. 

 

 § 4.  De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, 

als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere 

daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het 

gevolg kan zijn. 

 

 § 5.  De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 

biologische vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te 

staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de 

vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan 

de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering 

afgewezen ». 
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 B.30.1.  Het Hof moet nagaan of objectief en redelijk kan worden verantwoord dat de 

door de erkenner van het vaderschap ingestelde vordering tot betwisting alleen ontvankelijk is 

indien die persoon aantoont dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde en of de in het 

geding zijnde bepaling door van het bestaan van een wilsgebrek een voorwaarde voor de 

ontvankelijkheid van de vordering te maken, geen afbreuk doet aan de positieve verplichting 

voor de overheid om maatregelen te nemen die de daadwerkelijke eerbiediging van het privé-  

en gezinsleven verzekeren, zelfs binnen de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen 

individuen, die voortvloeit uit artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, zoals gepreciseerd in B.6 tot B.10. Wanneer hij een 

wettelijke regeling inzake afstamming tot stand brengt, moet de wetgever het de bevoegde 

overheden immers in beginsel mogelijk maken om de belangen van de verschillende 

betrokken personen in concreto af te wegen, op gevaar af anders een maatregel te nemen die 

niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 B.30.2.  Uit de in B.29.1 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever 

de mogelijkheden om een erkenning te betwisten, heeft willen beperken omwille van de 

rechtszekerheid, en dat hij rekening ermee heeft gehouden dat de erkenner uitdrukkelijk heeft 

ingestemd met die erkenning. Alleen in de gevallen waarin aan die toestemming een gebrek 

kleefde, is het dus toegestaan om het vaderschap te betwisten en aldus terug te komen op de 

gegeven toestemming. 

 

 B.30.3.  In tegenstelling tot de vaststelling van de afstamming van een kind dat binnen het 

huwelijk is geboren, die voortvloeit uit het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot 

(artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek), veronderstelt de erkenning dat de man die een kind 

erkent, zijn wil uitdrukkelijk uit. Ofschoon door die erkenning een afstammingsband tot stand 

komt, is het niet uitgesloten dat de betrokkene een kind erkent in de wetenschap dat er tussen hen 

geen biologische band bestaat.  

 

 B.30.4.  Een voorwaarde van ontvankelijkheid belet de rechter in beginsel het geschil ten 

gronde te onderzoeken en dus de belangen af te wegen. Te dezen verhindert de in het geding 

zijnde bepaling evenwel niet dat een man die een kind erkent omdat hij op het ogenblik van die 

erkenning ervan overtuigd was dat hij de biologische vader was, die erkenning betwist wanneer 
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achteraf zou blijken dat hij niet de biologische vader was : in dat geval dient immers te worden 

aangenomen dat zijn toestemming tot de erkenning gebrekkig was. 

 

 B.30.5.  Wanneer de betrokkene een kind erkent in de wetenschap dat er tussen hen geen 

biologische band bestaat, is zulks niet het geval. In die hypothese vermocht de wetgever er 

rekening mee te houden dat de erkenner vrij en weloverwogen heeft gehandeld.  

 

 B.30.6.  De voorwaarde van ontvankelijkheid waarin de in het geding zijnde bepaling 

voorziet, geldt niet wanneer andere personen de vordering tot betwisting van de erkenning 

instellen. Aangezien andere personen een vordering tot betwisting van de erkenning kunnen 

instellen zonder aan dezelfde voorwaarde van ontvankelijkheid te zijn onderworpen, namelijk het 

kind en de man die het vaderschap opeist, maakt de wetgever het de rechter mogelijk de 

betwisting van het vaderschap ten gronde te onderzoeken en de belangen van de verschillende 

betrokken personen in concreto af te wegen. 

 

 B.31.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap 

ingesteld door de man die het kind heeft erkend, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van 

staat heeft ten aanzien van die erkenner. 

 

 -  Artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10, 11 en 

22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in zoverre het bepaalt dat de vordering van de persoon die het kind 

heeft erkend, dient te worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet 

de vader van het kind is. 

 

 -  Artikel 330, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het bepaalt dat de erkenner alleen gerechtigd is 

de erkenning te betwisten indien hij bewijst dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5749 

 

 

Arrest nr. 140/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80, derde lid, en 82, tweede lid, 

van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te 

Dinant. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 13 november 2013 in zake Bernard Castaigne, handelend in zijn 

hoedanigheid van curator, en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 22 november 2013, heeft de Rechtbank van Koophandel te Dinant de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen 80, derde lid, en 82, tweede lid, van de faillissementswet van 

8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie volgens welke, en 

zonder dat de rechtbank in dat verband over enige beoordelingsbevoegdheid beschikt, de 

partner van de gefailleerde, die een feitelijk gezin met hem vormt en die persoonlijk 

aansprakelijk zou zijn voor de schuld van de gefailleerde, in tegenstelling tot de al dan niet 

feitelijk gescheiden echtgenoot, de voormalige echtgenoot en de wettelijk samenwonende die 

van rechtswege de werking van de verschoonbaarheid genieten, noch van die verplichting kan 

worden bevrijd ingevolge de aan de gefailleerde toegekende verschoonbaarheid, noch kan 

worden geacht kosteloos te hebben gehandeld en kan verzoeken om een bevrijding van zijn 

verbintenissen te kunnen genieten ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Maria-Isabel Vaamonde y Salgueiro; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 

Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Maria-Isabel Vaamonde y Salgueiro heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 

 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en 

R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij een van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In juli 2013 heeft J.-C. Friedrich aangifte gedaan van faillissement voor de snackbar die hij exploiteerde; zijn 

partner, M.-I. Vaamonde y Salgueiro, had zich hoofdelijk en ondeelbaar borg gesteld voor zijn verbintenissen bij de 

vennootschappen « EB Lease » en « Record Bank ». Na te hebben vastgesteld dat J.-C. Friedrich verschoonbaar was, 

onderzoekt de verwijzende rechter het verzoek van M.-I. Vaamonde y Salgueiro om van haar verbintenis als 

persoonlijke zekerheidsteller te worden bevrijd. 
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 De verwijzende rechter is van oordeel dat M.-I. Vaamonde y Salgueiro belang erbij had dat de financiële 

situatie van haar partner voorspoedig was en dat haar verbintenis niet als kosteloos kan worden beschouwd, 

zodat de in artikel 80, derde lid, van de faillissementswet bedoelde mogelijkheid tot bevrijding niet op haar 

verbintenis van toepassing kan zijn. 

 

 Aangezien hij vaststelt dat M.-I. Vaamonde y Salgueiro, indien zij de echtgenote (artikel 82, tweede lid, 

van de faillissementswet) of de wettelijk samenwonende (arrest nr. 129/2010 van 18 november 2010) van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde was geweest, van rechtswege de verschoonbaarheid van de gefailleerde 

had kunnen genieten, beslist de verwijzende rechter de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen aan 

het Hof. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  M.-I. Vaamonde y Salgueiro legt haar persoonlijke situatie uit : op geen enkel ogenblik hebben zij en 

haar partner het huwelijk of de wettelijke samenwoning overwogen, en bij haar verbintenis als hoofdelijke borg 

heeft niemand haar aandacht gevestigd op de gevolgen van dat statuut ten aanzien van een eventueel 

faillissement. 

 

 Zij voert aan dat haar financiële situatie en die van haar kinderen reeds erg onzeker is, en dat, indien zij niet van 

haar verbintenissen wordt bevrijd, ofwel zij zal worden verplicht een dossier tot collectieve schuldenregeling in te 

dienen, ofwel in werkelijkheid haar partner, verschoonbaar verklaarde gefailleerde, de betaling op zich zal nemen, 

terwijl hij gezondheidsproblemen heeft. Hun relatie zou wegens financiële problemen tot een breuk worden gebracht, 

gewoon omdat een officieel document dat hun verbintenis legaliseert, ontbreekt. 

 

 Zij betwist daarenboven dat haar verbintenis is aangegaan met het oog op persoonlijke verrijking, aangezien zij 

enkel ertoe strekte haar partner te helpen. 

 

 Zij is van mening dat de nieuw samengestelde gezinnen die wegens hun rampzalige financiële situaties in de 

onmogelijkheid verkeren te huwen, net zoals de andere « wettige » gezinnen moeten worden beschermd. Zij verzoekt 

dan ook een einde te maken aan een bijzonder onrecht, waarbij de in het geding zijnde regeling op korte termijn moet 

worden gewijzigd. 

 

 A.2.  Met betrekking tot de mogelijkheid om een bevrijding van de persoonlijke zekerheidstelling te verkrijgen, 

stelt de Ministerraad allereerst vast dat de voorwaarde van de kosteloosheid van de verbintenis, in tegenstelling tot 

wat de verwijzende rechter van oordeel is, het voorwerp van een beoordeling door de rechter kan uitmaken. Voor het 

overige streeft die maatregel een legitiem doel na en is hij redelijk verantwoord. 

 

 Met betrekking tot het voordeel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde is de Ministerraad van mening 

dat de vergeleken categorieën van personen, enerzijds, de echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk 

samenwonende en, anderzijds, elke andere persoon zijn, waarbij het Hof zich in het arrest nr. 87/2011 over die 

vergelijking heeft uitgesproken; het feit dat de persoonlijke zekerheidsteller de feitelijk samenwonende van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde is, is immers geenszins relevant ten aanzien van de toepassing van de wet. 

 

 Met de verschoonbaarheid van de gefailleerde worden tegelijkertijd de bescherming van de gefailleerde zelf, 

door hem de mogelijkheid te bieden een economische activiteit opnieuw aan te vatten, alsook het algemeen belang, 

door het mogelijk te maken een economische activiteit die mogelijk rijkdom genereert, weer op gang te brengen, 

nagestreefd; het feit dat het voordeel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde wordt uitgebreid tot de 

echtgenoot of wettelijk samenwonende, heeft tot doel de aldus geboden bescherming te versterken. 

 

 De feitelijk samenwonende onderscheidt zich op objectieve wijze van de categorieën die de uitbreiding van de 

verschoonbaarheid van de gefailleerde genieten. De echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk 

samenwonende bevinden zich immers in een juridische relatie met de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die 

wordt gekenmerkt door wederzijdse plichten, en waaraan enkel volgens bepaalde bijzondere voorwaarden en 

vormvoorschriften een einde kan worden gemaakt. De feitelijke samenwoning doet daarentegen geen enkele 
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bijzondere verplichting ontstaan, met name op vermogensrechtelijk vlak, en er kan eenzijdig en onmiddellijk een 

einde aan worden gemaakt. De feitelijk samenwonende bevindt zich juridisch gezien dus niet in een andere situatie 

dan eender welke andere persoon die zich aldus zou hebben verbonden, waarbij er daarenboven geen enkel bijzonder 

statuut van de feitelijk samenwonende bestaat. 

 

 Ten slotte vormt de uitbreiding van het voordeel van de verschoonbaarheid tot de echtgenoot, de voormalige 

echtgenoot of de wettelijk samenwonende een afwijking van het gemeen recht van de overeenkomsten; de 

uitbreiding van die bescherming tot de feitelijk samenwonende is niet onontbeerlijk om het de verschoonbaar 

verklaarde gefailleerde mogelijk te maken een economische activiteit opnieuw aan te vatten en zou dan ook een 

onverantwoorde en onevenredige aantasting van de rechten van de schuldeisers vormen, die afwijkt van het 

evenwicht dat de wetgever tussen de schuldeisers en de schuldenaars heeft nagestreefd. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 80, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna : de 

faillissementswet), ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005, bepaalt : 

 

 « De gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en de 

schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid, worden in de raadkamer gehoord over de 

bevrijding. Tenzij hij zijn onvermogen frauduleus organiseerde, bevrijdt de rechtbank geheel 

of gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 

gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding met zijn inkomsten 

en met zijn patrimonium is ». 

 

 B.1.2.  Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij de wet van 

18 juli 2008, bepaalt : 

 

 « De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van 

zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 

die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt 

ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd ». 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de voormelde 

bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie volgens welke, 

« zonder dat de rechtbank in dat verband over enige beoordelingsbevoegdheid beschikt », de 

feitelijk samenwonende van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde anders wordt 

behandeld dan de echtgenoot, de voormalige echtgenoot of de wettelijk samenwonende van 

een dergelijke gefailleerde : terwijl die laatstgenoemden van rechtswege de werking van de 

verschoonbaarheid genieten, zou de feitelijk samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is 

voor de schuld van de gefailleerde, noch van die verplichting kunnen worden bevrijd 

ingevolge de aan de gefailleerde toegekende verschoonbaarheid, noch kunnen worden geacht 
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kosteloos te hebben gehandeld en kunnen verzoeken om een bevrijding van zijn verbintenis te 

kunnen genieten. 

 

 B.3.  Het verwijzingsvonnis heeft betrekking op de situatie van een verschoonbaar 

verklaarde gefailleerde en zijn partner, die zich hoofdelijk borg heeft gesteld voor een lening 

die is bestemd voor de financiering van de opening en de exploitatie van een snackbar door de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde, handelsactiviteit die het voorwerp van de aangifte van 

faillissement heeft uitgemaakt. 

 

 

 Ten aanzien van het voordeel van de verschoonbaarheid 

 

 B.4.  Het in het geding zijnde artikel 82, tweede lid, maakt deel uit van de 

faillissementswetgeving die in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen 

tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. 

 

 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die 

hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen 

in zijn belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang 

erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, 

waarbij het voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen 

belang kan dienen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36). 

 

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] 

indien [de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het 

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als 

gevolg van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten 

te verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze 

rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van 

de schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke 

regeling heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl. 

St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 
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 B.5.1.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 heeft het Hof geoordeeld dat 

artikel 82 van de faillissementswet, zoals van toepassing vóór het werd vervangen bij 

artikel 29 van de wet van 4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen », niet 

bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het op geen enkele 

wijze een rechter toestond de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van 

zijn verbintenissen te bevrijden. 

 

 B.5.2.  Ingevolge dat arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in 

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

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

gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting. 

 

 B.5.3.  Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling onbestaanbaar was met het beginsel van 

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

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

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

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

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

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

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

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

verplichting. 

 

 B.5.4.  De wet van 18 juli 2008 heeft artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet 

opnieuw gewijzigd, door het voordeel van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de 

voormalige echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde. 

 

 B.5.5.  Artikel 82, tweede lid, bevrijdt de echtgenoot en de voormalige echtgenoot van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de 

gefailleerde, van zijn verplichtingen. 
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 B.6.1.  In antwoord op een vraag over de situatie van de wettelijk samenwonende die 

persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn verschoonbaar verklaarde gefailleerde 

wettelijk samenwonende, heeft het Hof, bij zijn arrest nr. 129/2010 van 18 november 2010, 

geoordeeld dat de wetgever, wanneer hij in de faillissementswet voorziet in een mogelijkheid 

om de gefailleerde verschoonbaar te verklaren en de gevolgen van de verschoonbaarheid 

uitbreidt tot de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld 

van de gefailleerde, terwijl die gunstmaatregel niet geldt voor de wettelijk samenwonende die 

eveneens persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, personen die zijn 

gehouden tot de regeling van dezelfde schulden, verschillend behandelt. 

 

 Het Hof oordeelde : 

 

 « B.7.  […] 

 

 Immers, in beide situaties hebben de echtgenoot en de wettelijk samenwonende een 

persoonlijke verplichting aangegaan of zijn ze daartoe gehouden, die evenwel geen betrekking 

heeft op de betaling van een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de 

gefailleerde hoofdschuldenaar. 

 

 Ten aanzien van de echtgenoot die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn 

gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de schuldeisers van de gefailleerde, op 

zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid, niet langer 

plaatsvinden. De wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van 

zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen geenszins de gevolgen van de 

verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn bestaande en toekomstige goederen, een 

schuld aan te zuiveren waarvoor zijn wettelijk samenwonende niet langer kan worden 

vervolgd. 

 

 Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de wettelijk 

samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun 

gefailleerde samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten 

aanzien van het in B.3 omschreven doel, niet redelijk verantwoord is ». 

 

 B.6.2.  Ten gevolge van de vaststelling van de lacune door het voormelde arrest 

nr. 129/2010, genieten de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de 

schuld van hun gefailleerde samenwonende, de regel van de verschoonbaarheid. 

 

 B.7.  Het Hof dient te onderzoeken of die maatregel een discriminatie inhoudt ten aanzien 

van de feitelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk 

aansprakelijk is voor de schuld van die gefailleerde. 
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 Daarbij dient rekening te worden gehouden met de respectieve kenmerken van het 

huwelijk, van de wettelijke samenwoning en van de feitelijke samenwoning, alsook, 

enerzijds, met de economische en sociale doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel 

en, anderzijds, met de ter zake geldende beginselen van het burgerlijk vermogensrecht 

volgens welke « alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan […] degenen die deze hebben 

aangegaan, tot wet [strekken] » (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en 

« ieder die persoonlijk verbonden is, […] gehouden [is] zijn verbintenissen na te komen, 

onder verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als 

toekomstige » (artikel 7 van de hypotheekwet van 16 december 1851). 

 

 B.8.  Het verschil in behandeling steunt op een objectief element, namelijk dat de 

juridische toestand van de partners verschilt naargelang de enen gehuwd zijn of wettelijk 

samenwonenden zijn, en de anderen feitelijk samenwonenden zijn. Hun juridische toestand 

verschilt zowel wat hun persoonlijke verplichtingen jegens elkaar als wat hun 

vermogensrechtelijke toestand betreft. 

 

 B.9.1.  Echtgenoten zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het 

Burgerlijk Wetboek); zij genieten de bescherming van de gezinswoonst en de huisraad 

(artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek); de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang 

besteden aan hun bijdrage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk 

Wetboek), waarin zij moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het Burgerlijk 

Wetboek). Schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de 

huishouding en de opvoeding van de kinderen verbinden de andere echtgenoot hoofdelijk, 

behoudens wanneer zij, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn 

(artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.9.2.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van 

twee personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd 

(artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek). De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een 

van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden 

worden beëindigd, in onderlinge overeenstemming of eenzijdig, door middel van een 

schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt 

in het bevolkingsregister (artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek). 
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 Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de wettelijke 

bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het Burgerlijk 

Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke samenwoning; de 

wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van 

hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der wettelijk 

samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die 

door hen worden opgevoed, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk (artikel 1477 van 

het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.10.  Ten aanzien van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende die zich persoonlijk 

heeft verbonden ten gunste van zijn gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de 

schuldeisers van de gefailleerde, op zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van 

de verschoonbaarheid, niet langer plaatsvinden. De feitelijk samenwonende die zich 

persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn gefailleerde samenwonende, geniet 

daarentegen geenszins de gevolgen van de verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn 

bestaande en toekomstige goederen, een schuld aan te zuiveren waarvoor zijn partner niet 

langer kan worden vervolgd. 

 

 B.11.  Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de feitelijk 

samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun 

gefailleerde samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten 

aanzien van het in B.4 omschreven doel, niet zonder redelijke verantwoording is, aangezien 

de door feitelijk samenwonenden gevormde gemeenschap niet met dezelfde zekerheid wordt 

aangetoond als die welke ontstaat uit het huwelijk of uit de wettelijke samenwoning en 

aangezien daaruit niet dezelfde rechten en plichten voortvloeien. 

 

 Terwijl de echtgenoten en wettelijk samenwonenden wederzijdse rechten en plichten 

hebben die in het Burgerlijk Wetboek zijn omschreven, zijn de feitelijk samenwonenden 

immers niet dezelfde juridische verbintenissen jegens elkaar aangegaan; aangezien zij geen 

geïnstitutionaliseerde vorm van samenleven is, voert de feitelijke samenwoning juridisch 

gezien geen vermogensgemeenschap in en doet zij evenmin een vermogensrechtelijke 

solidariteit ontstaan, vermits de feitelijk samenwonenden elkaar geen hulp en bijstand 

verschuldigd zijn. 
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 De feitelijk samenwonenden hebben overigens, alvorens die zekerheid te verlenen, over 

een beoordelingsvrijheid kunnen beschikken waarover de echtgenoot of wettelijk 

samenwonende wiens verbintenis een voorwaarde is voor de toekenning van een door zijn 

partner aangevraagde lening, niet in dezelfde mate beschikt. 

 

 B.12.  In zoverre zij betrekking heeft op artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, 

dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de mogelijkheid tot bevrijding 

 

 B.13.  Het in het geding zijnde artikel 80, derde lid, is ingevoegd bij de wet van 20 juli 

2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale 

bepalingen. 

 

 B.14.1.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002, had het Hof vastgesteld dat, « ook 

al impliceert de regeling van de borg dat hij in principe tot zijn borgtocht gehouden blijft 

wanneer de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, […] het […] onverantwoord [is] dat een 

rechter [niet] wordt toegestaan te beoordelen of er geen aanleiding is om hem te bevrijden, in het 

bijzonder wanneer zijn verbintenis van belangeloze aard is ». Het Hof besloot dat artikel 82 van 

de wet van 8 augustus 1997, waarin het lot van de borg niet in aanmerking werd genomen, om 

die reden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond. 

 

 B.14.2.  Ingevolge dat arrest werd bij artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet, 

ingevoegd bij de wet van 4 september 2002, een einde gemaakt aan de door het Hof vastgestelde 

discriminatie, door echter het voordeel van de verschoonbaarheid automatisch uit te breiden tot 

iedere persoon die zich kosteloos borg heeft gesteld. 

 

 De parlementaire voorbereiding van de wet van 4 september 2002, die de kosteloze 

borgen van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van hun verplichtingen bevrijdde, 

getuigt van de bekommernis om rekening te houden met de situatie van « de particulieren die 

zich uit vrijgevigheid borg hebben gesteld, zonder zich vaak rekenschap te geven van alle 

gevolgen van hun beslissing » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1132/001, p. 17); de 
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kosteloze aard van de borg houdt in dat de personen die zich hebben verbonden, met hun 

borgstelling geen economisch voordeel nastreven. 

 

 B.15.1.  Bij zijn arrest nr. 114/2004 van 30 juni 2004 heeft het Hof die bepaling 

onbestaanbaar met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie bevonden, in zoverre de 

wetgever, door het voordeel van de verschoonbaarheid, dat slechts onder bepaalde 

voorwaarden aan een gefailleerde wordt toegekend, automatisch uit te breiden tot de persoon 

die zich kosteloos borg heeft gesteld, aan de schuldeisers een last heeft opgelegd die niet 

redelijk verantwoord is ten aanzien van het doel dat hij nastreeft; bijgevolg heeft het 

artikel 82, eerste lid, vernietigd, en daarbij de gevolgen ervan uiterlijk tot 31 juli 2005 

gehandhaafd. 

 

 B.15.2.  De wetgever heeft met de wet van 20 juli 2005 die ongrondwettigheid willen 

verhelpen. Die wet voorziet in een procedure waardoor de persoonlijke borg niet langer 

automatisch, maar door de rechter kan worden bevrijd van zijn verbintenis ten aanzien van de 

schuldeiser van de gefailleerde, op voorwaarde dat de rechter onderzoekt of de persoon zich 

« kosteloos » persoonlijk zeker stelde en zijn onvermogen niet frauduleus organiseerde en dat 

hij vaststelt dat die verbintenis niet in verhouding is met de inkomsten en het vermogen van 

die persoon. 

 

 B.15.3.  De parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 2005 stelt dat de 

wetgever heeft geoordeeld dat « deze oplossing als enige van aard [was] om tegemoet te 

komen aan de eisen van het Arbitragehof » en dat « gezien het veelvoud van patrimoniale 

situaties van de personen die de kredietwaardigheid van de gefailleerde versterkten, […] het 

vastleggen in de wet van precieze criteria, bedoeld om de beoordeling van de rechtbank te 

omkaderen, niet alleen onbevredigend [was], maar het […] een bron [kon] zijn van 

rechtsonzekerheid » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 6). 

 

 B.16.  In de interpretatie van de verwijzende rechter zou de feitelijk samenwonende niet 

van zijn verbintenis als borg kunnen worden bevrijd, aangezien zijn verbintenis niet zou 

kunnen worden geacht « kosteloos » te zijn toegestaan, vermits een feitelijk samenwonende 

« belang erbij heeft dat de financiële situatie van zijn partner voorspoedig is »; de verwijzende 

rechter leidt daaruit af dat hij over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt die hem 

toelaat de feitelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde te bevrijden. 
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 B.17.1.  Het staat aan de verwijzende rechter en niet aan het Hof te oordelen of de 

persoon die vraagt het voordeel van artikel 80, derde lid, van de faillissementswet te genieten, 

in de zin van die bepaling een kosteloze borg is. 

 

 De kosteloze aard van de borg houdt in dat de personen die zich hebben verbonden, met 

hun borgstelling geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks economisch voordeel nastreven 

(Cass., 26 juni 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 403; Cass., 14 november 2008, Arr. Cass., 2008, 

nr. 632; zie eveneens artikel 2043bis van het Burgerlijk Wetboek). De mogelijkheid tot 

bevrijding past in het kader van de bekommernis van de wetgever om de meest 

onbaatzuchtige en meest kwetsbare categorie van borgen in bescherming te nemen. 

 

 Bij het aannemen van de wet van 3 juni 2007, die in het Burgerlijk Wetboek een 

artikel 2043bis heeft ingevoegd waarin de kosteloze borgtocht wordt gedefinieerd, en die een 

algemene procedure ter bescherming van de kosteloze borgtochten heeft geregeld, heeft de 

minister van Consumentenzaken gepreciseerd : 

 

 « Het kosteloos karakter wordt geval per geval beoordeeld. […] Het gaat enkel om een 

economisch voordeel, niet om een affectief voordeel. Het kosteloos karakter is een 

feitenkwestie die geval per geval moet worden beoordeeld » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-2730/003, p. 9). 

 

 De rechter kan derhalve in concreto het kosteloze karakter van de verbintenis van de borg 

beoordelen. 

 

 B.17.2.  Er moet worden beklemtoond dat artikel 80, derde lid, van de faillissementswet 

niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat het de persoon die feitelijk samenwoont met de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde, uitsluit van de voorwaarde met betrekking tot de 

kosteloosheid van de verbintenis van de borg, enkel om reden dat hij met die laatste 

samenwoont. 
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 Zoals in B.11 is aangegeven, doet de feitelijke samenwoning juridisch gezien immers 

geen enkele vorm van vermogensrechtelijke solidariteit van de partners ontstaan, zodat niet 

kan worden aangenomen dat die feitelijke situatie als dusdanig een rechtstreeks of 

onrechtstreeks economisch belang van de feitelijk samenwonende die zich borg zou hebben 

gesteld, met zich meebrengt. 

 

 Hoewel het redelijk verantwoord is dat de wetgever de gevolgen van de verschoonbaarheid 

niet automatisch heeft uitgebreid tot de feitelijk samenwonende, is het daarentegen niet redelijk 

verantwoord dat de feitelijke samenwoning elke bevrijding van de kosteloze borg van de feitelijk 

samenwonende verhindert wanneer die zijn onvermogen niet frauduleus heeft georganiseerd 

en zijn verbintenis niet in verhouding is met zijn inkomsten en zijn vermogen. Voor het 

overige komt de beoordeling van de feitelijke situatie van de feitelijk samenwonenden toe aan 

de verwijzende rechter. 

 

 B.18.  Rekening houdend met wat in B.17.2 is vermeld, dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord, in zoverre zij betrekking heeft op artikel 80, derde lid, van 

de faillissementswet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Rekening houdend met wat in B.17.2 is vermeld, schenden de artikelen 80, derde lid, en 

82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5761 

 

 

Arrest nr. 141/2014 

van 25 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 103, § 1, 1°, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 27 november 2013 in zake Valérie Lannoy tegen de Landsbond van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

3 december 2013, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 103, § 1, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 van de 

raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het voorwerp van de richtlijn 97/81/EG van de 

Raad van 15 december 1997 uitmaakt, in de interpretatie volgens welke het de volledige 

opschorting van de op grond van een voltijdse tewerkstelling berekende uitkeringen voor 

arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, zonder een onderscheid te maken naargelang de 

compenserende opzeggingsvergoeding die de schadeloosstelling in de weg staat, op grond van 

een voltijds of een deeltijds loon is berekend, waardoor werknemers die zich in verschillende 

situaties bevinden, aldus op dezelfde wijze worden behandeld ? ». 

 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Fonteyn en Mr. P. Slegers, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 

 

 Bij beschikking van 8 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers P. Nihoul en 

E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 

zal worden gehouden, tenzij één van de partijen binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van deze beschikking, een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 28 mei 2014 en de zaak in 

beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 28 mei 2014 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 V. Lannoy was, in dienst van dezelfde werkgever, tewerkgesteld in het kader van twee deeltijdse 

vervangingsovereenkomsten. Zij is arbeidsongeschikt geweest vanaf 10 januari 2003 en heeft vanaf 9 februari 

2003 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van haar ziekenfonds genoten. Die uitkeringen zijn berekend 

op basis van het totale loon dat zij in het kader van de twee overeenkomsten heeft ontvangen. De eerste 

arbeidsovereenkomst, voor bepaalde duur, is beëindigd tijdens de arbeidsongeschiktheid op 28 februari 2003. De 

tweede overeenkomst, voor onbepaalde duur, is beëindigd op 15 augustus 2003, met uitkering van een 

compenserende opzeggingsvergoeding berekend op grond van het loon waarin in het kader van die tweede 

overeenkomst was voorzien, voor de periode van 15 augustus tot 14 oktober 2003. 
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 Het ziekenfonds was van oordeel dat V. Lannoy geen recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

voor de periode van 15 augustus tot 14 oktober 2003 wegens de betaling van de compenserende 

opzeggingsvergoeding, en dat het bedrag dat haar gedurende die periode is uitgekeerd, ten onrechte werd 

betaald. V. Lannoy betwist die beslissing, waarbij zij stelt dat de terugvordering slechts betrekking moest hebben 

op de helft van de aan haar betaalde uitkeringen en dat zij, voor de betrokken periode, recht had op de helft van 

de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, aangezien de arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend was op grond van 

een « dubbele halftijdse betrekking », terwijl de compenserende opzeggingsvergoeding berekend was op grond 

van het loon dat enkel in het kader van een van de twee halftijdse overeenkomsten verschuldigd was. 

 

 Bij het Arbeidshof te Brussel heeft V. Lannoy hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in eerste aanleg 

waarbij het door het ziekenfonds teruggevorderde, onterecht uitgekeerde bedrag gegrond was verklaard. Het 

Arbeidshof merkt op dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regel niet kunnen worden gecumuleerd met 

een compenserende opzeggingsvergoeding, die wordt beschouwd als een loon in de zin van artikel 2 van de wet 

van 15 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Zij is van mening dat, indien 

artikel 103, § 1, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in die zin wordt geïnterpreteerd dat het ontvangen van een 

compenserende opzeggingsvergoeding de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de weg staat, 

zonder dat rekening ermee moet worden gehouden dat die uitkering is berekend op grond van het loon voor een 

deeltijdse betrekking, terwijl de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn berekend op grond van het loon voor 

twee gecumuleerde deeltijdse betrekkingen, die bepaling werknemers die zich in verschillende situaties 

bevinden, op dezelfde manier behandelt. Het Arbeidshof merkt eveneens op dat de Europese wetgeving vraagt 

om rekening te houden met het « pro rata temporis »-beginsel. Het stelt derhalve aan het Hof de hiervoor 

weergegeven vraag. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, omdat 

zij steunt op een verkeerde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling. Hij voert aan dat artikel 103, § 1, 

1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

gecoördineerd op 14 juli 1994, dat het voorwerp van de prejudiciële vraag uitmaakt, noodzakelijkerwijs moet 

worden gelezen in samenhang met artikel 103, § 3, van dezelfde wet en met artikel 242, § 1, van het koninklijk 

besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Hij leidt hieruit af dat de arbeidsongeschikte 

werknemer die in de hypothese van de verwijzende rechter wordt beoogd, voor de periode die wordt gedekt door 

de compenserende opzeggingsvergoeding met betrekking tot een van de twee deeltijdse betrekkingen, 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moet ontvangen waarvan het bedrag wordt bepaald op grond van alleen de 

betrekking waarop die verbrekingsvergoeding geen betrekking heeft. Hij bevestigt dat het daarbij gaat om een 

toepassing van het zogenaamde « pro rata temporis »-beginsel dat door het Arbeidshof wordt bedoeld. 

 

 A.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het stelsel van arbeidsongeschiktheid de 

werknemer die is tewerkgesteld in een voltijdse betrekking niet op dezelfde wijze behandelt als de werknemer 

die twee of meer deeltijdse betrekkingen heeft, omdat de compenserende opzeggingsvergoeding voor een van de 

deeltijdse betrekkingen de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de andere deeltijdse betrekking niet in de weg 

staat. Hij besluit hieruit dat de identieke behandeling die in de prejudiciële vraag in het geding is, niet bestaat. 

 

 



4 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 103, § 1, 1°, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna : de wet van 14 juli 1994), dat bepaalt : 

 

 « Geen aanspraak op uitkeringen heeft de werknemer : 

 

 1°  voor de periode waarvoor hij recht heeft op loon. Het begrip loon wordt bepaald bij 

artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers. 

 

 Evenwel kan de Koning het aldus bepaalde begrip uitbreiden of beperken ». 

 

 B.1.2.  Krachtens artikel 2 van de voormelde wet van 12 april 1965 moet de 

compenserende opzeggingsvergoeding worden beschouwd als loon, zodat de toekenning 

ervan de schorsing van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedoeld in de wet van 14 juli 

1994 met zich meebrengt. 

 

 B.2.1.  Het Hof wordt verzocht na te gaan of artikel 103, § 1, 1°, van de wet van 14 juli 

1994 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met clausule 4 van de kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het voorwerp 

uitmaakt van de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997. Het verwijzende 

rechtscollege interpreteert de in het geding zijnde bepaling in die zin dat de betaling van een 

compenserende opzeggingsvergoeding met betrekking tot een deeltijdse arbeidsovereenkomst 

die berekend is op basis van het loon dat in het kader van die deeltijdse arbeidsovereenkomst 

verschuldigd is, de toekenning in de weg staat van alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die 

een werknemer geniet die in het kader van verschillende deeltijdse arbeidsovereenkomsten 

was tewerkgesteld. 

 

 B.2.2.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, 

omdat die zou uitgaan van een verkeerde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 De door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de bepalingen 

die hij ter toetsing aan het Hof voorlegt, wordt in de regel door het Hof in aanmerking 

genomen, tenzij zij kennelijk onjuist blijkt te zijn, hetgeen te dezen niet het geval is. 
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 B.3.  In die interpretatie van de in het geding zijnde bepaling worden alle werknemers, 

ongeacht of zij een voltijdse betrekking hebben dan wel verschillende deeltijdse betrekkingen 

die gelijkwaardig zijn aan een voltijdse betrekking, op identieke wijze behandeld, aangezien 

zij allen het voordeel verliezen van de totaalsom van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 

geval van ontslag met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding voor de door 

die opzegging gedekte periode. 

 

 B.4.1.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet 

zich overigens ertegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de in geding 

zijnde maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden 

behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden 

wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 

middelen en het beoogde doel. 

 

 B.4.2.  Clausule 4 van de kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid gesloten door de Unie 

van industrie- en werkgeversfederaties in Europa (Unice), Europees Centrum van 

gemeenschapsbedrijven (CEEP) en Europees Verbond van vakverenigingen (EVV), 

uitgevoerd bij de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997, beoogd in de 

prejudiciële vraag, vestigt een beginsel van niet-discriminatie tussen deeltijdse werknemers en 

voltijdse werknemers, en beveelt, wanneer zulks passend is, de toepassing van het « pro rata 

temporis »-beginsel aan. 

 

 B.5.  Zoals het verwijzende rechtscollege opmerkt, bevinden de werknemers die 

verschillende deeltijdse betrekkingen hebben en in het kader van een van hun 

arbeidsovereenkomsten worden ontslagen, zich, ten aanzien van het bedrag van de 

compenserende opzeggingsvergoeding waarop zij recht hebben, in een situatie die wezenlijk 

verschilt van die van de werknemers die zijn gebonden door een voltijdse 
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arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. De eerstgenoemden ontvangen immers een 

compenserende opzeggingsvergoeding voor een deeltijdse betrekking die dus overeenstemt 

met slechts een deel van hun volledig loon, terwijl de laatstgenoemden een compenserende 

opzeggingsvergoeding ontvangen die overeenstemt met hun voltijdse betrekking, dus met het 

volledige bedrag van hun loon. 

 

 B.6.  Door de cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en een loon te 

verbieden, strekt de in het geding zijnde bepaling ertoe te voorkomen dat een werknemer 

tegelijkertijd een loon (of een compenserende opzeggingsvergoeding) en een met dat loon 

overeenstemmend vervangingsinkomen ontvangt. Het doel dat erin bestaat de cumulatie van 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en een loon te beletten, verantwoordt dat, wanneer de 

werknemer die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangt, wordt ontslagen, de toekenning 

van de compenserende opzeggingsvergoeding het ontvangen van 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor dezelfde periode in de weg staat. 

 

 B.7.1.  Het is evenwel niet verantwoord dat de betaling van 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend aan de werknemer die twee of meer 

deeltijdse lonen ontving, wordt geschorst voor de totaalsom ervan wanneer de werknemer een 

compenserende opzeggingsvergoeding voor een van zijn overeenkomsten geniet, vergoeding 

die bijgevolg wordt berekend op basis van slechts een deel van zijn volledige loon. De 

werknemer die in die situatie verkeert, verliest immers, voor de door de compenserende 

opzeggingsvergoeding gedekte periode, het deel van het vervangingsinkomen dat 

overeenstemt met het loon dat verschuldigd is krachtens de arbeidsovereenkomst die niet is 

beëindigd met betaling van  een compenserende opzeggingsvergoeding. 

 

 B.7.2.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 57 van de wet van 

9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, zoals vervangen bij artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot 

wijziging van de voormelde wet van 9 augustus 1963. Toen de voormelde wetten van 

9 augustus 1963 en van 27 juni 1969 in werking traden, was nagenoeg alle arbeid die in 

loondienst werd verricht, voltijdse arbeid. Als gevolg van een aantal sociaal-economische 

ontwikkelingen, in het bijzonder de steeds toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt, is de 

deeltijdse tewerkstelling de laatste decennia in aanzienlijke mate toegenomen. Deeltijds 
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werken schept niet alleen mogelijkheden in de combinatie van werk en gezin, maar maakt het 

ook mogelijk om twee of meer verschillende functies uit te oefenen. 

 

 B.8.  Daar de in het geding zijnde bepaling geen rekening houdt met het wezenlijke 

verschil in situaties tussen de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van een enkele 

arbeidsovereenkomst en de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van meerdere 

deeltijdse arbeidsovereenkomsten, brengt zij, indien zij wordt geïnterpreteerd zoals in B.2.1 

wordt aangegeven, een identieke behandeling tot stand die niet bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met clausule 4 van de 

kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het voorwerp uitmaakt van de richtlijn 97/81/EG 

van de Raad van 15 december 1997. 

 

 B.9.  Zoals de Ministerraad aanvoert, kan de in het geding zijnde bepaling evenwel 

anders worden geïnterpreteerd. 

 

 B.10.1.  Artikel 103, § 3, van de wet van 14 juli 1994 bepaalt :  

 

 « In afwijking van het in § 1 bepaalde kan de Koning, onder de voorwaarden die Hij 

vaststelt, toelaten dat de werknemer uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid geniet, 

wanneer hij recht heeft op één van de in § 1 opgesomde voordelen of in afwachting dat hij één 

van die voordelen ontvangt. 

 

 Voor de terugvordering van de uitkeringen die de verzekeringsinstelling in toepassing 

van onderhavige bepaling heeft betaald, treedt zij in de plaats van de rechthebbende ». 

 

 Artikel 242, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt : 

 

 « De gerechtigde die door meer dan één werkgever is tewerkgesteld en die, uit hoofde 

van één of meer, maar niet van alle tewerkstellingen, zich in één van de in artikel 103, § 1, 

van de gecoördineerde wet bedoelde tijdvakken bevindt, kan slechts aanspraak maken op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van één tewerkstelling die geen aanleiding geeft 

tot het toekennen van een loon of een geldelijk voordeel, als bedoeld in hetzelfde artikel 103, 

§ 1, van de gecoördineerde wet. 
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 Voor de toepassing van deze paragraaf dient het in artikel 86, § 1, 1°, a), van de 

gecoördineerde wet, bedoelde tijdvak voor hetwelk de gerechtigde aanspraak heeft op een 

vergoeding verschuldigd wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met een periode 

van tewerkstelling te worden gelijkgesteld ». 

 

 B.10.2.  In de memorie van toelichting van de voormelde wet van 27 juni 1969 wordt 

overigens bepaald : 

 

 « Vermits de toepassing van de hier bedoelde bepalingen houdende weigering der 

verstrekkingen, in bepaalde gevallen te streng zou kunnen voorkomen, ondermeer ten aanzien 

van de werknemers die bij verschillende werkgevers zijn tewerkgesteld en die een loon of een 

vergoeding ontvangen uit hoofde van één of meer, maar niet van al hun beroepsactiviteiten, 

wordt aan de Koning de bevoegdheid verleend om in zulke gevallen afwijkingen toe te laten, 

die het verlenen van uitkeringen inhouden, onder de door hem gestelde voorwaarden » 

(Parl. St., Senaat, 1968-1969, nr. 73, p. 16). 

 

 B.11.  Hieruit vloeit voort dat het in het geding zijnde artikel 103, § 1, 1°, in die zin kan 

worden geïnterpreteerd dat het de toepassing mogelijk maakt van het « pro rata 

temporis »-beginsel in het geval van een werknemer die onder verschillende deeltijdse 

arbeidsovereenkomsten is tewerkgesteld. In die interpretatie staat de in het geding zijnde 

bepaling alleen de toekenning in de weg van het deel van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat overeenstemt met de overeenkomst die is beëindigd 

met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding, waarbij het deel van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat overeenstemt met de andere overeenkomst(en) niet 

wordt aangetast door de toekenning van die compenserende opzeggingsvergoeding. 

 

 B.12.  In die interpretatie is de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met clausule 4 van de 

kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het voorwerp uitmaakt van de richtlijn 97/81/EG 

van de Raad van 15 december 1997.  
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 Om die redenen, 

 

 Het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 103, § 1, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met clausule 4 van de 

kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het voorwerp uitmaakt van de richtlijn 97/81/EG 

van de Raad van 15 december 1997, indien het zo wordt geïnterpreteerd dat het de volledige 

schorsing met zich meebrengt van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn berekend 

volgens een voltijdse betrekking, terwijl de compenserende opzeggingsvergoeding die de 

uitkeringen in de weg staat, is berekend op basis van een deeltijds loon. 

 

 -  Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met clausule 4 van de kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die het 

voorwerp uitmaakt van de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997, niet indien 

zij zo wordt geïnterpreteerd dat zij de schorsing met zich meebrengt van het deel van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat overeenstemt met de betrekking die is beëindigd met 

betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding, en niet van alle 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 25 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5232 

 

 

Arrest nr. 142/2014 

van 9 oktober 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 

10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, 

gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 27 oktober 2011 in zake de nv « Pelckmans Turnhout » tegen de 

nv « Walter Van Gastel Balen » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 

ingekomen op 7 november 2011, heeft de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te 

Antwerpen, zitting houdende zoals in kort geding, de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schenden de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening de grondwettelijke gelijkheids- en 

non-discriminatiebeginselen vervat in artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid, zoals die werd ingesteld bij artikel 7 van het 

zogenaamde Decreet D’Allarde van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van de gilden, doordat de 

daarin opgenomen verplichting tot het voeren van een wekelijkse sluitingsdag 

 

 (i)  niet van toepassing is op handelaren die gevestigd zijn in treinstations of in 

vestigingseenheden van maatschappijen voor openbaar vervoer, evenmin voor verkopen in 

luchthavens en havenzones die openstaan voor het internationaal reizigersverkeer en ook niet 

voor verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van 

autosnelwegen, doch wel op handelaren die op andere locaties gevestigd zijn en daardoor 

voor de laatste categorie van handelaren een objectief niet verantwoorde beperking inhoudt 

van de vrijheid van handel en nijverheid, 

 

 (ii)  niet van toepassing is op handelaren die actief zijn in de verkoop van producten zoals 

kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale 

Loterij, de verkoop van dragers van audiovisuele werken en videospelen, de verkoop van 

consumptie-ijs, doch wel op de handelaren die andere producten aanbieden en daardoor voor 

de laatste categorie van handelaren een objectief niet verantwoorde beperking inhoudt van de 

vrijheid van handel en nijverheid, 

 

 (iii)  enkel van toepassing is op de kleinhandel, te weten de ondernemingen die zich 

richten op verkopen aan de consument, terwijl deze niet van toepassing is op andere 

handelaren, en daarmee voor de eerste categorie van handelaren een objectief niet 

verantwoorde beperking inhoudt van de vrijheid van handel en nijverheid, 

 

 (iv)  minstens een aanzienlijk grotere beperking met zich brengt voor de handelaren die 

hun activiteit voeren door middel van een fysiek verkooppunt, met rechtstreeks contact met de 

consument dan voor de handelaren die hun activiteit voeren via een internetwinkel of 

mogelijk via andere manieren van verkoop op afstand, en derhalve voor de eerste categorie 

van handelaren een objectief niet verantwoorde beperking inhoudt van de vrijheid van handel 

en nijverheid ? ». 

 

 

 Bij tussenarrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012, bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 18 januari 2013, heeft het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het 

Hof van Justitie van de Europese Unie : 

 

 « Dient het gelijkheidsbeginsel, neergelegd in artikel 6, derde lid, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, in samenhang gelezen met de artikelen 15 en 16 van het 

voormelde Handvest en met de artikelen 34 tot 36, 56 en 57 van het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie, aldus te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een 

regeling zoals neergelegd in de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 

betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, doordat de daarin 

opgenomen verplichting tot het voeren van een wekelijkse sluitingsdag : 

 

 (i)  niet van toepassing is op handelaren die gevestigd zijn in treinstations of in 

vestigingseenheden van maatschappijen voor openbaar vervoer, evenmin voor verkopen in 

luchthavens en havenzones die openstaan voor het internationaal reizigersverkeer en ook niet 

voor verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van 

autosnelwegen, doch wel op handelaren die op andere locaties zijn gevestigd, 

 

 (ii)  niet van toepassing is op handelaren die actief zijn in de verkoop van producten zoals 

kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale 

Loterij, de verkoop van dragers van audiovisuele werken en videospelen, de verkoop van 

consumptie-ijs, doch wel op de handelaren die andere producten aanbieden, 

 

 (iii)  enkel van toepassing is op de kleinhandel, te weten de ondernemingen die zich 

richten op verkopen aan de consument, terwijl ze niet van toepassing is op andere handelaren,  

 

 (iv)  minstens een aanzienlijk grotere beperking met zich meebrengt voor de handelaren 

die hun activiteit voeren door middel van een fysiek verkooppunt, met rechtstreeks contact 

met de consument, dan voor de handelaren die hun activiteit voeren via een internetwinkel of 

mogelijk via andere manieren van verkoop op afstand ? ». 

 

 Bij arrest van 8 mei 2014 in de zaak C-483/12 heeft het Hof van Justitie van de Europese 

Unie op de vraag geantwoord. 

 

 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof de dag van de terechtzitting bepaald op 

9 juli 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 7 juli 2014 in te dienen 

aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen binnen 

dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van het 

voormelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de nv « Pelckmans Turnhout », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Philipsen, 

advocaat bij de balie te Antwerpen; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-F. De Bock en 

Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 :  

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Mr. K. Van der Maat, advocaat bij de balie te Antwerpen, loco Mr. G. Philipsen, voor 

de nv « Pelckmans Turnhout »; 

 



 4 

 .  Mr. P. Wytinck, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Walter Van Gastel 

Balen » en anderen; 

 

 .  Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-F. De Bock, voor de Ministerraad; 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  is de zaak in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter, de nv « Pelckmans Turnhout », baat een vijver- en 

tuincentrum uit. De verwerende partijen voor de verwijzende rechter zijn vier naamloze vennootschappen die 

eveneens tuincentra uitbaten. Beide partijen zijn onderworpen aan een verplichte sluitingsdag overeenkomstig 

artikel 8 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.  

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de verwerende partijen hun tuincentra zeven 

dagen op zeven openen voor het publiek en daardoor een inbreuk plegen op de bepalingen van de artikelen 8 en 

volgende van de wet van 10 november 2006; daardoor wordt een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad 

gesteld, waarvan de staking moet worden bevolen. Bovendien eist zij dat de verwerende partijen op zichtbare 

wijze melding maken van de gekozen rustdag, dit alles op straffe van een dwangsom van 10 000 euro per dag dat 

de inbreuk blijft aanhouden na de betekening van het te wijzen vonnis.  

 

 De verwerende partijen voor de verwijzende rechter betwisten de vordering van de eisende partij. Zij doen 

gelden dat de aangevoerde artikelen van de wet van 10 november 2006 strijdig zouden zijn met, enerzijds, de 

Europese regelgeving, waaronder de richtlijn 2005/29/EG betreffende de oneerlijke marktpraktijken, en, 

anderzijds, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 De verwijzende rechter heeft, alvorens ten gronde over het bodemgeschil te oordelen, één prejudiciële 

vraag gesteld aan het Hof en twee prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.  

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De beide partijen voor de verwijzende rechter merken op dat het verschil in behandeling betrekking 

heeft op de uitzonderingen die de vrijstelling van de verplichte sluitingsdag afhankelijk maken van de locatie van 

de betrokken handelaar. Immers, bij uitzondering is geen verplichte sluitingsdag van toepassing voor verkopen 

in treinstations of in vestigingseenheden van maatschappijen voor openbaar vervoer, evenmin voor verkopen in 

luchthavens en havenzones die openstaan voor het internationaal reizigersverkeer en ook niet voor verkopen in 

tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van de autosnelwegen. Handelaren die op andere 

locaties gevestigd zijn, dienen wel een verplichte sluitingsdag in acht te nemen. Te dezen zou aldus een 

onderscheid in behandeling bestaan ten aanzien van de verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen 

op het domein van de autosnelwegen (artikel 16, § 1, f)) en ten aanzien van de verkopen in vestigingseenheden  
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van maatschappijen voor openbaar vervoer (artikel 16, § 1, c)) en in luchthavens en havenzones die openstaan 

voor internationaal reizigersverkeer (artikel 16, § 1, d)). 

 

 Ondanks de rechtspraak van het Hof over de uitzondering van tankstations langs autosnelwegen (arresten 

nrs. 36/91, 35/92 en 52/95) wijzen de verwerende partijen voor de verwijzende rechter erop dat voormelde 

prejudiciële vraag betrekking heeft op de ongelijke behandeling van bloemen- en plantenwinkels ten aanzien van 

tankstations, die beiden bloemen en planten verkopen. Bovendien moet niet enkel worden onderzocht of de 

voormelde uitzondering op zichzelf gerechtvaardigd is, maar ook of het geheel van de uitzonderingen wegens 

hun gezamenlijke « uitholling » een discriminatie vormt voor een aanzienlijke groep handelaren die zich niet 

bevinden in één van de verschillende uitzonderingsgevallen.  

 

 Daarnaast merken de verwerende partijen voor de verwijzende rechter op dat de wetgever niet onpartijdig 

heeft gehandeld met de uitzondering aangaande de treinstations aangezien hij zelf aandeelhouder is van de 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en dus begunstigde is van de inkomsten die de NMBS 

genereert via de opbrengsten van de verhuur van de panden in de stations. Ook voeren zij aan dat de toekenning 

van toeristische zones niet uit toeristische, maar veeleer uit commerciële overwegingen gebeurt, hetgeen geen 

rechtvaardiging kan zijn voor het onderscheid tussen rechtstreekse concurrenten. De uitholling van de 

toekenning is het gevolg van de verregaande delegatie van bevoegdheid aan de Koning voor de criteria op basis 

waarvan de toekenning gebeurt. 

 

 A.1.2.  In de tweede plaats faalt, volgens beide partijen voor de verwijzende rechter, het onderscheid naar 

de aard ervan, ofwel doordat de uitzonderingen hun nut hebben verloren, ofwel doordat handelaars die producten 

zoals kranten verkopen de facto wel een sluitingsdag nemen, zodat er geen nood is aan regulering.  

 

 Bovendien vloeit de ongelijke behandeling voort uit de mogelijkheid om als handelaar die onder de 

uitzondering valt, nog een beperkt aantal andere goederen te verkopen waardoor de concurrentiepositie van de 

handelaars die wel een sluitingsdag moeten respecteren, wordt verzwakt. 

 

 A.1.3.  De partijen voor de verwijzende rechter merken tevens op dat er een ongelijke behandeling ligt in 

het feit dat de nijverheid en de groothandel niet aan een sluitingsdag zijn gebonden. 

 

 De parlementaire voorbereiding geeft aan dat de regeling het welzijn en gezinsleven beoogt van diegenen 

die in de sector worden tewerkgesteld. Er bestaat evenwel geen enkele objectieve motivering waarom dit enkel 

geldt voor de sector van de kleinhandel. Bovendien houdt de verplichte sluitingsdag geen activiteitsverbod in, 

maar enkel een verbod van toegang van de consument tot de vestigingseenheid alsook een verbod van 

rechtstreekse verkoop aan de consument en een verbod op thuisleveringen. Doordat geen activiteitsverbod is 

ingevoerd, zijn arbeidshandelingen nog steeds mogelijk, zoals onderhoud van de handelszaak, administratie, 

aankoop, voorraadbeheer, enz. 

 

 A.1.4.  In laatste instantie voeren de partijen voor de verwijzende rechter aan dat het verbod van toegang 

van de consument tot de vestigingseenheid uitsluitend van belang is voor de kleinhandelaar die actief is via de 

klassieke vestiging. Internetwinkels en andere vormen van verkoop op afstand hebben net als karakteristiek 

gegeven dat de consument de aankoop verricht op het moment en vanop de plaats die hem het beste uitkomen. 

Het gebrek aan toegang tot de vestigingseenheid, de grotere flexibiliteit en bereikbaarheidsmogelijkheden van 

het internet en de mogelijkheid om het verbod van thuisleveringen te omzeilen door te werken met 

koeriersdiensten zijn aanzienlijke voordelen die internethandelaars hebben tegenover de « klassieke » 

handelaars, waardoor deze laatsten worden onderworpen aan een aanzienlijke uitbatingsbeperking. 

 

 A.2.1.  Allereerst meent de Ministerraad dat de vrijheid van handel en nijverheid niet absoluut is zodat zij 

niet belet dat de wet de economische bedrijvigheid van personen en ondernemingen regelt. De vrijheid van 

handel en nijverheid zou enkel worden geschonden indien zij zonder enige noodzaak en op een wijze die 

kennelijk onevenredig is met het nagestreefde doel zou worden beperkt.  

 

 A.2.2.  Vervolgens merkt de Ministerraad op dat het derde en het vierde onderdeel van de prejudiciële 

vraag als niet-ontvankelijk dienen te worden verworpen, aangezien daardoor kritiek wordt geleverd op het 

toepassingsgebied van de in het geding zijnde wet, terwijl de artikelen 8 en 9 van de wet van 10 november 2006 

worden geviseerd. Het toepassingsgebied vloeit namelijk voort uit artikel 3 van die wet.  
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 Indien het Hof voormelde onderdelen toch ontvankelijk zou achten, dan is het kennelijk onjuist om te 

stellen dat de wekelijkse rustdag enkel verplicht zou zijn voor de kleinhandel. Op verzoek van de representatieve 

beroepsfederaties of op initiatief van de minister kan de Koning ook diensten aanwijzen waarop de wet van 

toepassing is.  

 

 Bovendien worden de handelaars die hun activiteiten uitoefenen via een internetwinkel of mogelijk via 

andere manieren van verkoop op afstand, niet rechtstreeks geviseerd, omdat hun privéleven niet in gevaar wordt 

gebracht aangezien in die gevallen de constante fysieke aanwezigheid van een persoon niet wordt vereist.  

 

 A.2.3.  Aangaande het eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag voert de Ministerraad aan 

dat zij niet ontvankelijk zijn, omdat de schending van het volledige artikel wordt gevraagd, waarbij wordt 

nagelaten aangaande artikel 16, § 1, eerste lid, a), b) en e), en tweede lid, artikel 16, § 2, eerste lid, c) en e), en 

tweede lid, artikel 16, § 3, en artikel 17, enig grondwettigheidsbezwaar op te werpen. 

 

 Indien het Hof het eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag ontvankelijk zou achten, dan 

stelt de Ministerraad vast dat de prejudiciële vraag, enerzijds, de afwijkingen viseert voor de verkopen in 

treinstations of in vestigingseenheden van maatschappijen voor openbaar vervoer, de verkopen in luchthavens en 

de havenzones en de verkopen in tankstations of in vestigingseenheden gelegen op het domein van 

autosnelwegen en, anderzijds, de afwijkingen voor de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop 

van ofwel kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij, 

ofwel dragers van audiovisuele werken en videospelen, ofwel consumptie-ijs, uitmaakt. De Ministerraad wijst 

erop dat de wetgever ter zake de discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen dat in een aantal specifieke 

gevallen waar het algemeen nut en de economische noodwendigheden het toelaten en de belangen van de 

consument het vereisen, kan worden afgeweken van de wekelijkse rustdag.  

 

 De prejudiciële vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord. 

 

 A.3.1.  In zijn memorie van antwoord wijst de Ministerraad ten aanzien van het derde en het vierde 

onderdeel van de prejudiciële vraag erop dat de te vergelijken categorieën van personen, te weten, enerzijds, de 

kleinhandel en, anderzijds, handelaren die hun activiteit voeren via een internetwinkel of via ander manieren van 

verkoop op afstand, zich in objectief verschillende posities bevinden, zodat ze niet te vergelijken zijn. Immers, 

het valt niet te ontkennen dat de impact van de verkoopactiviteit via een internetwinkel of van andere manieren 

van verkoop op afstand, op het privéleven van de personen die in die specifieke handel werkzaam zijn, niet 

vergelijkbaar is met de impact van de verkoop in een fysiek verkooppunt met een rechtstreeks contact met de 

consument. 

 

 Bovendien bestaat het wettige doel van de wet van 10 november 2006 erin in de huidige socio-economische 

ontwikkeling van de maatschappij een evenwicht te bewaren tussen de belangen van de verbruikers en het 

welzijn van de personen die in de handel werkzaam zijn. Het criterium van onderscheid is objectief, aangezien 

de wet de handel en diensten viseert die gebruik maken van een fysieke vestigingseenheid toegankelijk voor de 

consument, en pertinent, omdat door het opleggen van de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag voor 

de kleinhandel de wetgever het evenwicht tussen het privéleven, het sociale en het culturele leven van de 

personen die in de kleinhandel werkzaam zijn en de belangen van de verbruikers in stand houdt. Een algemeen 

activiteitsverbod is evenwel onmogelijk op te leggen, maar dat doet geen afbreuk aan de pertinentie van de 

maatregel. 

 

 De wekelijkse rustdag is eveneens in redelijkheid te verantwoorden, omdat er geen algemeen 

activiteitsverbod geldt, omdat de kleinhandelaar of dienstverstrekker zelf kan kiezen wanneer hij zijn wekelijkse 

rustdag neemt en omdat, naast de in de wet opgesomde afwijkingen, ook afwijkingen mogelijk zijn indien die 

worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen (artikel 15 van de wet van 10 november 

2006) of door de Koning (artikel 16, § 3, van de wet van 10 november 2006). 

 

 A.3.2.  Aangaande het eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag herhaalt de Ministerraad 

dat het Hof, op basis van de draagwijdte van de prejudiciële vraag, enkel de mogelijke ongrondwettigheid van de 

afwijkingen zoals daarin is voorzien in artikel 16, § 1, eerste lid, c), d) en f), en artikel 16, § 2, a), b) en d), mag 

onderzoeken. 

 

 Aangaande de gegrondheid van het grondwettigheidsbezwaar herhaalt de Ministerraad hetgeen is 

uiteengezet in zijn memorie. Daarnaast wordt opgemerkt dat de wetgever de « grijze zones » (bijvoorbeeld 

tankstations die een volwaardig alternatief vormen voor de bloem- en tuincentra) heeft willen ophelderen door 
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vier cumulatieve voorwaarden op te leggen. Die voorwaarden zijn erop gericht oneerlijke concurrentie te 

vermijden en te vermijden dat bijvoorbeeld een krantenwinkel of een tankstation een verdoken voedingswinkel 

of bloemenwinkel zou vormen, waarvoor de uitzonderingsregeling niet is bedoeld.  

 

 Ook bewijst de vaststelling dat bepaalde uitzonderingscategorieën toch een wekelijkse rustdag invoeren, 

dat er wel degelijk nood is aan de regulering van een wekelijkse rustdag. 

 

 A.4.  In haar aanvullende memorie stelt de eisende partij in het bodemgeschil dat het arrest van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie van 8 mei 2014 in de zaak nr. C-483/12 geen invloed heeft op de huidige 

procedure, aangezien het Hof van Justitie in dat arrest geen standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de 

prejudiciële vraag die het Hof bij zijn tussenarrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 in de zaak nr. 5232  heeft 

gesteld. 

 

 De eisende partij voor de verwijzende rechter blijft bij het standpunt dat zij in haar aanvullende memorie 

heeft uiteengezet. 

 

 A.5.  Ook de Ministerraad is van mening dat het voormelde arrest van het Hof van Justitie niets toevoegt 

aan de argumentatie van zijn vroegere memories, die hij in zijn aanvullende memorie verklaart te handhaven. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet 

van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

 

 B.1.2.  Artikel 8 bepaalt : 

 

 « De toegang van de consument tot de vestigingseenheid, de rechtstreekse verkoop van 

producten of diensten aan de consument en de thuisleveringen worden gedurende een 

ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en 

eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur, verboden ». 

 

 B.1.3.  Artikel 9 bepaalt : 

 

 « Elke handelaar of dienstverstrekker mag een andere wekelijkse rustdag kiezen dan 

diegene die in artikel 8 bedoeld is, beginnend op de gekozen dag om 5 uur of om 13 uur en 

eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur ». 

 

 B.1.4.  Artikel 16 bepaalt : 

 

 « § 1.  Het verbod dat bedoeld is in artikel 6 en in artikel 8 is niet van toepassing op : 

 

 a)  de verkopen ten huize van een andere consument dan de koper, op voorwaarde dat de 

verkoop plaats heeft in het bewoonde gedeelte van een woning dat uitsluitend voor 

privé-doeleinden gebruikt wordt; 
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 b)  de verkopen aan huis op uitnodiging van de consument waarvoor deze het bezoek van 

de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te 

onderhandelen over de aankoop van dat product of die dienst; 

 

 c)  de verkopen en de dienstverstrekkingen in de vestigingseenheden van maatschappijen 

voor openbaar vervoer en in de rechtstreeks of onrechtstreeks door de NMBS-Holding of haar 

filialen geëxploiteerde stations, evenals in het geheel van de onroerende goederen waar die 

stations gelegen zijn; 

 

 d)  de verkopen en dienstverstrekkingen in de luchthavens en havenzones die openstaan 

voor het internationale reizigersverkeer; 

 

 e)  de dienstverstrekkingen die uitgevoerd dienen te worden bij dringende 

noodzakelijkheid; 

 

 f)  de verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van 

autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, 

uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een 

alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de netto verkoopoppervlakte niet groter 

is dan 250 m². 

 

 Het door de consument gegeven akkoord met een door de verkoper telefonisch 

voorgesteld bezoekaanbod vormt geen uitnodiging zoals bedoeld in punt b). 

 

 § 2.  Het verbod is evenmin van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de 

hoofdactiviteit de verkoop van één van de volgende productgroepen uitmaakt : 

 

 a)  kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de 

Nationale Loterij; 

 

 b)  dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan; 

 

 c)  brandstof en olie voor autovoertuigen; 

 

 d)  consumptie-ijs in individuele porties; 

 

 e)  voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt. 

 

 Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de 

hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van het jaarlijkse zakencijfer vertegenwoordigt. 

 

 § 3.  Op voorstel van de minister, kan de Koning de lijst met de sectoren van de handel en 

de ambacht in § 1 en de lijst met hoofdactiviteiten in § 2 aanvullen ». 

 

 B.1.5.  Artikel 17 bepaalt : 

 

 « Het verbod bedoeld in artikel 6 a) en b) en in artikel 8 is niet van toepassing in de 

badplaatsen en gemeenten of delen van de gemeenten die als toeristische centra worden 

erkend; 
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 De Koning bepaalt wat moet worden verstaan onder toeristische centra, waarvan hij de 

criteria en de procedure tot erkenning bepaalt ». 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de artikelen 8, 9, 16 en 17 

van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen et de 

vrijheid van handel en nijverheid zoals gewaarborgd bij artikel 7 van het decreet d’Allarde 

van 2-17 maart 1791, thans vervangen bij de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van 

economisch recht, doordat de verplichting tot het in acht nemen van een wekelijkse 

sluitingsdag niet van toepassing is op bepaalde categorieën van handelaren (eerste en tweede 

onderdeel van de prejudiciële vraag), enkel van toepassing is op de kleinhandel (derde 

onderdeel) en een grotere beperking meebrengt voor handelaren die via een fysiek 

verkooppunt, met rechtstreeks contact met de consument, handel drijven (vierde onderdeel). 

 

 B.3.1.  Bij zijn arrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 heeft het Hof aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld in verband met de uitlegging van 

het gelijkheidsbeginsel, zoals bepaald in artikel 6, lid 3, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, in samenhang gelezen met de artikelen 15 en 16 van het voormelde Handvest 

en met de artikelen 34 tot 36, 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest van 8 mei 2014 (C-483/12, Pelckmans Turnhout NV) heeft het Hof 

van Justitie zich onbevoegd verklaard om die prejudiciële vraag te beantwoorden. 

 

 B.3.3.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld : 

 

 « 23.  In de verwijzingsbeslissing noch in de bij het Hof ingediende schriftelijke 

opmerkingen wordt […] aangetoond dat die procedure aanknopingspunten heeft met een van 

de situaties beoogd door de Verdragsbepalingen waaraan de verwijzende rechter refereert. 

 

 24.  Wat de toepassing van de door de verwijzende rechter vermelde artikelen 34 VWEU 

tot en met 36 VWEU inzake het vrije verkeer van goederen betreft, zij er hoe dan ook aan 

herinnerd dat het Hof reeds meermaals heeft geoordeeld dat deze bepalingen niet van 

toepassing zijn op een nationale winkelsluitingsregeling die geldt voor alle betrokken 

marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en die, rechtens en 

feitelijk, de verhandeling van nationale producten en die van producten uit andere lidstaten 
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gelijkelijk treft (zie met name arresten Punto Casa en PPV, C-69/93 en C-258/93, 

EU:C:1994:226, punt 15, en Semeraro Casa Uno e.a., C-418/93–C-421/93, C-460/93–

C-462/93, C-464/93, C-9/94–C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 en C-332/94, 

EU:C:1996:242, punt 28). 

 

 25.  Evenzo kan, wat de door de verwijzende rechter eveneens vermelde artikelen 56 

VWEU en 57 VWEU inzake het vrij verrichten van diensten betreft, worden volstaan met de 

vaststellingen dat de betrokken wettelijke regeling geldt voor alle marktdeelnemers die op het 

nationale grondgebied activiteiten ontplooien, dat zij overigens niet tot doel heeft de 

voorwaarden voor de uitvoering van de dienstverrichting van de betrokken ondernemingen te 

regelen, en ten slotte dat de beperkingen die zij voor het vrij verrichten van diensten teweeg 

zou kunnen brengen, zo onzeker en indirect zijn dat van de in de regeling vervatte 

verplichting niet kan worden gezegd dat zij deze vrijheid belemmert (zie naar analogie, arrest 

Semeraro Casa Uno e.a., EU:C:1996:242, punt 32). 

 26.  Uit een en ander volgt dat niet is komen vast te staan dat het Hof bevoegd is om de 

door de verwijzende rechter vermelde bepalingen van het Handvest uit te leggen ». 

 

 B.3.4.  Uit het voormelde arrest C-483/12 blijkt dat het recht van de Europese Unie niet 

van toepassing is op de zaak voor de verwijzende rechter, aangezien die zaak geen 

aanknopingspunt vertoont met dat recht. 

 

 B.4.1.  Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 was 

het de bedoeling van de wetgever om, enerzijds, alle bepalingen betreffende de openingsuren 

(zijnde de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht 

en de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht 

en dienstverlening) in één enkele wet te verzamelen en, anderzijds, de meer dan dertig jaar 

oude wetgeving te moderniseren. De wetgever beoogde derhalve een evenwicht te vinden 

tussen de belangen van de consumenten en de arbeidsomstandigheden van personen die in de 

kleinhandelssector werkzaam zijn : 

 

 « Het [wetsontwerp] is van toepassing op de detailhandel en verleent de Koning de 

mogelijkheid het toepassingsgebied tot de diensten die Hij bepaalt uit te breiden. Het is dus 

niet van toepassing op de horecasector, het hotelwezen, de campings en de 

drankgelegenheden. 

 

 […] 

 

 Het wetsontwerp gooit het systeem om door een wekelijkse rustdag aan alle sectoren op 

te leggen, met door aan de Koning de zorg te laten afwijkingen aan de sectoren die het nodig 

hebben toe te kennen. 
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 Het harmoniseert de lijsten van de sectoren die afwijkingen op de verplichte 

avondsluiting en op de wekelijkse rustdag genieten. 

 

 […] 

 

 Het wetsontwerp harmoniseert de regels en voorziet voor de toeristische centra in één 

enkele erkenningprocedure met geharmoniseerde voorwaarden die per koninklijk besluit 

zullen worden bepaald » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2486/001, pp. 4-5). 

 

 B.4.2.  De oorspronkelijke wettelijke grondslag voor de invoering van een wekelijkse 

rustdag is de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en 

ambacht. Die wet liet « de Koning toe een rustdag per week op te leggen in zekere takken van 

handel of van ambacht en op aanvraag van een of meer representatieve beroepsverbonden » 

(Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 241, p. 1). Dienaangaande vermeldt de parlementaire 

voorbereiding : 

 

 « Het is onbetwistbaar dat de handelaars en de ambachtslieden recht hebben op rust. 

 

 Ons ontwerp heeft tot doel dit recht, dat thans theoretisch is, tot een positieve en voor 

iedereen bruikbare werkelijkheid te maken. 

 

 […] 

 

 Bijgevolg moet er rekening worden gehouden met de economische vereisten en de 

bijzondere omstandigheden waarin de handel en het ambachtsleven geschieden in de 

verschillende streken, zelfs in de verschillende gemeenten van het land. 

 

 Om die reden is er in het ontwerp geen sprake van, aan allen, dezelfde wekelijkse 

sluitingsdag op te leggen; een dergelijke maatregel zou zeer nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor sommige handelaars en ambachtslieden. 

 

 Dit ontwerp streeft dan ook naar een zeer soepele oplossing. 

 

 Als principe wordt vooropgesteld dat de handelaar en de ambachtsman recht hebben op 

een wekelijkse rust. 

 

 Als tweede principe geldt dat deze wekelijkse rust op de zondag valt. Normaal moet de 

rustdag ’s zondags genomen worden. Dit stemt overeen met onze tradities en de algemene 

beginselen van onze beschaving. Op zondag zijn kinderen trouwens ook vrij en het is normaal 

te wensen dat ouders en kinderen samen vrijaf hebben. 

 

 Maar eens dit principe gesteld moet men ook rekening houden met de bijzondere 

gevallen. 

 

 En wie kan daarover beter oordelen dan de handelaar of de ambachtsman zelf ? » (Parl. 

St., Kamer, 1959-1960, nr. 470/1, p. 3). 
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 Doordat de wet van 22 juni 1960 de Koning toestond een wekelijkse rustdag op te leggen 

aan de sectoren die daartoe een aanvraag hadden ingediend via de betrokken 

beroepsverbonden, had zij tot doel de gezondheid van de zelfstandigen te beschermen en hun 

daarbij de vrijheid te laten om te oordelen of de invoering van een verplichte rustdag 

noodzakelijk was en die rustdag te kiezen zonder andere verplichtingen dan die welke zij 

zichzelf beslisten op te leggen om met hun concurrenten te strijden. 

 

 B.5.1.  Het derde en het vierde onderdeel van de prejudiciële vraag hebben betrekking op 

het toepassingsgebied van de wet van 10 november 2006. De verwijzende rechter wenst te 

vernemen of het principiële gebod van een wekelijkse rustdag het beginsel van de vrijheid van 

handel en nijverheid schendt, doordat de artikelen 8 en 9 van de voormelde wet enkel van 

toepassing zijn op de kleinhandel en dus in grotere mate de handelaren raakt die via een 

fysiek verkooppunt, met rechtstreeks contact met de consument, handel drijven. 

 

 B.5.2.  Het derde en het vierde onderdeel van de prejudiciële vraag kunnen samen worden 

behandeld, aangezien de aanwezigheid van een fysiek verkooppunt (vierde onderdeel) 

inherent is aan de definitie van de « kleinhandel » (derde onderdeel), luidens artikel 2 van de 

wet van 10 november 2006, waarin wordt bepaald dat onder « kleinhandel » dient te worden 

verstaan « het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de consument, […] 

waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument in de 

vestigingseenheid vereist is ».  

 

 B.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van 

een wekelijkse rustdag in nering en ambacht volgt dat het toepassingsgebied van de in het 

geding zijnde wetgeving wordt beperkt 

 

 « tot de handels-, ambachtelijke of dienstverleningsondernemingen die rechtstreeks in 

betrekking staan met de verbruiker. Het is inderdaad uit vrees dat de verbruiker of gebruiker 

zich tot een mededinger zou richten, dat te veel handelaars en ambachtslieden er toe 

gedwongen zijn hun winkel iedere dag van de week open te houden. […] 

 

 De wet beoogt dus niet de verkoopverrichtingen van de groothandel en verbiedt evenmin 

de handelaar of ambachtsman zijn werkzaamheid uit te oefenen van het ogenblik dat ze niet 

gepaard gaan met om het even welk kontakt met de klanten. 
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 Anderdeels is het toepassingsgebied van de wet zeer ruim voor een bepaald beroep; de 

wet is van toepassing op al de inrichtingen waar verkocht wordt aan verbruiker of waar 

diensten worden gepresteerd die een kontakt met de klanten vereisen, welk ook de afmeting 

van de onderneming weze waar deze werkzaamheden worden verricht » (ibid., pp. 4-5). 

 

 B.7.1.  Het door de wet gehanteerde criterium van onderscheid, te weten een rechtstreeks 

contact met de consument, is objectief en pertinent. 

 

 Immers, gelet op wat is vermeld in B.4.1, B.4.2 en B.6, heeft de in het geding zijnde 

wetgeving tot doel een evenwicht te bewaren tussen het privéleven van de zelfstandige 

handelaars en het belang van de consumenten, door voor de betrokken sectoren een regeling 

in te voeren die niet nodeloos het spel van de vrije concurrentie ondermijnt.  

 

 De afwezigheid van een fysiek verkooppunt geeft de handelaar de mogelijkheid te 

antwoorden op een indirecte vraag van een consument, door middel van mail, internet, post, 

enz., op een ogenblik van zijn keuze, waarbij de consument ook begrijpt dat de handelaar niet 

ononderbroken ter beschikking staat. 

 

 B.7.2.  Daarnaast kan de vrijheid van handel en nijverheid, of nog de vrijheid van 

ondernemen, zoals gewaarborgd bij de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van economisch 

recht, niet worden opgevat als een absolute vrijheid. De wetgever zou pas onredelijk optreden 

indien hij de vrijheid van handel en nijverheid zou beperken zonder dat daartoe enige 

noodzaak bestaat of indien die beperking onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel. 

 

 De in het geding zijnde bepalingen leggen een wekelijkse rustdag op aan de kleinhandel. 

Het behoort evenwel tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te beslissen of een 

wekelijkse rustdag dient te worden opgelegd aan bepaalde categorieën van handelaren. Het 

Hof zou die keuze enkel kunnen afwijzen indien die niet redelijk verantwoord is. 

 

 B.7.3.  Het invoeren van een wekelijkse rustdag is een algemeen aanvaarde noodzaak 

zoals eraan is herinnerd is in B.4.1 en B.4.2.  

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 blijkt dat « een 

grote meerderheid van [de handelszaken] tevreden zijn over de huidige openingstijden en 

voorstander zijn van het behoud van de huidige wetgeving. Een uitbreiding van de 
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openingstijden zou geen positieve weerslag hebben op de rentabiliteit van de bedrijven, en 

dus op de tewerkstelling. De weerslag zou zelfs negatief kunnen zijn » (Parl. St., Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2486/005, p. 7). 

 

 De in het geding zijnde wet is, volgens de wetgever, tevens het resultaat van een zeer 

ruim overleg en beantwoordt aan de wensen van alle betrokken actoren (ibid.). 

 

 B.8.  Het derde en het vierde onderdeel van de prejudiciële vraag dienen ontkennend te 

worden beantwoord. 

 

 B.9.  Het eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag hebben betrekking op 

de uitzonderingen op de regel van de wekelijkse rustdag. Het Hof wordt ondervraagd over de 

bestaanbaarheid van de artikelen 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de vrijheid 

van handel en nijverheid, doordat de verplichting tot het nemen van een wekelijkse 

sluitingsdag niet van toepassing is op bepaalde categorieën van handelaren. 

 

 B.10.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 volgt dat 

de verplichte rustdag niet geldt voor de uitzonderingen opgesomd in artikelen 16 en 17. 

 

 Voor wat betreft artikel 16, § 1 : 

 

 « In de stations uitgebaat door de NMBS-holding of haar filialen, zijn het alle 

vestigingseenheden die zich bevinden binnen het geheel van het onroerend goed waarin de 

stations, die van de afwijking gebruik maken, zijn ondergebracht » (Parl. St., Kamer, 2005-

2006, DOC 51-2486/001, p. 9). 

 

 Voor wat betreft artikel 16, § 2 : 

 

 « § 2 verduidelijkt dat het de hoofdactiviteit van een handelaar is die in overweging dient 

te worden genomen om te bepalen of hij van de afwijking gebruik kan maken. Vijf soorten 

van vestigingseenheden kunnen van de afwijking gebruik maken : de boekhandels (kranten, 

tijdschriften, tabaksproducten en artikelen voor de rokers, telefoonkaarten en producten van 

de Nationale Loterij), de videoclubs (verkoop en verhuur van audiovisuele dragers en 

videospelen), de tankstations en de verkopers van ijs en van voedingswaren die in de 

vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt (frituren, meeneem chinees …) » 

(ibid., p. 10). 
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 Voor wat betreft artikel 17 : 

 

 « [Artikel 17] behoudt de afwijking voor de toeristische centra en de badplaatsen. Het 

wordt aan de Koning overgelaten te bepalen wat er dient verstaan te worden onder toeristische 

centra » (ibid., p. 10). 

 

 Bovendien harmoniseert het wetsontwerp de lijsten van de sectoren die afwijkingen op de 

wekelijkse rustdag genieten (ibid., p. 4). 

 

 B.10.2.  De wijziging van de wet van 22 juni 1960 bij de wet van 30 juli 1963 heeft tot 

gevolg gehad artikel 1, § 4, uit te breiden tot « de activiteit die erin bestaat aan de verbruiker 

[…] vooraf bereide waren af te leveren, op zodanige wijze aangeboden dat ze ter plaatse 

moeten worden verbruikt » : 

 

 « De beweegreden die de bepaling van artikel 1, § 1, van de wet van 22 juni 1960 op de 

wekelijkse rustdag rechtvaardigt, kan echter niet ingeroepen worden inzake de ‘ snack-bar ’-

ondernemingen. 

 

 Trouwens, ‘ de snack-bar ’ ondernemingen onderwerpen aan de rustdagreglementering 

brengt ernstige bezwaren van economische aard met zich wegens specifieke 

exploitatieproblemen. 

 

 Immers, die ondernemingen hebben een bijzonder zware last inzake personeel en 

werkwijze, die gewoonlijk niet voorkomt in de distributiesector en slechts kan gedragen 

worden, indien zij hun activiteit elke dag van de week kunnen uitoefenen. Ook bestaat de 

eigen aard van die zaken in het steeds ter beschikking houden voor de klanten van een reeks 

eetwaren die dadelijk kunnen verbruikt worden en bijgevolg vooraf klaar moeten gemaakt 

worden. Ook kunnen die eetwaren slechts gedurende enkele uren fris bewaard worden en de 

verplichting om eenmaal per week te sluiten, brengt een niet onbelangrijk verlies met zich » 

(Parl. St., Senaat, 1962-1963, nr. 241, p. 2). 

 

 B.10.3.  Een wetswijziging door de wet van 5 juli 1973 heeft een uitzondering op de 

wekelijkse rustdag ingevoerd voor verkooppunten gelegen op het domein van de 

autosnelwegen. Dienaangaande stelde de wetgever dat « aangezien ons autosnelwegennet deel 

uitmaakt van het Europees net, […] het ondenkbaar [is] beperkende maatregelen in te stellen, 

met name inzake de opening van verkooppunten voor benzine » (Parl. St., Senaat, 1972-1973, 

nr. 86, p. 2). 

 

 B.11.1.  Het door de wet gehanteerde criterium van onderscheid, voor wat betreft het 

eerste onderdeel van de prejudiciële vraag, te weten de lokalisatie van het verkooppunt, is 

objectief en pertinent. 
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 De uitzonderingen maken het de gebruiker van het openbaar vervoer en de gebruiker van 

internationale lucht- en zeevaart mogelijk zijn weg te volgen zonder moeilijkheden te vrezen 

die hun oorzaak vinden in de sluiting van de verkooppunten in een treinstation of 

vestigingseenheid van maatschappijen voor openbaar vervoer of in een luchthaven of 

zeehaven voor internationaal transport vanwege de verplichting een wekelijkse rustdag te 

respecteren. 

 

 Hetzelfde geldt voor de gebruiker van een autosnelweg die zijn weg niet zou kunnen 

vervolgen wanneer de langs de autosnelweg gelegen tankstations niet voortdurend open 

zouden kunnen zijn. De mogelijkheid voor de tankstations gelegen langs de autosnelweg om 

tevens een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen te verkopen, is 

eveneens in redelijkheid te verantwoorden aangezien daardoor de autoweggebruiker « niet 

meer verplicht wordt de autosnelweg te verlaten om wat voedsel te kopen » (Parl. St., Kamer, 

1997-1998, nr. 1308/1, p. 5). 

 

 B.11.2.  Het door de wet gehanteerde criterium van onderscheid, voor wat betreft het 

tweede onderdeel van de prejudiciële vraag, te weten de door de vestigingseenheden 

uitgeoefende hoofdactiviteit, is objectief en pertinent.  

 

 Zoals aangehaald in de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 

harmoniseert de in het geding zijnde wet de lijsten van de sectoren die afwijkingen op de 

wekelijkse rustdag genoten (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2486/001, p. 4), waardoor 

kan worden aangenomen dat de opgenomen uitzonderingen een overname zijn van de reeds 

bestaande uitzonderingen op de wekelijkse rustdag. 

 

 Aangezien de beroepsfederaties van de andere sectoren onder de gelding van de wet van 

22 juni 1960 niet hebben gevraagd om een wekelijkse rustdag op te leggen, kan men 

aannemen dat zij ervan zijn uitgegaan dat het niet noodzakelijk was om een wekelijkse 

rustdag te kunnen genieten.  
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 B.12.  De wetgever heeft alle erkende beroepsfederaties en interprofessionele federaties, 

zoals daar zijn de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote 

Ondernemingen, alsook de Nationale Arbeidsraad en de Raad voor het Verbruik, 

geraadpleegd (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2486/005, p. 6).  

 

 Bovendien wordt enkel de hoofdactiviteit van een zaak in overweging genomen, zodat 

zaken die sectoraal niet onder de regeling van de verplichte wekelijkse rustdag vielen, thans 

ook nog andere consumptiegoederen kunnen verkopen, zonder daardoor onder de regeling 

van de wekelijkse rustdag van de wet van 10 november 2006 te vallen. 

 

 Ten slotte kan de Koning, overeenkomstig artikel 16, § 3, van de wet van 10 november 

2006, op voorstel van de bevoegde minister, de lijst met de sectoren van de handel en 

ambacht in artikel 16, § 1, en de lijst met de hoofdactiviteiten in artikel 16, § 2, aanvullen. 

 

 Dienvolgens is de keuze van de wetgever redelijk te verantwoorden. 

 

 B.13.  De vrijheid van handel en nijverheid is te dezen niet van toepassing, aangezien het 

eerste en het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betrekking hebben op handelaren die 

reeds de uitzonderingen op de wekelijkse rustdag genieten en derhalve reeds de keuze hebben 

om al dan niet een rustdag vast te leggen. 

 

 B.14.  De in het geding zijnde bepalingen zijn bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht: 

 

 De artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening schenden niet de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5481 

 
 

Arrest nr. 143/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet 

van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 

wat de toegelaten afwijkingen betreft, ingesteld door de bvba « Arpit » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 september 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 september 2012, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten 
afwijkingen betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012, tweede 
editie) door de bvba « Arpit », de eenmanszaak « Night Walker » en de bvba « Neelam », 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Van Swygenhoven en Mr. H. Lamon, advocaten bij 
de balie te Hasselt. 
 
 
 Bij tussenarrest nr. 113/2013 van 31 juli 2013, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 21 oktober 2013, heeft het Hof beslist het onderzoek van onderhavige zaak op te schorten 
totdat het Hof zal hebben geantwoord op de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5232. 
 
 Bij tussenarrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 werd in de zaak nr. 5232 een prejudiciële 
vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 Bij arrest van 8 mei 2014 in de zaak C-483/12 heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie op de vraag geantwoord. 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 9 juli 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd om, in een uiterlijk 
op 7 juli 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de 
andere partijen binnen dezelfde termijn, hun eventuele opmerkingen te formuleren naar 
aanleiding van voormeld arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 mei 2014. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de 
bvba « FRM Mobility Center Restoshop », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. H. Van Gompel en Mr. K. Vaes, advocaten bij de balie te Hasselt; 
 
 -  de Waalse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Lemmens, advocaat 
bij de balie te Luik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-F. De Bock en 
Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Van Swygenhoven, tevens loco Mr. H. Lamon, voor de verzoekende partijen; 
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 .  Mr. K. Vanthoor, advocaat bij de balie te Hasselt, loco Mr. H. Van Gompel en 
Mr. K. Vaes, voor de bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de 
bvba « FRM Mobility Center Restoshop »; 
 
 .  Mr. V. De Schepper, tevens loco Mr. J.-F. De Bock, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. E. Kiehl, advocaat bij de balie te Luik, loco Mr. E. Lemmens, voor de Waalse 
Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoekende partijen, die zich beroepen op hun hoedanigheid van uitbaters van nachtwinkels, 
vorderen de gehele vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft (hierna : de 
wet van 11 april 2012). 
 
 Zij voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van « de 
fundamentele vrijheden, in het bijzonder uitgedrukt in de artikelen 7 en 14 van het EVRM en de artikelen 9, 15 en 26 
van het BUPO-verdrag ». 
 
 Zij klagen aan dat de bestreden wet van 11 april 2012 ertoe strekt bepaalde ondernemingsvormen ertoe in staat 
te stellen gebruik te maken van uitzonderingen op de regels inzake de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. Daarbij wordt een onverantwoord verschil in behandeling ingevoerd tussen private personen 
onderling, terwijl het gelijkheidsbeginsel vereist dat eenieder die in een zelfde situatie wordt geplaatst, op een 
zelfde manier moet worden behandeld. 
 
 De verzoekende partijen betogen dat een tankstation dat niet is gelegen aan een autosnelweg, zich thans kan 
beroepen op de gewijzigde uitzonderingsbepaling om een winkel uit te baten, zonder enige beperking inzake 
aanbod, oppervlakte of openingsuren. 
 
 In het verleden werd ter verantwoording van de beperkingen voor nachtwinkels steevast verwezen naar de 
eventuele overlast die zij zouden veroorzaken. Thans legt de wetgever geen soortgelijke beperkingen op voor 
winkels verbonden aan een tankstation, hoewel het risico op overlast hetzelfde is. 
 
 A.2.  De bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center 
Restoshop », tussenkomende partijen, voeren aan dat al in het oorspronkelijke artikel 16, § 2, van de wet van 
10 november 2006 was voorzien in vijf categorieën van uitzonderingen, waaronder de tankstations bedoeld in 
artikel 16, § 2, c), van die wet. 
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 De bestreden wet bevestigt die uitzonderingen en maakt een einde aan enkele discussies over de interpretatie 
van de wettekst. Die wet veroorzaakt niet het aangeklaagde verschil in behandeling. Zij beoogt enkele 
verduidelijkingen te geven, meer bepaald hoe de 50 pct. omzetdrempel moet worden bepaald om van een 
hoofdactiviteit te kunnen spreken, maar daartegen hebben de verzoekende partijen geen grieven geformuleerd. 
 
 Voor de tussenkomende partijen kunnen de verzoekende partijen geen aanspraak maken op een gelijke 
behandeling. De activiteiten van nachtwinkels en tankstations verschillen in ieder geval. 
 
 De bewering dat de overlast van nachtwinkels en die van tankstations gelijk zou zijn, wordt volgens de 
tussenkomende partijen niet hard gemaakt. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006 was 
integendeel enkel sprake van overlast door nachtwinkels en daarom werd voorzien in de mogelijkheid voor 
gemeenten om nadere regels uit te vaardigen wat de openingsuren voor nachtwinkels betreft. 
 
 De tussenkomende partijen zijn van mening dat er geen sprake is van gelijke situaties en dat een onderzoek naar 
een objectieve en redelijke verantwoording van het verschil in behandeling in beginsel niet nodig is. In artikel 16, 
§ 2, van de wet van 10 november 2006 gaat het in ieder geval om specifieke productgroepen waarvan de wetgever 
discretionair kon oordelen dat daarvoor uitzonderingen nodig waren wat de sluitingsuren en de zondagsrust betreft. 
De wetgever streefde hoe dan ook een legitiem doel na. 
 
 A.3.  De Waalse Regering stelt dat de wet van 11 april 2012 enkel tot doel heeft de rechtsonzekerheid te 
verhelpen die was ontstaan door divergente rechtspraak over de wijze waarop de 50 pct. van de jaarlijkse omzet voor 
de in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bedoelde bedrijfscategorieën moet worden berekend. Zij 
merkt op dat de verzoekende partijen geen grieven uiten tegen de wijze van berekening van die omzet. 
 
 Volgens de Waalse Regering is op de kritiek van de verzoekende partijen al geantwoord tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006. Overigens zou hun kritiek blijven bestaan na een 
vernietiging van de thans bestreden wet van 11 april 2012. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Waalse Regering dat nachtwinkels niet vergelijkbaar zijn met een van de in 
artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bedoelde categorieën van bedrijven, die specifieke producten 
verkopen. 
 
 De Waalse Regering is voorts van mening dat de bestreden wet van 11 april 2012 een legitiem doel nastreeft 
dat erin bestaat de rechtsonzekerheid te verhelpen en dat de wetgever vermocht rekening te houden met de overlast 
die nachtwinkels soms teweegbrengen. De verzoekende partijen stellen ten onrechte dat de wetgever in 2012 enkel 
rekening heeft gehouden met de overlast in de nabijheid van nachtwinkels. 
 
 Volgens de Waalse Regering heeft de wetgever daarentegen rekening willen houden met de divergentie in de 
rechtspraak en met de noden en de socio-economische evolutie van de samenleving. 
 
 A.4.  De Ministerraad voert aan dat een nachtwinkel en een winkel verbonden aan een tankstation zich 
vanwege het aanbod van producten en de ligging niet in vergelijkbare situaties bevinden wat de sluitingsuren en 
de wekelijkse rustdag betreft. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling berust op een objectief 
criterium en dat het legitiem is een evenwicht te willen nastreven tussen de belangen van verbruikers en het 
welzijn van de werknemers in de betrokken sector. 
 
 Volgens de Ministerraad is het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de wet van 10 november 2006 
pertinent en evenredig ten aanzien van het beoogde doel. De Ministerraad verwijst daarbij naar het arrest 
nr. 35/92 van 7 mei 1992 en maakt daaruit op dat het Hof al heeft geoordeeld dat het criterium van de lokalisatie 
van een verkooppunt op of buiten het domein van de autosnelwegen verantwoord is. 
 
 A.5.  De verzoekende partijen antwoorden dat, in tegenstelling tot wat de Ministerraad stelt, te dezen niet het 
verschil in behandeling ten aanzien van tankstations op autosnelwegen aan de orde is. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat een aantal voorwaarden die in de wet van 10 november 2006 nog als 
pertinent konden worden beschouwd, door de bestreden wet van 11 april 2012 zijn opgeheven, zodat er nu een 
onverantwoord verschil in behandeling is. 
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 Er is geen reden om nachtwinkels aan strengere voorwaarden te onderwerpen dan winkels die dag en nacht 
open zijn enkel en alleen omdat ze zijn verbonden aan een tankstation dat niet aan een autosnelweg is gelegen. 
 
 Het is juist dat een uitbater van een nachtwinkel kan kiezen wanneer de wekelijkse rustdag wordt genomen, 
maar dat verantwoordt niet dat de uitbater van een winkel die is verbonden aan een tankstation dat niet aan een 
autosnelweg is gelegen, geen rustdag in acht moet nemen. 
 
 A.6.  De tussenkomende partijen zijn van mening dat de nachtwinkels zich niet in een situatie bevinden die 
soortgelijk is aan die van de vijf categorieën van handelszaken bedoeld in artikel 16, § 2, van de wet van 
10 november 2006, met volgende categorieën van producten : 
 
 « a)  kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij; 
 
 b)  dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan; 
 
 c)  brandstof en olie voor autovoertuigen; 
 
 d)  consumptie-ijs in individuele porties; 
 
 e)  voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt ». 
 
 De tussenkomende partijen merken op dat de wet van 11 april 2012 niets verandert aan de regeling voor de 
nachtwinkels in artikel 6 van de wet van 10 november 2006. 
 
 Voor tankstations die de afwijking willen genieten, moet de verkoop van brandstof en olie voor 
autovoertuigen de hoofdactiviteit zijn. In die zin is de situatie van de winkel verbonden aan een tankstation 
wezenlijk verschillend van die van een nachtwinkel, waarvan de enige activiteit bestaat in de verkoop van 
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen. 
 
 Hoewel een onderzoek naar een verantwoording voor het verschil in behandeling in beginsel niet nodig is 
aangezien er geen sprake is van gelijke situaties, stellen de tussenkomende partijen dat die verantwoording al 
blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 november 2006. Die verantwoording blijft mutatis 
mutandis gelden in zoverre de wet van 11 april 2012 enkel een verduidelijking behelst van het bestaande artikel 16, 
§ 2, van de eerstgenoemde wet. 
 
 De tussenkomende partijen betogen nog dat de wetgever een legitieme doelstelling nastreefde door een einde te 
willen maken aan de tegenstrijdige rechtspraak en rechtszekerheid te brengen. Het was geenszins de bedoeling om de 
nachtwinkels negatief te beïnvloeden. 
 
 A.7.  De Waalse Regering voert aan dat de bestreden wet van 11 april 2012 enkel tot doel heeft te preciseren 
hoe de grens van 50 pct. van de jaarlijkse omzet moet worden bepaald en, aanvullend, enkele andere voorwaarden op 
te heffen (onder meer wat de reclame en de beperking wat de keuze van producten betreft).  
 
 In zoverre de verzoekende partijen aanvoeren dat de tankstations met aanpalende winkel voordeel hebben bij 
die opheffing en thans reclame mogen maken voor andere activiteiten en producten en niet meer zo beperkt zijn in de 
soorten producten die zij aanbieden, voeren zij volgens de Waalse Regering grieven aan die niet in het verzoekschrift 
voorkomen. 
 
 In wezen kritiseren de verzoekende partijen een louter feitelijke situatie, meer bepaald de mogelijkheid om al 
dan niet de grens van 50 pct. van de jaarlijkse omzet te bereiken.  
 
 Voor de Waalse Regering hebben de grieven van de verzoekende partijen derhalve betrekking ofwel op die 
grens, die voor iedereen geldt, ofwel op een verschil in behandeling dat al voortvloeit uit de wet van 10 november 
2006. 
 
 A.8.  In zijn memorie van wederantwoord stelt de Ministerraad vast dat de verzoekende partijen beweren dat 
niet alleen in de buurt van nachtwinkels overlast voorkomt, maar dat zij niet aantonen dat er ook overlast is bij 
vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen. 
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 Voor de Ministerraad volgt uit de bewering van de verzoekende partijen dat zulke vestigingseenheden in de 
nabijheid van nachtwinkels kunnen zijn gelokaliseerd, nog niet dat beide ondernemingen zich in een vergelijkbare 
situatie zouden bevinden. 
 
 Ook de stelling dat beide ondernemingen dezelfde activiteit uitoefenen, is volgens de Ministerraad onjuist. De 
hoofdactiviteit van de eerste soort onderneming is de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen. 
Nachtwinkels verkopen geen brandstof en olie voor autovoertuigen. 
 
 De Ministerraad besluit dat de betrokken categorieën van ondernemingen zich niet in vergelijkbare situaties 
bevinden. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het aangeklaagde verschil in behandeling al voortvloeit uit 
de wet van 10 november 2006 en is gebaseerd op een objectief criterium van onderscheid. Die wet beoogt een 
legitiem doel dat erin bestaat een evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de verbruikers en het welzijn 
van de werknemers in de handelssector. De specifieke regeling voor de nachtwinkels is ingegeven door het risico van 
overlast dat die winkels soms veroorzaken en beantwoordt aan de behoeften van de consument en de nood aan 
maatschappelijke rust in de gemeenten. 
 
 Ook de bestreden wet van 11 april 2012 streeft een legitiem doel na, daar zij een verduidelijking van de wet van 
10 november 2006 beoogt. De bestreden wet verduidelijkt het begrip hoofdactiviteit door te bepalen dat de 
hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van een productgroep die minstens 50 pct. van de jaarlijkse omzet 
vertegenwoordigt. Uit die verduidelijking kan volgens de Ministerraad in geen enkel opzicht worden afgeleid dat 
men daarmee beperkingen zou willen opheffen. 
 
 Voor het overige is de maatregel naar de mening van de Ministerraad proportioneel met het beoogde doel. De 
uitbater van een nachtwinkel kan kiezen wanneer hij zijn wekelijkse rustdag neemt en bovendien kan door het 
college van burgemeester en schepenen (artikel 15) of door de Koning (artikel 16, § 3) een afwijking worden 
toegestaan op de verplichte sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag. 
 
 De Ministerraad benadrukt dat de wetgever in het raam van zijn discretionaire bevoegdheid heeft geoordeeld 
dat onder meer voor vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van brandstof en olie voor 
autovoertuigen, de wekelijkse rustdag en de verplichte sluitingsuren niet van toepassing zijn, daar het algemeen nut 
en de economische noodwendigheden alsook de belangen van de consument dat vereisen. Het feit dat die 
uitzondering niet van toepassing is op nachtwinkels, is niet onevenredig, onder meer omdat voor hen een specifieke 
regeling is getroffen. 
 
 A.9.  In hun aanvullende memorie stellen de verzoekende partijen dat het arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie van 8 mei 2014 in de zaak nr. C-483/12 geen invloed heeft op de huidige procedure, aangezien 
het Hof van Justitie in dat arrest geen standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de prejudiciële vraag die het 
Hof bij zijn tussenarrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 in de zaak nr. 5232 heeft gesteld. 
 
 De verzoekende partijen blijven bij het standpunt dat zij in hun vorige memorie hebben uiteengezet en 
vorderen de vernietiging van de bestreden wet van 11 april 2012. 
 
 A.10.  Ook de bvba « Kisado », de bvba « Jetta », de bvba « Chiandro » en de bvba « FRM Mobility Center 
Restoshop », tussenkomende partijen, zijn van mening dat het voormelde arrest van het Hof van Justitie niets 
toevoegt aan de argumentatie van hun vorige memorie, die zij in hun aanvullende memories verklaren te handhaven. 
 
 A.11.  De Waalse Regering is eveneens van oordeel dat het voormelde arrest van het Hof van Justitie geen 
weerslag heeft op de huidige procedure, nu dat Hof zich onbevoegd heeft verklaard om te antwoorden op de 
prejudiciële vraag die het Hof had gesteld. Ook de onderhavige zaak valt niet onder het toepassingsgebied van het 
recht van de Europese Unie.  
 
 De Waalse Regering verwijst voor het overige naar haar vorige memories. 
 
 A.12.  Ten slotte verklaart ook de Ministerraad dat het voormelde arrest van het Hof van Justitie geen 
aanleiding geeft tot het wijzigen van zijn standpunt. Ook de Ministerraad verwijst derhalve naar zijn vorige 
memories. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 11 april 2012, die 

wijzigingen aanbrengt in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (hierna : de wet van 10 november 2006) wat 

de toegelaten afwijkingen betreft. 

 

 Met de wet van 10 november 2006 beoogde de wetgever een evenwicht te vinden tussen 

de belangen van de consumenten en de arbeidsomstandigheden van personen die in de 

kleinhandelssector werkzaam zijn. 

 

 Met dat doel voor ogen heeft de wetgever voor de kleinhandel, enerzijds, bepaalde 

sluitingsuren (artikel 6) en een wekelijkse rustdag (artikel 8) voorgeschreven, en, anderzijds, 

voorzien in een aantal specifieke regelingen. 

 

 Krachtens artikel 6, c), van de wet van 10 november 2006, moeten de nachtwinkels 

gesloten zijn vóór 18 uur en na 7 uur, behalve als een gemeentelijk reglement andere 

sluitingsuren bepaalt. 

 

 De artikelen 15 tot 17 van de wet van 10 november 2006 voorzien in een aantal 

afwijkingen op de verbodsbepalingen inzake openingsuren. 

 

 Krachtens artikel 16, § 1, van de wet van 10 november 2006 zijn de verboden van de 

artikelen 6 en 8 niet van toepassing op een reeks specifieke verkoopomstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld de verkopen en dienstverstrekkingen in de luchthavens en havenzones die 

openstaan voor het internationale reizigersverkeer (artikel 16, § 1, d), en de verkopen in 

tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een 

assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde 

alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 

6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m2 (artikel 16, § 1, 

f). 
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 Artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 bepaalde vóór de wijziging ervan bij 

de bestreden wet van 11 april 2012 : 

 
 « Het verbod is evenmin van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de 
hoofdactiviteit de verkoop van de volgende producten uitmaakt : 
 
 a)  kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de 
Nationale Loterij; 
 
 b)  dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan; 
 
 c)  brandstof en olie voor autovoertuigen; 
 
 d)  consumptie-ijs in individuele porties; 
 
 e)  voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt. 
 
 Er is sprake van een hoofdactiviteit indien aan de buitenzijde van de vestigingseenheid 
enkel naar deze activiteit verwezen wordt, er enkel reclame voor deze activiteit wordt 
gemaakt, de keuze aan andere producten beperkt is en de verkoop van het product dat of de 
producten die de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50 % van het jaarlijkse zakencijfer 
vertegenwoordigt ». 
 

 Krachtens artikel 16, § 3, ten slotte, kan de Koning, op voorstel van de minister, de lijst 

met de sectoren van de handel en de ambacht in paragraaf 1 en de lijst met hoofdactiviteiten 

in paragraaf 2 aanvullen. 

 

 De verzoekende partijen vorderen de gehele vernietiging van de wet van 11 april 2012, maar 

richten enkel grieven tegen artikel 2 ervan, dat bepaalt: 

 

 « In artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid worden in de inleidende zin de woorden ‘ van de volgende producten ’ 
vervangen door de woorden ‘ van één van de volgende productgroepen ’; 
 
 2°  in het tweede lid worden de woorden ‘ aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel 
naar deze activiteit wordt verwezen, er enkel reclame wordt gemaakt voor deze activiteit, de 
keuze aan andere producten beperkt is en ’ geschrapt; 
 
 3°  in het tweede lid worden de woorden ‘ het product dat of de producten die de 
hoofdactiviteit uitmaken ’ vervangen door de woorden ‘ de productgroep die de hoofdactiviteit 
uitmaakt ’ ». 
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 B.2.  De verzoekende partijen klagen aan dat zij, wat de sluitingsuren en de wekelijkse 

rustdag betreft, als uitbaters van nachtwinkels worden gediscrimineerd ten opzichte van de in 

artikel 16, § 2, c), van de wet van 10 november 2006 bedoelde vestigingseenheden met de 

verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen als hoofdactiviteit (tankstations). 

 

 De uitbaters van nachtwinkels dienen de bij artikel 6, c), van de wet van 10 november 

2006 bepaalde sluitingsuren en een wekelijkse rustdag in acht te nemen, terwijl de 

tankstations in hun bijbehorende winkels ook andere waren kunnen aanbieden, zonder 

sluitingsuren en zonder een wekelijkse rustdag in acht te moeten nemen. 

 

 De verzoekende partijen klagen geen verschil in behandeling aan in zoverre de wet van 

11 april 2012 de woorden « van de volgende producten » in artikel 16, § 2, van de wet van 

10 november 2006 vervangt door de woorden « van één van de volgende productgroepen », noch 

in zoverre die de woorden « het product dat of de producten die de hoofdactiviteit uitmaken » 

vervangt door de woorden « de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt ». 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad, de Waalse Regering en de andere tussenkomende 

partijen aanvoeren, zijn nachtwinkels en tankstations wel degelijk vergelijkbaar wat betreft de 

vraag of zij de wekelijkse rustdag en de sluitingsuren in acht dienen te nemen. 

 

 De grief van de verzoekende partijen dat zij worden gediscrimineerd ten opzichte van de 

tankstations met een winkelinrichting, is wel degelijk gericht tegen de bestreden wet van 

11 april 2012, in zoverre, vanwege de schrapping door artikel 2, 2°, van die wet, dergelijke 

tankstations voortaan, voor de verkoop van andere producten als nevenactiviteit, zowel aan de 

binnenzijde als aan de buitenzijde van de vestigingseenheid naar die activiteit mogen verwijzen 

en er reclame voor mogen maken, en de keuze van die andere producten niet langer beperkt is, 

terwijl voor dergelijke winkels geen beperkingen gelden wat de openingsuren betreft. 

 

 B.3.1.  Bij zijn arrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 heeft het Hof aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld in verband met de uitlegging van 

het gelijkheidsbeginsel, zoals bepaald in artikel 6, derde lid, van het Verdrag betreffende de  
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Europese Unie en in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, in samenhang gelezen met de artikelen 15 en 16 van het voormelde Handvest 

en met de artikelen 34 tot 36, 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

 

 B.3.2.  Bij zijn arrest nr. 113/2013 van 31 juli 2013 heeft het Hof, om redenen van 

proceseconomie, beslist het onderzoek van de huidige zaak op te schorten totdat het Hof zou 

hebben geantwoord op de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5232. 

 

 B.3.3.  Bij zijn arrest van 8 mei 2014 (C-483/12, Pelckmans Turnhout NV) heeft het Hof 

van Justitie van de Europese Unie zich onbevoegd verklaard om de prejudiciële vraag van het 

Grondwettelijk Hof in de zaak nr. 5232 te beantwoorden. 

 

 B.3.4.  Het Hof van Justitie heeft geoordeeld : 

 
 « 23.  In de verwijzingsbeslissing noch in de bij het Hof ingediende schriftelijke 
opmerkingen wordt […] aangetoond dat die procedure aanknopingspunten heeft met een van 
de situaties beoogd door de Verdragsbepalingen waaraan de verwijzende rechter refereert. 
 
 24.  Wat de toepassing van de door de verwijzende rechter vermelde artikelen 34 VWEU 
tot en met 36 VWEU inzake het vrije verkeer van goederen betreft, zij er hoe dan ook aan 
herinnerd dat het Hof reeds meermaals heeft geoordeeld dat deze bepalingen niet van 
toepassing zijn op een nationale winkelsluitingsregeling die geldt voor alle betrokken 
marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en die, rechtens en 
feitelijk, de verhandeling van nationale producten en die van producten uit andere lidstaten 
gelijkelijk treft (zie met name arresten Punto Casa en PPV, C-69/93 en C-258/93, 
EU:C:1994:226, punt 15, en Semeraro Casa Uno e.a., C-418/93–C-421/93, C-460/93–
C-462/93, C-464/93, C-9/94–C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 en C-332/94, 
EU:C:1996:242, punt 28). 
 
 25.  Evenzo kan, wat de door de verwijzende rechter eveneens vermelde artikelen 56 
VWEU en 57 VWEU inzake het vrij verrichten van diensten betreft, worden volstaan met de 
vaststellingen dat de betrokken wettelijke regeling geldt voor alle marktdeelnemers die op het 
nationale grondgebied activiteiten ontplooien, dat zij overigens niet tot doel heeft de 
voorwaarden voor de uitvoering van de dienstverrichting van de betrokken ondernemingen te 
regelen, en ten slotte dat de beperkingen die zij voor het vrij verrichten van diensten teweeg 
zou kunnen brengen, zo onzeker en indirect zijn dat van de in de regeling vervatte 
verplichting niet kan worden gezegd dat zij deze vrijheid belemmert (zie naar analogie, arrest 
Semeraro Casa Uno e.a., EU:C:1996:242, punt 32). 
 
 26.  Uit een en ander volgt dat niet is komen vast te staan dat het Hof bevoegd is om de 
door de verwijzende rechter vermelde bepalingen van het Handvest uit te leggen ». 
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 B.3.5.  Uit het voormelde arrest C-483/12 blijkt dat het recht van de Europese Unie niet 

relevant is voor het onderzoek van het middel. 

 

 B.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 11 april 2012 blijkt dat 

die wet een compromis is, na overleg met de kleinhandelssector. 

 

 De wet beoogt de rechtsonzekerheid tegen te gaan die was ontstaan door een 

verscheidenheid van interpretaties van artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 2006 in de 

rechtspraak. Meer bepaald was er onduidelijkheid of men, voor het bepalen van de 

« hoofdactiviteit », de verkoop van de diverse categorieën van producten (thans 

productgroepen genaamd) opgesomd in de litterae a) tot e) van die paragraaf, mocht 

cumuleren. Bovendien was er, voor de verkoop van andere producten als nevenactiviteit, geen 

eenduidigheid van wat werd bedoeld met het vereiste dat « de keuze aan andere producten 

beperkt is ». 

 

 Voortaan moet de hoofdactiviteit van de in artikel 16, § 2, van de wet van 10 november 

2006 bedoelde vestigingseenheden de verkoop zijn van « een van de […] productgroepen » die 

in de litterae a) tot e) van die paragraaf zijn opgesomd en is het die hoofdactiviteit die minstens 

50 pct. van de jaarlijkse omzet moet vertegenwoordigen. 

 

 Vanwege de schrapping van de bewoordingen « aan de buitenzijde van de 

vestigingseenheid enkel naar deze activiteit wordt verwezen, er enkel reclame wordt gemaakt 

voor deze activiteit, de keuze aan andere producten beperkt is en », is er evenwel geen 

beperking meer wat de publiciteit met betrekking tot de nevenactiviteiten en het assortiment 

betreft, hetgeen de verzoekende partijen aanklagen. 

 

 B.5.  Naar aanleiding van het amendement dat heeft geleid tot de bestreden bepaling, is 

tijdens de parlementaire voorbereiding gesteld : 

 

 « Voorgesteld wordt om de cumulatie van de deelomzetten die voortvloeien uit de 
verkoop van de ‘ productgroepen ’ onder de punten a) tot en met e) te verbieden. 
 
 Het aandeel van vijftig procent van het jaarlijkse omzetcijfer blijft echter gehandhaafd, 
terwijl het verbod op reclame aan de binnenzijde wordt opgeheven. 
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 De goedkeuring van het amendement zal duidelijkheid scheppen en aldus de 
rechtszekerheid bevorderen. Indien door de verkoop van een van de productcategorieën een 
omzet wordt bereikt, die vijftig procent van het omzetcijfer op jaarbasis vertegenwoordigt, 
zijn er geen restricties meer met betrekking tot het aanbod van andere producten en wordt 
reclame in de zaak voor andere producten toegestaan » (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 
DOC 53-1385/007, pp. 7-8). 
 

 De wetgever heeft na lang overleg en rekening houdend met de adviezen van diverse 

actoren uit de handelssector een einde willen maken aan bepaalde verkooppraktijken waarbij 

– zonder de wekelijkse rustdag en de sluitingsuren in acht te nemen – cumulatief producten 

werden aangeboden uit verscheidene van de onder litterae a) tot e) van artikel 16, § 2, van de 

wet van 10 november 2006 bedoelde productcategorieën. 

 

 Nu hij heeft gepreciseerd dat de helft van de jaarlijkse omzet moet worden verwezenlijkt 

met één van de productgroepen bedoeld in de respectieve litterae a) tot e), - waaronder de 

verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen (tankstations) - heeft hij in redelijkheid 

kunnen oordelen dat het niet langer nodig was voor te schrijven dat de reclame tot die ene 

hoofdactiviteit beperkt moest zijn. Bovendien vermocht de wetgever er rekening mee te 

houden dat het voorschrift dat de keuze aan andere te koop gestelde producten « beperkt » 

moest zijn, aanleiding gaf tot rechtsonzekerheid. 

 

 De wetgever heeft aldus, bij het zoeken naar een compromis, door de verkoop van een 

van de vijf bepaalde productgroepen als hoofdactiviteit mogelijk te maken zonder beperking 

inzake openingsuren, een keuze gemaakt die niet zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.6.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5616 

 
 

Arrest nr. 144/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 106 tot 110 van de programmawet van 

27 december 2012 (wijzigingen van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 

accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken), ingesteld door de vzw « Belgische 

Federatie van Wijn en Gedistilleerd ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en T. Giet, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 106 tot 110 van de programmawet van 27 december 2012 (wijzigingen 
van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 
alcoholhoudende dranken), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 
tweede editie, door de vzw « Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd », bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. P. Forton, advocaat bij de balie te Brussel. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. T’Kint, advocaat bij het Hof 
van cassatie, heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 20 februari 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd 
om, in een uiterlijk op 10 februari 2014 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, te antwoorden op de volgende vragen : 
 
 « -  Bestaan er, naast de verschillen in accijnzen, andere verschillen in belasting tussen bier 
en wijn ? 
 
 -  Welke weerslag kan de in het geding zijnde belasting hebben op de 
concurrentieverhouding tussen bier en wijn, rekening houdend met de gemiddelde prijs die 
voor elk van die alcoholhoudende dranken in aanmerking moet worden genomen en met de 
analysemethodes die door het Hof van Justitie zijn ontwikkeld in zijn arresten Commissie 
t. Verenigd Koninkrijk van 12 juli 1983, 170/78 en Commissie t. Zweden van 8 april 2008, 
C-167/05 ? 
 
 -  Dienen, in het geval dat de bestreden bepalingen zouden worden vernietigd, de gevolgen 
ervan te worden gehandhaafd krachtens artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en om welke reden(en) ? ». 
 
 Bij beschikking van 5 februari 2014 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting 
van 4 maart 2014. 
 
 De verzoekende partij en de Ministerraad hebben ieder een aanvullende memorie 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 4 maart 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Forton, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. F. T’Kint, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 



3 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in voortzetting gesteld op de terechtzitting van 1 april 2014. 
 
 De zaak is vervolgens meerdere keren in voortzetting gesteld. De verzoekende partij en de 
Ministerraad hebben ieder een tweede aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzittingen van 1 april, 28 mei en 9 juli 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Forton, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. F. T’Kint, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoekende partij merkt op dat haar beroep ontvankelijk is ratione temporis en dat zij doet 
blijken van de hoedanigheid en van het belang om in rechte te treden, aangezien zij een beroepsvereniging is 
waarvan de leden meer dan 95 pct. van het volume aan in België verhandelde wijnen en gedistilleerde dranken 
vertegenwoordigen en aangezien de bestreden norm de bijzondere accijnzen enkel op de door haar leden 
verhandelde alcoholhoudende dranken verhoogt met 12 pct. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet door de bestreden bepalingen, in zoverre de wetgever tussen de ondernemingen die alcoholhoudende 
dranken produceren, verpakken en invoeren en de ondernemingen die bieren produceren, verpakken en invoeren 
een verschil in behandeling invoert dat niet redelijk verantwoord is, terwijl er tussen die ondernemingen een 
concurrentieverhouding bestaat, aangezien hun producten substitueerbaar zijn. Zij merkt meer in het bijzonder op 
dat er een concurrentieverhouding bestaat tussen wijn, bepaalde dranken van de code van de gecombineerde 
nomenclatuur 2208 en bier. Zij voegt daaraan toe dat de wanverhouding tussen de gemiddelde prijzen van bier en 
van andere alcoholhoudende dranken, bij een gelijke hoeveelheid en bij gelijke volumes, niet is aangetoond en dat 
de fiscale inkomsten met betrekking tot bier integendeel samenhangen met de fiscale inkomsten met betrekking 
tot wijn, mousserende wijn en alcohol. 
 
 A.1.3.  Volgens de verzoekende partij verantwoordt niets de verhoging van de accijnzen op alle 
alcoholhoudende dranken behalve op bier. Zij is van mening dat het verschil tussen, enerzijds, de verhoging met 
12 pct. en, anderzijds, de status quo volkomen onevenredig is en dat de bestreden bepalingen het bierverbruik 
aanmoedigen en een concurrentieverstoring teweegbrengen. 
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 A.1.4.  De verzoekende partij beklemtoont dat de bestreden maatregel niet op adequate wijze tegemoetkomt 
aan de nagestreefde budgettaire doelstelling aangezien een groot deel van de consumenten zich aan die verhoging 
van de accijnzen zal aanpassen, hetzij door hun verbruik te verminderen, hetzij door hun aankoop te verplaatsen, 
hetzij door een illegale handel tussen Staten op te zetten. Die partij is van mening dat elk van die scenario’s leidt 
tot een vermindering van de fiscale inkomsten voor de Belgische Staat. 
 
 Zij merkt bovendien op dat de wetgever, door de accijnzen op bier niet te verhogen, zich extra fiscale 
inkomsten ontzegt terwijl het gaat om een product dat veel wordt verbruikt. 
 
 Ten slotte beklemtoont zij dat de vermoedelijke stijging van het bierverbruik, te wijten aan de toepassing van 
de in het geding zijnde maatregel, en de daarmee samenhangende daling van het verbruik van de andere 
alcoholhoudende dranken, een vermindering van de fiscale inkomsten zullen inhouden. 
 
 A.1.5.  De verzoekende partij merkt eveneens op dat de bestreden maatregel onevenredige gevolgen met zich 
meebrengt. Zij is immers van mening dat de biersector, nadat de consument zijn verbruik van andere 
alcoholhoudende dranken dan bier zal hebben verminderd, zijn prijzen wel eens zou kunnen verhogen om zich aan 
de prijs van de andere alcoholhoudende dranken aan te passen. Volgens de verzoekende partij vormt de bestreden 
maatregel dus een verdoken staatssteun. 
 
 A.1.6.  Volgens de verzoekende partij strekken de richtlijnen 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 
« betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken » en 
92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 « betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op 
alcohol en alcoholhoudende dranken » ertoe de fiscaliteit te harmoniseren en de protectionistische 
belastingstelsels te bestrijden en beogen zij bijgevolg discriminaties tegen te gaan en niet te dulden. 
 
 Wat het arrest C-356/85 van het Hof van Justitie van 9 juli 1987 betreft, merkt de verzoekende partij op dat 
het verschil in belasting in die zaak, waarin België in het geding was, 6 pct. bedroeg, namelijk de helft van het bij 
de bestreden bepalingen opgelegde verschil. Zij beklemtoont eveneens dat de analyse van substitueerbaarheid die 
destijds was verricht, thans niet langer actueel is aangezien de prijs een doorslaggevende factor is geworden, niet 
alleen omdat de consumenten in een periode van crisis leven, maar ook omdat de concurrentie op de markt van de 
alcoholhoudende dranken aanzienlijk is toegenomen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad merkt allereerst op dat de wetgever over een erg ruime beoordelingsbevoegdheid 
beschikt wanneer het erom gaat het belastingtarief te bepalen dat op sommige producten van toepassing is, waarbij 
die bevoegdheid echter wordt beperkt door de van toepassing zijnde Europese regelgeving. 
 
 In dat verband beklemtoont de Ministerraad dat de voormelde richtlijn 92/84/EEG in onderscheiden 
minimumaccijnstarieven voor wijn, bier en andere alcoholhoudende dranken voorziet, die noch verband houden 
met, noch worden verantwoord door het alcoholvolume dat die dranken bevatten. 
 
 Volgens de Ministerraad brengt de richtlijn 92/84/EEG dus zelf een « discriminatie » en een eventuele 
« fiscale concurrentie » tussen die dranken teweeg. Diezelfde partij merkt eveneens op dat het Hof van Justitie 
geen strikt gelijke behandeling heeft geëist tussen de belasting die aan wijn en aan bier wordt opgelegd, met name 
wegens het feit dat zij maar gedeeltelijk substitueerbaar zijn en de productiemethode ervan verschillend is. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad merkt op dat bij gelijke hoeveelheden, het prijsverschil tussen bier en wijn, voor een 
gelijkwaardige kwaliteit, aanzienlijk blijft, zelfs afgezien van de accijnzen en de verhoging ervan bij de bestreden 
bepaling, en dat de keuze van de consumenten niet afhangt van die belasting, maar van hun smaak en hun 
gewoontes, alsook van de verschillende smaakkenmerken van de in het geding zijnde alcoholhoudende dranken. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad preciseert vervolgens dat de bestreden bepalingen zijn aangenomen om gezien de 
huidige economische context onmiddellijk effect te sorteren en dat het Hof ter zake maar over een marginale 
toetsingsbevoegdheid beschikt. 
 
 Volgens de Ministerraad passen de bestreden bepalingen in het kader van de keuzes die tijdens het 
begrotingsconclaaf van november 2012 zijn gemaakt, nemen zij de Europese wetgeving in acht en passen zij in 
het kader van de ruime beoordelingsbevoegdheid van de wetgever. Hij is van mening dat zij niet kennelijk 
onredelijk zijn, niet op een kennelijke vergissing berusten en geen onevenredige gevolgen hebben, zonder dat 
moet worden stilgestaan bij de hypothese volgens welke de fiscale inkomsten nog meer hadden kunnen worden 
verhoogd indien de wetgever had besloten om de accijnzen op bier te verhogen. 
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 A.3.  Verzocht te antwoorden op de door het Hof gestelde vragen, doet de verzoekende partij allereerst 
gelden dat er tussen de belasting van wijn en van bier andere verschillen dan het accijnstarief bestaan. Zij merkt 
aldus op dat het accijnstarief op bier wordt berekend per graad Plato, dat de door kleine producenten 
geproduceerde bieren een accijnsverlaging genieten en dat de bierproducenten zich op een specifieke graad Plato 
kunnen concentreren om een aan die berekeningswijze inherente accijnsverlaging te genieten. De verzoekende 
partij doet aldus gelden dat bier van 11 graden Plato (met een alcoholgehalte van 6,05 pct.) aan hetzelfde 
accijnstarief zal worden onderworpen als bier van 10 graden Plato, zijnde met een alcoholgehalte van 5,5 pct., 
hetgeen leidt tot een accijnsverlaging van 9,09 pct. 
 
 Diezelfde partij beklemtoont dat bier in essentie een nationaal product is, dat in de verkoop van 
alcoholhoudende dranken overheerst, terwijl wijn in essentie een ingevoerd product is. Zij merkt op dat het Hof 
van Justitie van oordeel is dat de Staten niet mogen proberen de drinkgewoonten te bestendigen. De verzoekende 
partij is evenwel van mening dat de wetgever de accijnzen op wijn heeft verhoogd om zich te verzetten tegen de 
tendens volgens welke het wijnverbruik toeneemt ten koste van het bierverbruik. Die voor bier gunstige 
beschermende werking wordt nog versterkt door de toepassing van de btw op de prijzen, inclusief accijnzen, van 
alcoholhoudende dranken, alsook door de bestaande verschillen in de wijze van berekening van de accijnzen 
tussen wijn en bier. 
 
 De verzoekende partij merkt eveneens op dat wijn en bier enkel met elkaar kunnen worden vergeleken door 
de prijzen van gewone wijn en van gewoon bier in aanmerking te nemen. Volgens die partij bedraagt de gewone 
prijs van een liter wijn met een alcoholpercentage tussen 9 en 11 pct. evenwel 5 euro, inclusief alle belastingen, 
terwijl de gewone prijs, inclusief alle belastingen, van een liter bier met een alcoholpercentage tussen 5 en 6 pct. 
4,5 euro bedraagt. Die partij is van mening dat de weerslag van de accijns, gecumuleerd met de btw, op de 
verkoopprijs voortaan 12,77 pct. voor wijn en 3,34 pct. voor bier bedraagt. Zij leidt daaruit af dat de extra 
belasting op wijn zowel relatief als absoluut is in zoverre de belasting van wijn niet alleen is verhoogd ten 
opzichte van die van bier, maar bovendien wijn gemiddeld viermaal zwaarder wordt belast dan bier, bij identieke 
volumes. 
 
 De verzoekende partij is ten slotte van mening dat de gevolgen van de bestreden bepalingen niet zouden 
moeten worden gehandhaafd indien die bepalingen zouden worden vernietigd. 
 
 A.4.  Verzocht te antwoorden op de door het Hof gestelde vragen, merkt de Ministerraad allereerst op dat er 
tussen wijn en bier geen enkel ander verschil in belasting bestaat dan het verschil in accijnzen. 
 
 Hij beklemtoont daarenboven dat de Europese wetgever die twee dranken niet soortgelijk heeft bevonden, 
zoals de richtlijnen met betrekking tot de accijnzen aantonen, maar dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 
blijkt dat er tussen bier en de wijnen die het meest in trek zijn, een concurrentieverhouding kan bestaan. 
 
 Volgens de Ministerraad, die verwijst naar de statistische gegevens van de FOD Economie, was de prijs van 
een liter in trek zijnde wijn, vóór de inwerkingtreding van de bestreden wetgeving, ongeveer driemaal hoger dan 
de prijs van een liter gewoon bier, en is hij thans nog steeds driemaal hoger. Die partij is van mening dat het 
bijgevolg erg twijfelachtig is dat de schommeling van de accijnstarieven een weerslag op de consument heeft. 
 
 De Ministerraad merkt op dat hetzelfde geldt indien de prijzen van trappistenbier en van rosé met elkaar 
worden vergeleken in zoverre het prijsverschil significant blijft, zowel vóór als na de inwerkingtreding van de 
bestreden wet. De Ministerraad merkt bovendien op dat die producten doorgaans aan verschillende verwachtingen 
van de consumenten beantwoorden. 
 
 Diezelfde partij beklemtoont dat het aandeel van de accijnzen en van de btw 30,5 pct. van de prijs van een 
liter bier van 12 graden Plato bedraagt, 25,4 pct. van de prijs van een fles rosé en 22,6 pct. van de prijs van een 
fles champagne. De prijsschommeling die te wijten is aan de verhoging van de accijnzen, vertegenwoordigt een 
stijging van 1,1 pct. voor een liter bier van 12 graden Plato, van 1,6 pct. voor de fles rosé en van 0,9 pct. voor de 
fles champagne. 
 
 De Ministerraad is ten slotte van mening dat bij een vernietiging van de bestreden bepalingen de gevolgen 
ervan zouden moeten worden gehandhaafd tot het aannemen van een nieuwe regelgeving, binnen een termijn van 
zes maanden vanaf de bekendmaking van het arrest. Een vernietiging zonder meer zou immers tot grote 
administratieve moeilijkheden leiden, zonder de billijkheid in acht te nemen, aangezien het de eindverbruikers zijn 
die de verhoging van het accijnstarief hebben gedragen, terwijl de terugbetaling enkel betrekking zou hebben op 
de aangever, namelijk de handelaar die de accijns heeft betaald. 
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 A.5.  Op verzoek van het Hof hebben de partijen hun antwoorden aangevuld. 
 
 A.6.  De Ministerraad heeft aldus doen gelden dat de Administratie der douane en accijnzen niet in staat was 
andere cijfergegevens te verstrekken dan die welke reeds door de Ministerraad zijn voorgelegd. 
 
 Wat betreft de vraag of de door het Hof van Justitie uitgewerkte vergelijkende tests te dezen van toepassing 
waren, beklemtoont de Ministerraad dat de door het Hof van Justitie gehanteerde criteria verschillen volgens de in 
aanmerking genomen zaak en dat de in het arrest C-167/05 in werking gestelde test (vergelijking van de fiscale 
last ten opzichte van het alcoholgehalte) niet onmiddellijk zou kunnen worden overgenomen in België waar de 
accijnzen op wijn en bier krachtens een verschillende methode worden berekend. De Ministerraad wijst eveneens 
erop dat het Hof van Justitie met name in datzelfde arrest heeft opgemerkt dat het niet volstond te bewijzen dat de 
fiscale last van wijn of van bier hoger was om tot de concurrentieverstoring te besluiten maar dat ook moest 
worden aangetoond dat dat verschil in belasting de betrokken markt kon beïnvloeden. 
 
 A.7.  De verzoekende partij doet op haar beurt gelden dat de prijs van een liter goedkopere wijn, gezien de 
prijzen die in de grote supermarkten worden toegepast, in september 2013 tussen 2,67 en 3,99 euro bedroeg, 
terwijl de prijs van een liter goedkoper bier op hetzelfde ogenblik tussen 1,43 en 3,99 euro bedroeg. 
 
 Diezelfde partij merkt op dat er geen exacte omzettingsregel bestaat tussen de graad Plato en het 
alcoholpercentage, maar dat een goede schatting kan worden weergegeven door middel van de volgende 
vergelijking : P = (258,6 x (d-1))/(0,88d + 0,12). 
 
 Zij merkt ook op dat de vergelijkende methode, die door het Hof van Justitie in zijn arrest C-167/05 is 
aangenomen, te dezen leidt tot een prijsverhouding van 1 tot 1,22. Zij besluit daaruit dat het gedifferentieerde 
accijnstarief een element is dat het gedrag van de consument beïnvloedt. In verband met het arrest C-170/78 van 
het Hof van Justitie merkt zij eveneens op dat de beschermende werking ten voordele van bier, die in dat arrest is 
vastgesteld, om dezelfde soort van redenen ook in België wordt teruggevonden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de artikelen 106 tot 110 van de 

programmawet van 27 december 2012. Die bepalingen wijzigen de artikelen 9, 12, 15 en 17 

van de wet van 7 januari 1998 « betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 

alcoholhoudende dranken » vanaf 1 januari 2013. 

 

 B.1.2.  De artikelen 106 tot 110 van de bestreden wet strekken ertoe het bedrag van de op 

wijn, gegiste dranken, indirecte producten en ethylalcohol geheven accijnzen te verhogen. Zij 

bepalen : 

 

 « Art. 106.  In artikel 9 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 13 juli 2001 en de wet van 30 december 2002, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
 
 1°  in paragraaf 1, eerste streepje, onder de titel ‘ niet-mousserende wijn ’, worden de 
woorden ‘ bijzondere accijns : 47,0998 EUR ’ vervangen door de woorden ‘ bijzondere 
accijns : 52,7500 EUR ’; 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.106
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.108
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 2°  in paragraaf 1, tweede streepje, onder de titel ‘ mousserende wijn ’, worden de 
woorden ‘ bijzondere accijns : 161,1308 EUR ’ vervangen door de woorden ‘ bijzondere 
accijns : 180,5000 EUR ’; 
 
 3°  in paragraaf 3, worden de woorden ‘ een bijzondere accijns van 14,8736 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ een bijzondere accijns van 16,7000 EUR ’. 
 
 Art. 107.  In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 
2001 en de wet van 30 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in paragraaf 1, eerste streepje, onder de titel ‘ niet-mousserende dranken ’, worden de 
woorden ‘ bijzondere accijns : 47,0998 EUR ’ vervangen door de woorden ‘ bijzondere 
accijns : 52,7500 EUR ’; 
 
 2°  in paragraaf 1, tweede streepje, onder de titel ‘ mousserende dranken ’, worden de 
woorden ‘ bijzondere accijns : 161,1308 EUR ’ vervangen door de woorden ‘ bijzondere 
accijns : 180,5000 EUR ’; 
 
 3°  in paragraaf 3, worden de woorden ‘ een bijzondere accijns van 14,8736 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ een bijzondere accijns van 16,7000 EUR ’. 
 
 Art. 108.  In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 
2001 en de wet van 30 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in paragraaf 1, worden de woorden ‘ een bijzondere accijns van 32,2262 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ een bijzondere accijns van 44,0687 EUR ’; 
 
 2°  in paragraaf 2, worden de woorden ‘ een bijzondere accijns van 27,2683 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ een bijzondere accijns van 36,2002 EUR ’; 
 
 3°  in paragraaf 3, a), worden de woorden ‘ bijzondere accijns : 94,1995 EUR ’ vervangen 
door de woorden ‘ bijzondere accijns : 113,5687 EUR ’; 
 
 4°  in paragraaf 3, b), worden de woorden ‘ bijzondere accijns : 114,0310 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ bijzondere accijns : 133,4002 EUR ’. 
 
 Art. 109.  In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 
2001, de wet van 30 december 2002, het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 en bij de 
programmawet van 20 juli 2006, worden de woorden ‘ bijzondere accijns : 1.529,1312 EUR ’ 
vervangen door de woorden ‘ bijzondere accijns : 1.738,8958 EUR ’. 
 
 Art. 110.  De artikelen 106 tot 109 treden in werking op 1 januari 2013 ». 
 

 B.1.3.  Zoals zij bij de bestreden wet zijn gewijzigd, bepaalden de artikelen 9, 12, 15 en 17 

van de voormelde wet van 7 januari 1998 : 

 

 « Art. 9.  § 1.  De hier te lande voor het verbruik uitgeslagen wijn wordt onderworpen aan 
een accijns en een bijzondere accijns die als volgt worden vastgesteld per hectoliter 
eindproduct : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.106
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.108
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.107
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.109
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.108
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.110
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23Art.109
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012122706%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=23&cn=2012122706&table_name=WET&nm=2012021152&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272012-12-27%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=27&dddm=12&imgcn.x=11&imgcn.y=4%23LNK0046
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.10
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 -  niet-mousserende wijn : 
 
 accijns : 0 EUR; 
 
 bijzondere accijns : 52,7500 EUR; 
 
 -  mousserende wijn : 
 
 accijns : 0 EUR; 
 
 bijzondere accijns : 180,5000 EUR. 
 
 § 2.  Het te belasten volume wordt uitgedrukt in hectoliter en tot op een liter nauwkeurig, 
waarbij delen van een liter worden verwaarloosd. 
 
 § 3.  Een accijns van 0 EUR en een bijzondere accijns van 16,7000 EUR worden geheven 
op om het even welke niet-mousserende en mousserende wijn met een effectief 
alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol ». 
 

 « Art. 12.  § 1.  De hier te lande voor het verbruik uitgeslagen andere gegiste dranken 
worden, per hectoliter van het eindproduct, onderworpen aan een accijns en een bijzondere 
accijns die als volgt worden vastgesteld : 
 
 -  niet-mousserende dranken : 
 
 accijns : 0 EUR; 
 
 bijzondere accijns : 52,7500 EUR; 
 
 -  mousserende dranken : 
 
 accijns : 0 EUR; 
 
 bijzondere accijns : 180,5000 EUR. 
 
 § 2.  Het te belasten volume wordt uitgedrukt in hectoliter en tot op een liter nauwkeurig, 
waarbij delen van een liter worden verwaarloosd. 
 
 § 3.  Een accijns van 0 EUR en een bijzondere accijns van 16,7000 EUR worden geheven 
op om het even welke andere mousserende of niet-mousserende gegiste dranken met een 
effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol ». 
 

 « Art. 15.  § 1.  De hier te lande voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten worden 
onderworpen aan een accijns van 66,9313 EUR en aan een bijzondere accijns van 
44,0687 EUR per hectoliter van het eindproduct. 
 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23LNK0006
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 § 2.  De hier te lande voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten die een effectief 
alcoholvolumegehalte hebben van niet meer dan 15 % vol, zijn onderworpen aan een accijns 
van 47,0998 EUR en aan een bijzondere accijns van 36,2002 EUR per hectoliter van het 
eindproduct. 
 
 § 3.  De hier te lande voor het verbruik uitgeslagen tussenproducten die verpakt zijn in 
flessen met een champignonvormige stop die door draden of banden of anderszins is geborgd, 
of een overdruk hebben die teweeggebracht is door koolzuurgas in oplossing, van 3 bar of 
meer, worden per hectoliter van het eindproduct onderworpen aan een accijns en een 
bijzondere accijns die als volgt worden vastgesteld : 
 
 a)  tussenproducten bedoeld in paragraaf 1 : 
 
 -  accijns : 66,9313 EUR; 
 
 -  bijzondere accijns : 113,5687 EUR; 
 
 b)  tussenproducten bedoeld in paragraaf 2 : 
 
 -  accijns : 47,0998 EUR; 
 
 -  bijzondere accijns : 133,4002 EUR. 
 
 § 4.  Het belastbare volume wordt uitgedrukt in hectoliter en tot op een liter nauwkeurig, 
waarbij delen van een liter worden verwaarloosd ». 
 

 « Art. 17.  Hier te lande voor het verbruik uitgeslagen ethylalcohol is onderworpen aan een 
accijns en een bijzondere accijns, die, per hectoliter absolute alcohol bij een temperatuur van 
20 °C, als volgt worden vastgesteld : 
 
 -  accijns : 223,1042 EUR; 
 
 -  bijzondere accijns : 1.738,8958 EUR. 
 
 Die rechten worden berekend op grond van het aantal hectoliter absolute alcohol. 
 
 Het volume absolute alcohol bij een temperatuur van 20 °C, vervat in een alcoholhoudend 
product, wordt uitgedrukt in percenten tot op een tiende van een percent nauwkeurig (effectief 
alcoholvolumegehalte) waarbij delen van een tiende percent worden verwaarloosd. Het volume 
van de belastbare producten wordt uitgedrukt in hectoliter, liter en tot op een deciliter 
nauwkeurig, waarbij delen van een deciliter worden verwaarloosd ». 
 

 B.1.4.  Artikel 5 van de voormelde wet van 7 januari 1998, met betrekking tot de op bier 

geheven accijnzen, werd niet gewijzigd bij de bestreden bepaling. Vóór de wijziging ervan bij 

de wetten van 17 juni 2013 en van 30 juli 2013 bepaalde dat artikel : 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23Art.16
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1998010757&la=N&ver_arch=009&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=4&table_name=WET&fromtab=wet_all&nl=n&nm=1998003047&DETAIL=1998010757%2FN&ddda=1998&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271998-01-07%27and+actif+%3D+%27Y%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&caller=archive&row_id=1&dddj=07&dddm=01%23LNK0007
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 « § 1.  Het bier dat hier te lande voor het verbruik wordt uitgeslagen is onderworpen aan 
een accijns en een bijzondere accijns die, per hectolitergraad Plato van het eindproduct, als 
volgt worden vastgesteld : 
 
 -  accijns : 0,7933 EUR; 
 
 -  bijzondere accijns : 0,9172 EUR. 
 
 […] 
 
 § 6.  Het aantal hectolitergraden Plato is het resultaat van de vermenigvuldiging van het 
volume te belasten bier met het aantal graden Plato ervan. 
 
 Voor de toepassing van dit hoofdstuk drukt het aantal graden Plato het gewichtspercentage 
uit van het extract in 100 gram bier, zoals dat wordt teruggerekend uit het werkelijke extract en 
de alcohol vervat in het eindproduct. 
 
 § 7.  Voor de berekening van de accijns en de bijzondere accijns, zijn de bieren ingedeeld 
in categorieën per twee graden Plato waarbij het aantal graden Plato dat in aanmerking moet 
worden genomen voor alle bieren die tot een bepaalde categorie behoren, als volgt is 
vastgesteld : 
 
Categories Graden Plato van toepassing 

voor de belasting 

-  bier van meer dan 1 tot 3 Plato 2 
-  bier van meer dan 3 tot 5 Plato 4 
-  bier van meer dan 5 tot 7 Plato 6 
-  bier van meer dan 7 tot 9 Plato 8 
-  bier van meer dan 9 tot 11 Plato 10 
-  bier van meer dan 11 tot 13 Plato 12 
-  bier van meer dan 13 tot 15 Plato 14 
-  bier van meer dan 15 tot 17 Plato 16 
-  bier van meer dan 17 tot 19 Plato 18 
-  bier van meer dan 19 tot 21 Plato 20 
-  bier van meer dan 21 tot 23 Plato 22 
-  bier van meer dan 23 tot 25 Plato 24 
-  bier van meer dan 25 tot 27 Plato 26 
-  bier van meer dan 27 tot 29 Plato 28 
-  bier van meer dan 29 Plato 30 
 ». 
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 B.1.5.  De artikelen 9, 12, 15 en 17 van de wet van 7 januari 1998 werden vervolgens 

gewijzigd bij de artikelen 69 tot 73 van de wet van 17 juni 2013 « houdende fiscale en 

financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling » en bij de 

artikelen 63 tot 66 van de wet van 30 juli 2013 « houdende diverse bepalingen ». Bovendien 

hebben artikel 68 van de voormelde wet van 17 juni 2013 en artikel 62 van de voormelde wet 

van 30 juli 2013 eveneens artikel 5 van de wet van 7 januari 1998, met betrekking tot de op 

bier geheven accijnzen, gewijzigd. 

 

 De artikelen 62 tot 66 van de wet van 30 juli 2013 zijn op 5 augustus 2013 in werking 

getreden (artikel 67) en hebben geen terugwerkende kracht. Hetzelfde geldt voor de 

artikelen 69 tot 73 van de wet van 17 juni 2013, die op 8 juli 2013 in werking zijn getreden. 

 

 Het Hof dient bijgevolg geen rekening te houden met die wijzigingen bij het onderzoek 

van het beroep tot vernietiging. 

 

 B.2.1.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 172 van de Grondwet door de artikelen 106 tot 110 van de bestreden wet. Zij verwijt de 

wetgever dat hij de accijnzen op alcoholhoudende dranken behalve op bier heeft verhoogd, 

waardoor een niet redelijk verantwoord verschil in behandeling is ingevoerd tussen de 

ondernemingen die bier produceren, verpakken en invoeren en de ondernemingen die andere 

alcoholhoudende dranken produceren, verpakken en invoeren. 

 

 B.2.2.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet moeten de 

middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke van de regels waarvan het Hof de 

naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke de bepalingen zijn die deze regels 

zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de bedoelde bepalingen 

zouden zijn geschonden. 

 

 Bovendien moet, wanneer een schending van het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie wordt aangevoerd, in de regel worden gepreciseerd welke categorieën van 

personen met elkaar moeten worden vergeleken en in welk opzicht de bestreden bepalingen 

een verschil in behandeling teweegbrengen dat discriminerend zou zijn. 
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 B.2.3.  De uiteenzetting van het verzoekschrift laat het Hof echter niet toe om met 

zekerheid de tweede categorie van beoogde ondernemingen duidelijk te omlijnen, noch de 

motieven waarom die ondernemingen, in hun geheel genomen, door de bestreden wet zouden 

worden gediscrimineerd. 

 

 De verzoekende partij brengt immers geen enkel element aan dat kan aantonen in welk 

opzicht alle andere alcoholhoudende dranken dan bier met bier kunnen worden vergeleken. Het 

staat niet aan het Hof een gedifferentieerde behandeling te onderzoeken waarbij het zelf de 

categorieën waarmee rekening dient te worden gehouden, zou moeten omschrijven. 

 

 B.2.4.  In die mate is het middel onontvankelijk. 

 

 B.2.5.  Daarentegen bekritiseert de verzoekende partij specifieker het verschil in 

behandeling dat is ingevoerd tussen, enerzijds, de ondernemingen die wijn of alcoholhoudende 

dranken produceren, verpakken of invoeren, die beantwoorden aan de beschrijving van 

tariefpost 2208 van de gecombineerde nomenclatuur die in bijlage I van de verordening (EEG) 

nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 « met betrekking tot de tarief- en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief » is vervat en die een 

alcoholvolumegehalte hebben dat identiek is aan bier of wijn, en, anderzijds, de 

ondernemingen die bier produceren, verpakken of invoeren. 

 

 Er dient evenwel te worden opgemerkt dat in de toelichting op tariefpost 2208, uitgewerkt 

in het kader van het mondiale geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering 

van goederen waarop de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief 

is gebaseerd, de draagwijdte van die post wordt beperkt, hetzij tot gedistilleerde dranken, 

likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, ongeacht het alcoholgehalte 

ervan, hetzij tot ethylalcohol met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 pct. die, ook al 

is hij geschikt voor consumptie, geen aromatische bestanddelen bevat. 

 

 De verzoekende partij laat echter na de alcoholhoudende dranken te identificeren die zich, 

hoewel zij onder tariefpost 2208 vallen, zoals die zonet is geëxpliciteerd, in een situatie kunnen 

bevinden die vergelijkbaar is met bier gelet op een maatregel waarbij een belasting wordt 

vastgesteld en waarbij, zoals te dezen, zowel met de kenmerken en het vervaardigingsproces 
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van de in het geding zijnde producten als met het alcoholgehalte ervan rekening wordt 

gehouden teneinde het belastingniveau ervan te bepalen. 

 

 B.2.6.  Het Hof beperkt zijn onderzoek van de bestreden bepalingen dus in zoverre zij met 

betrekking tot de van toepassing zijnde accijnzen een onderscheid tussen bier en wijn invoeren. 

 

 B.3.1.  De voormelde wet van 7 januari 1998 « strekt ertoe [het] koninklijk besluit » van 

29 december 1992 « betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 

alcoholhoudende dranken » waarbij de richtlijnen 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 

1992 « betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en 

alcoholhoudende dranken » en 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 « betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken » worden 

omgezet, « te bekrachtigen » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 1103/1, p. 2). 

 

 B.3.2.  De artikelen 5 en 6 van de voormelde richtlijn 92/84/EEG bepalen : 

 

 « Artikel 5 
 
 Het minimumtarief van de accijns op wijn wordt met ingang van 1 januari 1993 
vastgesteld op : 
 
 -  0 ecu voor niet-mousserende wijn, en 
 
 -  0 ecu voor mousserende wijn  
 
 per hectoliter van het produkt. 
 
 Artikel 6 
 
 Het minimumtarief van de accijns op bier wordt met ingang van 1 januari 1993 vastgesteld 
op : 
 
 -  0,748 ecu per hectoliter/graad Plato, of 
 
 -  1,87 ecu per hectoliter/alcoholgehalte 
 
 van het eindprodukt ». 
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 B.3.3.  De artikelen 2, 3, 8 en 9 van de voormelde richtlijn 92/83/EEG bepalen : 

 

 « Artikel 2 
 
 In deze richtlijn wordt onder ‘ bier ’ verstaan elk produkt van GN-code 2203 alsmede elk 
produkt van GN-code 2206 dat een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevat, 
in beide gevallen met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. 
 
 Artikel 3 
 
 1.  De accijns die door de Lid-Staten op bier wordt geheven, wordt bepaald op grond van : 
 
 -  het aantal hectoliters/graden Plato, ofwel 
 
 -  het aantal hectoliters/effectief alcoholvolumegehalte 
 
 van het eindprodukt. 
 
 […] ». 
 

 « Artikel 8 
 
 In deze richtlijn : 
 
 1.  wordt onder ‘ niet-mousserende wijn ’ verstaan alle produkten van de GN-codes 2204 
en 2205, met uitzondering van mousserende wijn als omschreven in lid 2 : 
 
 -  met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 doch niet meer dan 15 % vol, 
voor zover de alcohol in het eindprodukt volledig door gisting is verkregen; 
 
 -  met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol, 
voor zover zij zonder enige verrijking zijn geproduceerd en de alcohol in het eindprodukt 
volledig door gisting is verkregen; 
 
 2.  wordt onder ‘ mousserende wijn ’ verstaan : alle produkten van de GN-codes 2204 10, 
2204 21 10, 2204 29 10 en 2205 : 
 
 -  die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige stop die door draden of banden 
of anderszins is geborgd, of die een overdruk hebben die teweeggebracht is door koolzuurgas 
in oplossing, van 3 bar of meer; 
 
 -  die een effectief alcoholvolumegehalte hebben van meer dan 1,2 doch niet meer dan 
15 % vol, voor zover de alcohol in het eindprodukt volledig door gisting is verkregen. 
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 Artikel 9 
 
 1.  De accijns die door de Lid-Staten op wijn wordt geheven, wordt bepaald op grond van 
het aantal hectoliters eindprodukt. 
 
 2.  Onverminderd de leden 3 en 4 passen de Lid-Staten hetzelfde accijnstarief toe op alle 
produkten die aan de accijns op niet-mousserende wijn zijn onderworpen. Evenzo passen zij 
hetzelfde accijnstarief toe op alle produkten die aan de accijns op mousserende wijn zijn 
onderworpen. Zij mogen op niet-mousserende en op mousserende wijn hetzelfde accijnstarief 
toepassen. 
 
 3.  De Lid-Staten mogen op alle soorten niet-mousserende en mousserende wijn met een 
effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol verlaagde accijnstarieven 
toepassen. 
 
 4.  Lid-Staten die op 1 januari 1992 een hoger accijnstarief toepasten op niet-mousserende 
wijnen als gedefinieerd in artikel 8, lid 1, tweede streepje, mogen dit tarief blijven toepassen. 
Dit hogere tarief mag niet meer bedragen dan het normale nationale tarief voor 
tussenprodukten ». 
 

 B.4.1.  De Ministerraad is voorafgaandelijk van mening dat het verschil in behandeling 

niet discriminerend is om reden dat de wetgever het bij de richtlijn 92/84/EEG op Europees 

niveau opgelegde kader heeft nageleefd en enkel op redelijke wijze gebruik heeft gemaakt van 

de beoordelingsmarge die die richtlijn hem toekende. 

 

 B.4.2.  Er dient in dat verband te worden beklemtoond dat de beoordelingsvrijheid die bij 

de omzetting van een richtlijn aan de Staten kan worden gelaten, niet in die zin kan worden 

geïnterpreteerd dat zij de wetgever toestaat de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet te 

schenden. 

 

 Bovendien heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat « de richtlijnen 92/83 en 92/84 de 

lidstaten enkel verplichten, een minimumaccijns […] toe te passen », waarbij hun « voldoende 

beoordelingsmarge » wordt gelaten « om te verzekeren, dat de heffing op wijn en die op bier 

zich zodanig tot elkaar verhouden dat elke bescherming van de binnenlandse productie […] is 

uitgesloten », zodat die richtlijn artikel 110 van het VWEU niet kan schenden omdat zij « de 

lidstaten een beoordelingsmarge [laat] die ruim genoeg is opdat deze ze ten uitvoer kunnen 

leggen op een wijze die strookt met de vereisten van het Verdrag » (HvJ, 17 juni 1999, 

C-166/98, Socridis, punten 19-20). 
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 B.4.3.  Het louter voldoen aan de minimale eisen van de richtlijn kan bijgevolg noch de 

wetgever ervan vrijstellen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie in acht te nemen, 

noch hem ontheffen van de naleving van de ter zake relevante regels van het primaire 

Unierecht. 

 

 Daaruit volgt dat de door de Ministerraad aangevoerde verantwoording niet kan worden 

aangenomen. 

 

 B.5.  Rekening houdend met de aard van de bestreden bepalingen en met de uiteenzetting 

in het verzoekschrift, dient het Hof de bestaanbaarheid ervan met de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet te onderzoeken, door terdege rekening te houden met de eisen die 

voortvloeien uit het Europese Unierecht en in het bijzonder uit artikel 110, lid 2, van het 

VWEU, zoals het wordt geïnterpreteerd in de rechtspraak van het Hof van Justitie waarnaar de 

verzoekende partij verwijst. Het Hof heeft de partijen meermaals uitgenodigd zich daaromtrent 

nader te verklaren. 

 

 B.6.1.  Artikel 110 van het VWEU bepaalt : 

 

 « De lidstaten heffen op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen 
hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op 
gelijksoortige nationale producten worden geheven. 
 
 Bovendien heffen de lidstaten op de producten van de overige lidstaten geen zodanige 
binnenlandse belastingen, dat daardoor andere producties zijdelings worden beschermd ». 
 

 B.6.2.  Artikel 110 van het VWEU is van toepassing op « geldelijke lasten » die, zoals te 

dezen, « voortvloeien uit een algemeen systeem van binnenlandse heffingen waardoor 

categorieën van producten volgens dezelfde objectieve criteria stelselmatig worden getroffen, 

ongeacht de oorsprong of de bestemming ervan » (HvJ, 8 november 2007, C-221/06, 

Stadtgemeinde Frohnleiten, punt 31). 

 

 B.6.3.  Het Hof van Justitie interpreteert die bepaling als volgt : 

 

 « […] Artikel [110 van het VWEU] […] in zijn geheel [heeft] tot doel […] het vrije 
verkeer van goederen tussen de lidstaten onder normale mededingingsvoorwaarden te 
verzekeren door elke vorm van bescherming uit te sluiten die het gevolg kan zijn van de 
toepassing van binnenlandse belastingen die discriminerend zijn ten opzichte van producten uit 
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andere lidstaten, en de volstrekte neutraliteit van de binnenlandse belastingen te garanderen 
wat de mededinging tussen nationale producten en ingevoerde producten betreft […]. 
 
 In dat perspectief dient artikel [110], tweede alinea, [van het VWEU] elke vorm van 
zijdelings fiscaal protectionisme tegen te gaan in het geval van ingevoerde producten die, 
hoewel zij niet gelijksoortig zijn in de zin van de eerste alinea, niettemin zijdelings of 
potentieel, al is het maar gedeeltelijk, in een mededingingsverhouding staan met sommige 
binnenlandse producten […] » (HvJ, grote kamer, 8 april 2008, C-167/05, Commissie 
t. Zweden, punten 40-41).  
 

 Die bepaling « moet […] ruim worden uitgelegd, zodat alle fiscale regelingen die al dan 

niet rechtstreeks inbreuk kunnen maken op de gelijkheid van behandeling van nationale of 

ingevoerde producten, eronder vallen. Het in dit artikel geformuleerde verbod geldt derhalve 

voor alle belastingen waardoor de invoer van producten van oorsprong uit andere lidstaten kan 

worden afgeremd ten gunste van nationale producten » (HvJ, 8 november 2007, reeds 

aangehaald, punt 40). 

 

 B.7.1.  Er wordt niet betwist dat de bierproductie voornamelijk nationaal is terwijl de 

wijnproductie voornamelijk ingevoerd is. 

 

 B.7.2.  Daarenboven, zoals de verzoekende partij heeft opgemerkt, kunnen wijn en bier in 

zekere mate als concurrerende producten worden beschouwd met het oog op de toepassing van 

artikel 110, tweede alinea, van het VWEU. 

 

 Aldus heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « Blijkens de rechtspraak kunnen wijn en bier tot op zekere hoogte aan dezelfde behoeften 
voldoen zodat zij in zekere mate substitueerbaar zijn, waarbij het Hof evenwel heeft verklaard 
dat, gelet op de grote verschillen in kwaliteit en dus in prijs tussen wijnsoorten, bij de bepaling 
van de beslissende mededingingsverhouding tussen bier, een populaire en veel verbruikte 
drank, en wijn dient te worden uitgegaan van de wijnen die bij het grote publiek het meest in 
trek zijn, namelijk in het algemeen de lichtste en de goedkoopste soorten […] » (HvJ, grote 
kamer, 8 april 2008, C-167/05, Commissie t. Zweden, punt 43). 
 

 Dergelijke overwegingen lijken eveneens te gelden voor alle nationale markten, behalve 

wanneer een bijzonder kenmerk van de beoogde nationale markt « een andere beoordeling 

[kan] rechtvaardigen » (ibid., punt 44). 
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 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt eveneens dat er een 

concurrentieverhouding bestaat tussen een bier met een alcoholpercentage van 3,5 pct. en een 

wijn met een alcoholpercentage van 12,5 pct., weliswaar binnen een systeem waarin de 

detailhandel in die twee dranken als monopolie was toevertrouwd aan een onderneming die aan 

de Staat toebehoort (ibid., punt 44). In elk geval werd een concurrentieverhouding aangetoond 

tussen bier en een wijn met een alcoholpercentage van 9 pct. (HvJ, 12 juli 1983, 170/78, 

Commissie t. Verenigd Koninkrijk, punten 11-12). 

 

 Het bekritiseerde verschil in belasting dient dus in ogenschouw te worden genomen in het 

licht van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 110, 

tweede alinea, van het VWEU. Het Hof moet bijgevolg, enerzijds, de omvang van het verschil 

in belasting evalueren in het licht van de door het Hof van Justitie ter zake uitgewerkte 

vergelijkingsmethodes en, anderzijds, de weerslag beoordelen die dat verschil in belasting op 

de keuze van de consumenten kan hebben. 

 

 B.8.1.  In zijn arrest van 12 juli 1983, in de zaak 170/78 Commissie t. Verenigd Koninkrijk, 

heeft het Hof van Justitie drie analysemethodes in aanmerking genomen om te bepalen of wijn 

meer werd belast dan bier, door respectievelijk « de fiscale last aan het volume, het 

alcoholgehalte en de prijs van de produkten » te toetsen (punt 18). 

 

 Overigens is het btw-tarief dat op wijn en op bier van toepassing is, identiek, zodat het 

verschil in belasting enkel voortvloeit uit de verschillende accijnzen waaraan die dranken 

worden onderworpen. 

 

 B.8.2.  In dat verband moet worden beklemtoond dat bij de berekeningswijze van de 

accijns die per liter bier wordt geheven, niet het alcoholvolumegehalte van bier maar de 

gradatie ervan, in graden Plato, afgerond overeenkomstig de in artikel 5, § 7, van de wet van 

7 januari 1998 vervatte tabel, als referentie wordt genomen. 

 

 B.9.1.  Volgens de verzoekende partij, die op dat punt niet is tegengesproken door de 

Ministerraad, zou het mogelijk zijn, hoewel de graad Plato in een niet-lineair verband met het 

alcoholvolumegehalte staat, in zekere mate een vaste verhouding tussen die twee gradaties vast 

te stellen.  
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 In haar eerste aanvullende memorie heeft de verzoekende partij een dergelijke verhouding 

in die zin vastgesteld dat één procent alcohol gelijk zou zijn aan 0,55 graden Plato. Door het 

Hof uitgenodigd die formule toe te lichten, was de verzoekende partij in haar tweede 

aanvullende memorie van mening dat de omzetting kon worden verkregen door middel van de 

volgende vergelijking : « P = (258,6 x (d-1))/(0,88d + 0,12) ». Bij gebrek aan aanvullende 

precisering door de verzoekende partij, moet P wellicht worden begrepen als graden Plato en d 

als het alcoholvolumegehalte. 

 

 B.9.2.  De resultaten die door de toepassing van een dergelijke vergelijking worden 

verkregen, zijn evenwel niet alleen totaal verschillend van die welke met de door de 

verzoekende partij verstrekte eerste formule zijn verkregen, maar lijken ook weinig 

waarschijnlijk. Aldus zou bier met een alcoholpercentage van 5 pct. volgens de eerste 

omzettingsformule 9 graden Plato hebben en volgens de tweede omzettingsformule 229 graden 

Plato. In het licht van de in het voormelde artikel 5 van de wet van 7 januari 1998 bedoelde 

schaal met graden Plato lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat bier met een 

alcoholvolumepercentage van 5 pct. zulke graden Plato heeft. 

 

 B.9.3.  Zoals in B.2.2 is uiteengezet, staat het aan de verzoekende partij te kennen te geven 

in welk opzicht de wetgever de normen zou hebben geschonden die zij ter ondersteuning van 

haar middel aanvoert. 

 

 B.9.4.  De verzoekende partij heeft te dezen echter nagelaten een minimum aan elementen 

aan te brengen om het Hof in staat te stellen te bepalen in welk opzicht de artikelen 10, 11 en 

172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 110 van het VWEU, konden zijn 

geschonden door de bepalingen die zij bestrijdt. 

 

 B.9.5.  In zoverre het is afgeleid uit de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 110 van het VWEU, is het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 

 

 B.10.1.  Het Hof moet nog nagaan of de bestreden bepalingen bestaanbaar zijn met de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, afzonderlijk beschouwd. 
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 B.10.2.  De wetgever beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid om belastingen in 

te voeren en de belastingplichtigen aan te wijzen. Het Hof vermag de beleidskeuzen van de 

wetgever, alsook de motieven die daaraan ten grondslag liggen, slechts af te keuren indien zij 

zonder redelijke verantwoording zouden zijn. 

 

 Te dezen vermocht de wetgever rekening te houden met de verschillen met betrekking tot 

de productieprocessen en de verbruikspatronen van wijn en bier toen het erom ging de 

berekeningswijze van de accijnzen die op die dranken worden geheven, vast te stellen. Een 

dergelijke keuze lijkt des te minder onredelijk daar wijn in vrij geringe mate met bier 

concurreert en daar de ter zake van toepassing zijnde richtlijnen de wetgever ertoe machtigen 

in onderscheiden berekeningswijzen te voorzien met betrekking tot de accijnzen die per liter 

wijn of bier worden geheven. 

 

 B.10.3.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, volstaat de loutere 

omstandigheid dat een verhoging van de op bier geheven accijnzen meer fiscale inkomsten zou 

hebben opgeleverd, niet om de maatregel onredelijk te maken, rekening houdend met de aan de 

wetgever toegekende beoordelingsmarge en rekening houdend met de mogelijkheid waarover 

hij beschikt om een louter budgettair doel te verzoenen met andere overwegingen met 

betrekking tot de soorten van producten die aan de in het geding zijnde belasting zijn 

onderworpen. 

 

 Bovendien toont de verzoekende partij niet ten genoege van recht aan dat de verhoging 

van de accijnzen op wijn zou leiden tot een toename in de verkoop van bier, zodat de maatregel 

contraproductief zou zijn. 

 

 B.10.4.  Aangezien de verzoekende partij zich ertoe beperkt het bestaan van een 

« verdoken staatssteun » te vermelden, zet zij de draagwijdte van haar grief niet voldoende 

uiteen.  

 

 B.11.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5727 en 5805 

 
 

Arrest nr. 145/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 2 oktober 2013 in zake J.G. tegen M.M., R.M. en P.W., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 oktober 2013, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het bepaalt dat de vordering 
van de man die het vaderschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen het jaar na 
de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, en zelfs andere supranationale wettelijke bepalingen zoals het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, doordat het de niet binnen de wettelijke termijn ingestelde 
vordering tot betwisting van het vaderschap als absolute grond van niet-ontvankelijkheid 
instelt, zonder dat de rechter bij wie een dergelijke vordering aanhangig is gemaakt, de 
mogelijkheid heeft om te beoordelen of de biologische waarheid, rekening houdend met de 
aanwezige belangen en met het gedrag van de partijen, niet moet samenvallen met de 
klaarblijkelijk door het betrokken kind beleefde socioaffectieve werkelijkheid ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 18 december 2013 in zake G.W. tegen N.G. en I.C., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 januari 2014, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het bepaalt dat de vordering 
van de man die het vaderschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen het jaar na 
de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, en zelfs andere supranationale wettelijke bepalingen zoals het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, doordat het de niet binnen de wettelijke termijn ingestelde 
vordering tot betwisting van het vaderschap als absolute grond van niet-ontvankelijkheid 
instelt, zonder dat de rechter bij wie een dergelijke vordering aanhangig is gemaakt, de 
mogelijkheid heeft om te beoordelen of de biologische waarheid, rekening houdend met de 
aanwezige belangen en met het gedrag van de partijen, niet moet samenvallen met de 
klaarblijkelijk door het betrokken kind beleefde socioaffectieve werkelijkheid ? 
 
 Kan, voor het overige, het antwoord op die vraag verschillen, zonder nieuwe 
discriminaties te doen ontstaan, tussen de situatie van het kind wiens vaderschap niet wordt 
betwist (de strikte termijn van een jaar zou dan worden toegepast) en de situatie van het kind 
wiens vaderschap wel wordt betwist (in welk geval niet de strikte termijn van een jaar zou 
worden toegepast, maar het resultaat van het DNA- of bloedonderzoek) ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5727 en 5805 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 G.W., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Hancotte, advocaat bij de balie te 
Namen, in de zaak nr. 5805; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Depré en 
Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5727 en in de zaak 
nr. 5805. 
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 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 
T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaken in 
beraad zullen worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 9 juli 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In de zaak nr. 5727 is R.M. in 1991 geboren. Op het ogenblik van zijn verwekking en van zijn geboorte was 
zijn moeder, P.W., gehuwd met M.M., hoewel zij van hem gescheiden leefde. M.M. is met toepassing van 
artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek dan ook de vermoedelijke vader van het kind. Dat vaderschap wordt voor 
het verwijzende rechtscollege betwist door J.-C.G. die beweert de biologische vader van het kind te zijn. De 
vordering van die laatste wordt door geen van de partijen voor de verwijzende rechter betwist, die evenwel 
vaststelt dat de vordering van J.-C.G. onontvankelijk is wegens verjaring op grond van artikel 318 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
 In de zaak nr. 5805 is N.G. in 2006 geboren. Op het ogenblik van zijn verwekking en van zijn geboorte was 
zijn moeder, I.C., gehuwd met N.G., die met toepassing van artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek wordt 
vermoed de vader van het kind te zijn. Het vaderschap wordt voor het verwijzende rechtscollege echter betwist 
door G.W., die beweert de biologische vader te zijn. Geen van de partijen betwist het vaderschap van G.W. voor 
het verwijzende rechtscollege. Dat laatste is evenwel van oordeel dat de vordering, in zoverre hij meer dan een 
jaar vóór die vordering op de hoogte was van zijn vaderschap, met toepassing van artikel 318 van het Burgerlijk 
Wetboek is verjaard. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Met betrekking tot de enige vraag die in de zaak nr. 5727 door de verwijzende rechter is gesteld, die 
identiek is aan de eerste vraag die in de zaak nr. 5805 door de verwijzende rechter is gesteld, geeft de 
Ministerraad in zijn memorie aan dat de categorieën van personen waartussen een discriminatie wordt 
aangevoerd, niet in de vragen worden geïdentificeerd. De in beide zaken gestelde prejudiciële vragen zouden dan 
ook geen antwoord behoeven. 
 
 A.1.2.  In ondergeschikte orde onderzoekt de Ministerraad de overeenstemming van de getoetste regel met 
andere referentiebepalingen die hem relevanter lijken dan die welke in de prejudiciële vragen worden 
aangehaald, namelijk artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. 
 
 Volgens de Ministerraad zou uit de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder uit de arresten nrs. 144/2010, 
20/2011, 96/2011 en 122/2011, voortvloeien dat dat Hof in de wetgeving betreffende de afstamming de absolute 
onmogelijkheid voor de rechter om de aanwezige belangen tegen elkaar af te wegen, heeft veroordeeld. Artikel 318, 
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§ 2, van het Burgerlijk Wetboek, waarin voor de persoon die de afstamming opeist, een verjaringstermijn van één 
jaar wordt vastgelegd vanaf de ontdekking dat die persoon de vader van het kind is, zou de rechter echter niet op 
absolute wijze beletten die belangen tegen elkaar af te wegen. Het zou hem pas na afloop van een termijn van één 
jaar beletten zulks te doen. Enkel de nalatigheid van de vader die zijn biologische ouderschap heeft ontdekt, zou dat 
gevolg hebben. De Ministerraad wijst erop dat zulks precies de redenering is die door het Hof in zijn recent arrest 
nr. 139/2013 in aanmerking is genomen. Hij verzoekt het Hof dan ook die redenering in het onderhavige geval over 
te nemen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad wijst erop dat het inkorten van de verjaringstermijn slechts schijnbaar is sedert de bij de 
wet van 1 juli 2006 ingevoerde hervorming. Het criterium van de ontdekking van het biologische vaderschap dat het 
criterium van de gerechtvaardigde twijfel als aanvangspunt van de verjaringstermijn heeft vervangen, houdt immers 
in dat het vaderschap is vastgesteld vooraleer de verjaringstermijn begint te lopen. In de praktijk zal die 
bewijsvoering echter pas plaatsvinden ter gelegenheid van een gerechtelijk deskundigenonderzoek zodra de zaak bij 
de rechter aanhangig is gemaakt. De Ministerraad staat stil bij het feit dat er in de zaken die aan de verwijzende 
rechter worden voorgelegd, wel degelijk zekerheid bestaat over het vaderschap van diegene die het opeist en vraagt 
zich bijgevolg af of de verjaringstermijn wel degelijk is beginnen te lopen. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad merkt eveneens op dat de verjaringstermijn bedoeld in het geding zijnde bepaling het 
kind niet belet zijn rechten te doen gelden. Dat kind is immers houder van een vordering en heeft tien jaar om ze in te 
stellen tussen de leeftijd van 12 en 22 jaar. Ten slotte voert de Ministerraad aan dat de verjaringstermijn het niet 
onmogelijk maakt rekening te houden met het belang van de vader. De in artikel 318, § 2, van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde verjaring doet immers geen afbreuk aan het recht om in rechte op te treden ter betwisting van het 
vermoedelijke vaderschap. Met het belang van de vader kan aldus rekening worden gehouden ter gelegenheid van de 
door het kind ingestelde vordering en bij andere gelegenheden, bijvoorbeeld die welke voortvloeit uit artikel 375bis 
van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk aan de persoon die met het kind een bijzondere affectieve band heeft 
ontwikkeld, een recht op persoonlijk contact met dat kind kan worden toegekend. 
 
 A.1.5.  De Ministerraad besluit dat de bestreden bepaling een legitiem doel van de wetgever weergeeft, en zulks 
op objectieve, redelijke en evenredige wijze. 
 
 A.1.6.  In de zaak nr. 5727 voegt de Ministerraad tot besluit eraan toe dat hij bij het opstellen van zijn memorie 
kennis heeft genomen van het arrest van het Hof dat op 7 november 2013 is gewezen op prejudiciële vragen die door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge in verband met hetzelfde artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek zijn 
gesteld. Hij is van mening dat het arrest van het Hof de overwegingen die voorafgaan, evenwel niet op de helling zet. 
 
 A.1.7.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag die in de zaak nr. 5805 is gesteld, voert de Ministerraad 
aan dat de categorieën van personen waartussen een discriminatie wordt aangevoerd, daarin niet worden 
geïdentificeerd. Uit de motieven van het verwijzingsvonnis zou evenwel blijken dat de beoogde categorieën van 
personen, enerzijds, de kinderen zijn wier vaderschap niet wordt betwist en, anderzijds, diegenen wier vaderschap 
wel wordt betwist. 
 
 Volgens de Ministerraad zou er geen verschil in behandeling bestaan tussen de twee beoogde categorieën van 
personen. Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek heeft immers enkel betrekking op kinderen wier vaderschap wordt 
betwist, hetgeen wel degelijk het geval is in de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak. Volgens de 
Ministerraad zou die verwijzende rechter wellicht een ander geval beogen : dat waarin de partijen bij een vordering 
tot betwisting van het vaderschap het in werkelijkheid eens zijn over het feit dat het wettelijk vaderschap, in casu dat 
wat krachtens artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek vaststaat, niet met de werkelijkheid overeenstemt. Het zou dan 
ook niet gaan om een geval waarin het vaderschap niet wordt betwist, maar integendeel om een geval waarin het 
vaderschap unaniem wordt betwist. De getoetste regel zou evenwel geen betrekking hebben op dat geval. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat de ontdekking, door de eiser, dat hij de vader van het kind is in de zin van 
paragraaf 2 van de getoetste regel, een zekerheid inhoudt. De instemming van de partijen zou echter noch de partijen, 
noch de rechter een dergelijke zekerheid bieden. Hoewel de bekentenis een bewijsmiddel vormt dat thans toelaatbaar 
is, zelfs inzake de staat van de personen, voorzien de regels met betrekking tot de vaststelling van de afstamming van 
vaderszijde geenszins erin dat een onderlinge overeenstemming tussen de moeder, de vermoedelijke vader en 
diegene die het vaderschap opeist, zou kunnen volstaan om de afstamming van vaderszijde vast te stellen. In een 
dergelijk geval zouden het leven en het belang van het kind immers volledig worden genegeerd. De Ministerraad 
besluit dat de interpretatie van de getoetste regel die door de verwijzende rechter in de tweede prejudiciële vraag 
wordt gesuggereerd, niet met de lering van het Hof in zijn rechtspraak overeenstemt. Die vraag zou dan ook 
ontkennend moeten worden beantwoord. 
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 A.2.1.  In zijn memorie preciseert de eiser voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5805 dat volgens 
artikel 25, § 5, van de wet van 1 juli 2006, in werking getreden op 1 juli 2007, uitdrukkelijk was bepaald dat de 
personen die de rechten bezitten die voortvloeien uit de onderhavige wet, nog een vordering kunnen instellen binnen 
een termijn van één jaar vanaf die inwerkingtreding. De vordering van de concluant zou dus ontvankelijk zijn 
geweest tot 1 juli 2008. 
 
 A.2.2.  De eiser voor de verwijzende rechter erkent dat de vordering die hij heeft ingesteld, onontvankelijk zou 
kunnen worden verklaard aangezien zij verjaard is en te laat komt. Hij baseert zich evenwel op de rechtspraak van 
het Hof om te besluiten dat de in het voormelde artikel 25, § 5, bedoelde termijn zeer beperkt en bijgevolg 
discriminerend zou zijn door de belangen van het kind bij de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven, zoals zij 
door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 22 van de Grondwet worden 
gewaarborgd, zonder geldige en toereikende reden te schaden. 
 
 A.2.3.  Uit het arrest nr. 96/2011 van het Hof zou eveneens blijken dat artikel 318, § 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, gelet op artikel 331 van hetzelfde Wetboek, een ontoelaatbare discriminatie in het leven roept tussen de 
personen die binnen het huwelijk zijn geboren en diegenen die buiten het huwelijk zijn geboren, aangezien de 
eerstgenoemden over een termijn van 22 jaar beschikken om het vermoeden van vaderschap dat is vastgesteld ten 
aanzien van de echtgenoot van de moeder, te betwisten, terwijl de laatstgenoemden over een termijn van 48 jaar 
beschikken. Er zou een onverantwoorde discriminatie bestaan tussen die laatstgenoemden en de situatie van de 
biologische vader die maar over een termijn beschikt van één jaar, vanaf de ontdekking dat hij de vader van het kind 
is, of zelfs één jaar vanaf de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006, om in rechte te treden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Hoewel zij artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek in zijn geheel beogen, hebben 

de prejudiciële vragen betrekking op paragraaf 2 van dat artikel, die bepaalt : 

 

 « De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. De 
vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het 
feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist 
moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het 
kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 
 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 […] ». 
 

  



6 
 

 B.1.2.  Het vermoeden van vaderschap vindt zijn grondslag in artikel 315 van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 

300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot tot vader 

heeft. 

 

 B.2.1.  In beide zaken wordt aan het Hof een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van 

artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, « doordat het de niet binnen de wettelijke termijn ingestelde vordering tot betwisting 

van het vaderschap als absolute grond van niet-ontvankelijkheid instelt, zonder dat de rechter 

bij wie een dergelijke vordering aanhangig is gemaakt, de mogelijkheid heeft om te 

beoordelen of de biologische waarheid, rekening houdend met de aanwezige belangen en met 

het gedrag van de partijen, niet moet samenvallen met de klaarblijkelijk door het betrokken 

kind beleefde socioaffectieve werkelijkheid ». 

 

 In de zaak nr. 5805 vraagt de verwijzende rechter het Hof ook of een verschillend 

antwoord zou kunnen worden gegeven op de vraag in de situatie waarin het vaderschap van 

het kind niet wordt betwist ten opzichte van de situatie van het kind wiens vaderschap wel 

wordt betwist. 

 

 B.2.2.  Uit de gegevens van de zaken en uit de motivering van de verwijzingsbeslissingen 

blijkt dat de bodemgeschillen betrekking hebben op een vordering ingesteld door de man die 

het vaderschap van een kind opeist en aldus het vermoeden van vaderschap betwist. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese zoals vermeld in artikel 318, § 2, eerste 

lid, tweede zinsnede van de tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.3.  De wet van 31 maart 1987 heeft, zoals het opschrift ervan aangeeft, verscheidene 

wetsbepalingen betreffende de afstamming gewijzigd. 

 

 Volgens de memorie van toelichting bestond de bedoeling van die wet onder meer erin 

« de waarheid zoveel mogelijk te benaderen », dat wil zeggen de biologische afstamming 

(Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1, p. 3). In verband met de vaststelling van de 

afstamming van vaderszijde is erop gewezen dat « de wil om de regeling van de vaststelling 
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van de afstamming zo dicht mogelijk de waarheid te doen benaderen […] het openstellen van 

de mogelijkheden tot betwisting tot gevolg [behoorde] te hebben » (ibid., p. 12). Uit dezelfde 

parlementaire voorbereiding blijkt echter dat de wetgever tevens de « rust der families » in 

overweging heeft willen nemen en heeft willen beschermen door, indien hiertoe nodig, het 

zoeken naar de biologische waarheid te temperen (ibid., p. 15). Hij heeft ervoor geopteerd niet 

af te stappen van het adagium « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11). 

 

 Evenwel kon het vermoeden van vaderschap toen enkel worden betwist door de 

echtgenoot, door de moeder en door het kind, overeenkomstig het toenmalige artikel 332 van 

het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.4.1.  Het afstammingsrecht is vervolgens diepgaand hervormd door de aanneming van 

de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de teksten die ter 

zake door het Hof werden afgekeurd, heeft willen hervormen en rekening heeft willen houden 

met de sociologische evolutie door de afstammingen binnen en buiten het huwelijk dichter bij 

elkaar te brengen : 

 

 « De wet van 1987 heeft nagenoeg alle verschillen uitgevlakt wat de uitwerking betreft, 
maar ze heeft een mechanisme van vermoeden van vaderschap in stand gehouden dat 
stuitende gevolgen heeft voor de vaststelling van de afstamming. […]  
 
 Dit wetsvoorstel beoogt dus tevens het vermoeden van vaderschap te behouden en er 
gevolgen aan te geven die nagenoeg dezelfde zijn als die van een erkenning » (Parl. St., 
Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 6). 
 

 « Tot slot moet een rechtszaak worden ingeleid binnen een termijn van een jaar (vanaf het 
ontdekken van de geboorte of vanaf het jaar waarin dat feit ontdekt wordt door de echtgenoot 
of door degene die het kind erkent indien hij niet de vader van het kind is) » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-0597/037, p. 5). 
 

 B.4.2.  Ingevolge die wetswijziging kan het vermoeden van vaderschap thans worden 

betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en de 

persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
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 De achterliggende idee van de wetgever was de bekommernis om de toestand van de 

biologische vader van het kind van een gehuwde vrouw, die geen enkel recht had het 

vaderschap dat ten aanzien van de echtgenoot van die vrouw vaststond, te betwisten. 

Daardoor was de biologische vader volledig afhankelijk van de houding die de moeder 

aannam. De parlementaire voorbereiding geeft dienaangaande aan : 

 

 « Het is de bedoeling komaf te maken met een toestand die door de indieners van het 
wetsvoorstel als schokkend wordt ervaren, te weten het feit dat de biologische vader van het 
kind van een gehuwde vrouw het vaderschap van de echtgenoot niet mag betwisten. 
Krachtens de vigerende teksten beschikt de biologische vader over geen enkele mogelijkheid 
tot verzet en is hij aangewezen op wat de moeder terzake doet » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 
DOC 51-0597/024, p. 59). 
 

 B.4.3.1.  Een eerste wetsvoorstel stelde voor het vaderschap, dat vaststaat op basis van de 

vaderschapsregel, te laten betwisten « door iedere belanghebbende », naar het voorbeeld van 

de betwisting van de vaderlijke erkenning (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, 

p. 14, en Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/024, p. 59). Daarmee werd in de eerste 

plaats de biologische vader van het uit een gehuwde vrouw geboren kind beoogd (Parl. St., 

Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 10). 

 

 Dat voorstel om aan « iedere belanghebbende » de mogelijkheid te bieden om een op een 

huwelijk gebaseerd vaderschap te betwisten, werd evenwel onredelijk bevonden, omdat er 

werd gevreesd de rust van het huwelijkse gezin te zeer te verstoren (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-0597/024, p. 61). 

 

 B.4.3.2.  Uiteindelijk werd besloten het betwistingsrecht uit te breiden tot « de persoon 

die het vaderschap van het kind opeist », terwijl het bezit van staat als grond van 

onontvankelijkheid van die vorderingen werd ingevoerd (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-0597/026, amendement nr. 112, en Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/029, 

subamendement nr. 134). 

 

 Het bereikte compromis beoogde, enerzijds, het vorderingsrecht te beperken tot de 

daadwerkelijke belanghebbenden, te weten de echtgenoot, de moeder, het kind en de man die 

het vaderschap opeist, en, anderzijds, de gezinscel waarin het kind opgroeit zoveel mogelijk te 

beschermen door het bezit van staat van het kind als belemmering voor dat vorderingsrecht 
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voorop te stellen en door in strikte termijnen voor het vorderingsrecht te voorzien (Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6; Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/032, 

p. 31). 

 

 B.4.4.1.  Wat de termijnregeling voor de man die het vaderschap van het kind opeist 

betreft, werd voorgesteld het nieuw ingevoerde vorderingsrecht te laten uitoefenen « binnen 

een jaar na de ontdekking van de geboorte » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-0597/026; Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0597/029; Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-0597/033, p. 8). 

 

 Voormeld wetsvoorstel werd bekritiseerd omdat daardoor in alle gevallen van vaderlijke 

afstamming binnen het huwelijk de rechtsonzekerheid en de onrust in het gezin door de 

dreiging van een vaderschapsbetwisting nodeloos zouden worden verlengd. 

 

 B.4.4.2.  Uiteindelijk werd beslist de termijn vast te stellen op één jaar « na de 

ontdekking van het feit dat [de man die het vaderschap van het kind opeist] de vader van het 

kind is » (artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.5.  Het Hof dient artikel 318, § 2, eerste lid, tweede zinsnede van de tweede zin, van 

het Burgerlijk Wetboek te toetsen aan artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
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 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt dat de 

Grondwetgever een zo groot mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.6.  Het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, zoals het door 

de voormelde bepalingen wordt gewaarborgd, beoogt in wezen de personen te beschermen 

tegen inmengingen in hun privéleven en hun gezinsleven. 

 

 Artikel 22, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het 

privéleven niet uit, maar vereisen dat in die inmenging wordt voorzien door een voldoende 

precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke 

behoefte en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die 

bepalingen houden voor de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen 

te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven 

verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM, 

27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31; EHRM, grote kamer, 12 oktober 2013, 

Söderman t. Zweden, § 78; 3 april 2014, Konstantinidis t. Griekenland, § 42). 

 

 B.7.  De procedures met betrekking tot het vaststellen of betwisten van de vaderlijke 

afstamming, raken het privéleven van de verzoeker, omdat de materie van de afstamming 

belangrijke aspecten van iemands persoonlijke identiteit omvat (EHRM, 28 november 1984, 

Rasmussen t. Denemarken, § 33; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 30; 12 januari 

2006, Mizzi t. Malta, § 102; 16 juni 2011, Pascaud t. Frankrijk, §§ 48-49; 21 juni 2011, 

Krušković t. Kroatië, § 20; 22 maart 2012, Ahrens t. Duitsland, § 60; 12 februari 2013, 

Krisztián Barnabás Tóth t. Hongarije, § 28). 
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 De in het geding zijnde regeling voor de betwisting van het vermoeden van vaderschap 

valt derhalve onder de toepassing van artikel 22 van de Grondwet en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.8.1.  De wetgever beschikt bij de uitwerking van een regeling die een 

overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge om rekening te 

houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en de 

samenleving in haar geheel (EHRM, 26 mei 1994, Keegan t. Ierland, § 49; 27 oktober 1994, 

Kroon e.a. t. Nederland, § 31; 2 juni 2005, Znamenskaya t. Rusland, § 28; 24 november 2005, 

Shofman t. Rusland, § 34; 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot 53; 

25 februari 2014, Ostace t. Roemenië, § 33). 

 

 Die appreciatiemarge van de wetgever is evenwel niet onbegrensd : om te oordelen of een 

wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op de eerbiediging van het privéleven, moet 

worden nagegaan of de wetgever een billijk evenwicht heeft gevonden tussen alle rechten en 

belangen die in het geding zijn. Zulks vereist dat de wetgever niet alleen een afweging maakt 

tussen de belangen van het individu tegenover die van de samenleving in haar geheel, maar 

tevens tussen de tegenstrijdige belangen van de betrokken personen (EHRM, 6 juli 2010, 

Backlund t. Finland, § 46; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 46; 29 januari 2013, Röman 

t. Finland, § 51). 

 

 Bij het uitwerken van een wettelijke regeling inzake afstamming dient de wetgever de 

bevoegde overheden in beginsel de mogelijkheid te bieden om in concreto een afweging te 

maken tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een 

maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen. 

 

 Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet als artikel 3, lid 1, van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het belang 

van het kind in aanmerking te nemen in de procedures die op het kind betrekking hebben. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat, bij het afwegen van de in 

het geding zijnde belangen, de belangen van het kind dienen te primeren (EHRM, 5 november 

2002, Yousef t. Nederland, § 73; 26 juni 2003, Maire t. Portugal, §§ 71 en 77; 8 juli 2003, 

Sommerfeld t. Duitsland, §§ 64 en 66; 28 juni 2007, Wagner en J.M.W.L. t. Luxemburg, 
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§ 119; 6 juli 2010, Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, § 135; 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 63). 

 

 Hoewel het belang van het kind de eerste overweging vormt, heeft het geen absoluut 

karakter. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang 

van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het de zwakke partij is in de familiale 

relatie. Uit die bijzondere plaats volgt evenwel niet dat met de belangen van de andere in het 

geding zijnde partijen geen rekening zou kunnen worden gehouden. 

 

 B.8.2.  In het bijzonder voor wat de termijnen in het afstammingsrecht betreft, wordt door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het invoeren van termijnen op zich niet 

strijdig geacht met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; enkel de 

aard van een dergelijke termijn kan als strijdig worden beschouwd met het recht op 

eerbiediging van het privéleven (EHRM, 6 juli 2010, Backlund t. Finland, § 45; 15 januari 

2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50; 3 april 2014, 

Konstantinidis t. Griekenland, § 46). 

 

 B.8.3.  Bovendien wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard 

dat de appreciatiemarge van de nationale wetgever groter is wanneer er bij de lidstaten van de 

Raad van Europa geen consensus bestaat omtrent het belang dat in het geding is, noch omtrent 

de manier waarop dat belang dient te worden beschermd (EHRM, 22 maart 2012, Ahrens 

t. Duitsland, § 68). Daarnaast benadrukt het Europees Hof dat het niet zijn taak is om, in de 

plaats van de nationale overheden, beslissingen te nemen (EHRM, 15 januari 2013, Laakso 

t. Finland, § 41). 

 

 B.9.1.  De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en 

het belang van het kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan 

uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen, 

zodat de wetgever vervaltermijnen kon invoeren (zie EHRM, 28 november 1984, Rasmussen 

t. Denemarken, § 41; 12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 88; 6 juli 2010, Backlund t. Finland, 

§ 45; 15 januari 2013, Laakso t. Finland, § 45; 29 januari 2013, Röman t. Finland, § 50). 

 

 B.9.2.  In dat opzicht is het pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te 

laten prevaleren op de socioaffectieve werkelijkheid van het vaderschap. 



13 
 

 

 B.10.  Het is derhalve redelijk verantwoord dat de man die het vaderschap van het kind 

opeist, slechts over een korte termijn beschikt om het vermoeden van vaderschap van de 

echtgenoot van de moeder te betwisten. 

 

 B.11.  De in de zaak nr. 5727 gestelde prejudiciële vraag en de eerste in de zaak nr. 5805 

gestelde prejudiciële vraag dienen ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.12.  De omstandigheid dat het biologische vaderschap van diegene die het vaderschap 

van het kind opeist, niet wordt betwist, wijzigt niets aan de in B.10 gedane vaststelling. Om 

redenen die identiek zijn aan die welke in B.3 tot B.10 zijn uiteengezet, dient de tweede in de 

zaak nr. 5805 gestelde prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 318, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de man die het vaderschap van het kind 

opeist de vordering tot betwisting van vaderschap moet instellen binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat hij de vader is van het kind. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5731 

 
 

Arrest nr. 146/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 42 tot 46 van het Vlaamse decreet 

van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (wijziging 

van de artikelen 35 en 36 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd 

op 22 oktober 1996), gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 8 oktober 2013 in zake Maria Van Noten en Alphonsus Simkens tegen het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 oktober 
2013, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 42 tot 46 van het [Vlaamse] Decreet van 18 [lees : 19] december 
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 de door de Grondwet 
gewaarborgde rechten en vrijheden zoals opgenomen in titel II, samen gelezen met artikel 6.1 
EVRM en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM, in zoverre de artikelen 42 tot 
45 onmiddellijk van toepassing worden verklaard op hangende geschillen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Maria Van Noten en Alphonsus Simkens, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. P. Buyckx en Mr. P. Van der Straten, advocaten bij de balie te Antwerpen; 
 
 -  de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Van Orshoven, 
Mr. B. Martel en Mr. K. Caluwaert, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Bij beschikking van 1 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke en 
P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 16 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 16 juli 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 
 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 5 mei 1988 dagvaardden M. Van Noten en A. Simkens de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest voor 
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen tot betaling van een vergoeding voor de schade die zij hebben 
geleden doordat hun verkavelingsgronden door het gewestplan Antwerpen in een parkgebied werden 
ondergebracht. 
 
 Bij vonnis van 14 mei 1990 werd de vordering tegen de Belgische Staat niet ontvankelijk verklaard. De 
vordering tegen het Vlaamse Gewest werd ongegrond verklaard omdat de eigendommen van de eisers steeds als 
woonparkzone of parkgebied zijn beschouwd. 
 
 Na het arrest van het Hof van Cassatie van 26 februari 1998 dat de arresten vernietigde van het Hof van 
Beroep te Antwerpen, gewezen op het hoger beroep tegen het voormelde vonnis van 14 mei 1990, verklaarde het 
Hof van Beroep te Brussel bij een tussenarrest van 15 januari 2001 de vordering van M. Van Noten en 
A. Simkens ongegrond in zoverre zij steunt op een onregelmatige of foutieve totstandkoming van het koninklijk 
besluit van 3 oktober 1979 tot vaststelling van het gewestplan « Antwerpen ».   
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 Bij een tussenarrest van 14 mei 2002 verklaarde het Hof van Beroep te Brussel dat bewezen is dat het 
gewestplan van 1979 een einde heeft gemaakt aan de bestemming van de gronden als verkavelingsgrond. 
Alvorens uitspraak te doen over de planschadevergoeding, stelde de verwijzende rechter een prejudiciële vraag 
aan het Hof. Bij zijn arrest nr. 95/2003 van 2 juli 2003 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 46 van het Vlaamse 
decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de artikelen 42 tot 45 niet van toepassing verklaart op de 
vorderingen tot schadevergoeding die het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke uitspraak. 
 
 Met de appellanten stelt de verwijzende rechter vast dat het Hof zich bij zijn voormelde arrest nr. 95/2003 
niet heeft uitgesproken over de grondwettigheid van de onmiddellijke toepassing van de artikelen 42 tot 45 op de 
reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding.  
 
 De verwijzende rechter verwijst naar het arrest nr. 188/2011 van 15 december 2011 waarbij het Hof zich 
heeft uitgesproken over de retroactieve werking van de « vijftigmeterregel », waarin artikel 7.4.11 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet. Hij vraagt zich af of het Vlaamse Gewest zich te dezen kan 
beroepen op uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang om het retroactief 
optreden van de decreetgever te verantwoorden. Ingaand op de suggestie van de appellanten, stelt hij vervolgens 
de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid  
 
 A.1.1.  Volgens de Vlaamse Regering is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk, vermits noch uit de 
bewoordingen van de vraag, noch uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid welke 
grondwetsbepalingen waaraan het Hof vermag te toetsen precies zouden zijn geschonden. Bijgevolg bevat de 
prejudiciële vraag niet de noodzakelijke elementen op grond waarvan het Hof uitspraak zou kunnen doen.  
 
 Indien het Hof de prejudiciële vraag toch zou beantwoorden, spreekt het volgens de Vlaamse Regering voor 
zich dat, gelet op de vrijwaring van de rechten van verdediging en van het contradictoir karakter van de 
rechtspleging, de vraag slechts in die zin kan worden begrepen dat zij betrekking heeft op een schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, met artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag. 
 
 A.1.2.  Volgens de appellanten in het bodemgeschil blijkt duidelijk dat de verwijzende rechter het Hof 
wenst te ondervragen over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10, 11 en 
16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
 
 A.2.  In haar memorie van antwoord stelt de Vlaamse Regering vast dat de appellanten in het bodemgeschil 
het Hof impliciet maar zeker verzoeken de draagwijdte van de prejudiciële vraag uit te breiden, in die zin dat het 
Hof zich eveneens over de berekeningswijze van de planschadevergoeding zou uitspreken. Het komt de partijen 
in het bodemgeschil evenwel niet toe de draagwijdte van de door de verwijzende rechter gestelde prejudiciële 
vraag te wijzigen of te laten wijzigen. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Standpunt van M. Van Noten en A. Simkens 
 
 A.3.  De appellanten in het bodemgeschil merken op dat het Hof zich in zijn arresten nrs. 28/2000 en 
95/2003 reeds over artikel 46 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1999 (hierna : decreet van 19 december 1998) heeft uitgesproken. Die arresten 
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bieden evenwel geen antwoord op de thans gestelde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de 
grondwettigheid van de terugwerkende kracht van de in het geding zijnde bepalingen op hangende 
rechtsgedingen. 
 
 Zij schetsen de context van het in het geding zijnde artikel 46. In dat verband verwijzen zij naar onder meer 
de arresten van het Hof van Cassatie van 1 oktober 1992, 22 januari 1993 en 18 juni 1998 waarbij uitspraak werd 
gedaan over de regeling neergelegd in het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 tot uitvoering van artikel 37, 
tweede lid, van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962, en naar de parlementaire voorbereiding van het 
voormelde artikel 46 van het decreet van 19 december 1998. 
 
 A.4.  Volgens de appellanten in het bodemgeschil schendt de terugwerkende kracht van de in het geding 
zijnde bepalingen de rechten en vrijheden die in titel II van de Grondwet zijn gewaarborgd, in samenhang 
gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De retroactiviteit van 
wetskrachtige normen is niet op algemene wijze verboden, maar in bepaalde gevallen sluiten hogere normen de 
terugwerkende kracht uit. Dat is met name het geval wanneer, zoals te dezen, een inbreuk op het eigendomsrecht 
aan de orde is of wanneer het gaat om een ongeoorloofd ingrijpen in hangende rechtsgedingen. Het betreft een 
decretale validatie die tot doel, of minstens tot gevolg heeft de uitkomst van hangende geschillen tussen de 
overheid en de burger in het voordeel van de overheid te beïnvloeden. Met verwijzing naar de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betogen zij dat enkel 
uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang een retroactief optreden van de 
wetgever kunnen verantwoorden.  
 
 Te dezen beoogde de terugwerkende kracht in eerste instantie het verweer van het Vlaamse Gewest in een 
aantal rechtsgedingen te ondersteunen. Daardoor grijpt de overheid actief in in een geschil waarbij zij zelf partij 
is. Zulks houdt een schending in van de grondrechten die bij titel II van de Grondwet worden gewaarborgd, zoals 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. De terugwerkende kracht creëert een niet verantwoord verschil in behandeling 
inzake jurisdictionele waarborgen en is bijgevolg strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Er zijn 
geen buitengewone omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang voorhanden die het optreden 
van de decreetgever kunnen verantwoorden. In zijn arrest nr. 188/2011 van 15 december 2011 heeft het Hof 
nogmaals bevestigd dat retroactieve wetgeving die de uitkomst van hangende gerechtelijke procedures kan 
beïnvloeden enkel toelaatbaar is wanneer zulks door uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 
algemeen belang wordt verantwoord.  
 
 A.5.  Volgens de appellanten in het bodemgeschil houdt de terugwerkende kracht van de in het geding 
zijnde bepalingen tevens een schending in van de rechten en vrijheden die in titel II van de Grondwet zijn 
gewaarborgd, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. 
 
 Door de retroactieve werking verliezen zij een aanzienlijk gedeelte van hun vordering, wat kan worden 
gelijkgesteld met een gedeeltelijke onteigening in de zin van artikel 16 van de Grondwet. Zij wijzen erop dat de 
bekritiseerde handelwijze van het Vlaamse Gewest analoog is met het optreden van de federale wetgever in de 
zogenaamde « loodsenproblematiek » (Arbitragehof, nrs. 25/90 en 36/90; Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, 20 november 1995; Hof van Cassatie, 16 mei 1998).  
 
 A.6.  Volgens de appellanten in het bodemgeschil schendt de nieuwe berekeningswijze van de 
planschadevergoeding die bij de in het geding zijnde artikelen 42 en 43 werd ingevoerd, de artikelen 10, 11 en 
16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol.  
 
 De geïndexeerde verwervingswaarde of het geïndexeerde bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de 
heffing van de registratie- of successierechten is in de meeste gevallen, tenzij het onroerend goed vlak vóór de 
wijziging van het gewestplan was aangekocht, aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde van het goed op het 
ogenblik van de wijziging van het gewestplan. Die geactualiseerde waarde houdt immers geen rekening met de 
waardestijging van het onroerend goed en compenseert enkel de inflatie, met als gevolg dat de uitgekeerde 
vergoeding veel lager zal liggen dan de werkelijk geleden schade. 
 
 De aantasting van de eigendom is ingevolge artikel 1 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol slechts 
verantwoord in zoverre een billijk evenwicht voorhanden is tussen het algemeen belang en het eigendomsrecht 
van de betrokkene. Wanneer dat evenwicht wordt verbroken, kan de benadeelde op een vergoeding aanspraak 
maken. In zoverre te dezen geen of slechts een minimale vergoeding zou worden uitgekeerd ten gevolge van de 
eigendomsbeperkingen die uit een plan van aanleg voortvloeien, is artikel 1 van het voormelde Eerste 
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Aanvullend Protocol geschonden, nu het eigendomsrecht door een disproportionele en discriminerende 
maatregel is aangetast. 
 
 A.7.  Volgens de appellanten in het bodemgeschil dient de decreetgever aan te tonen dat de in het geding 
zijnde regeling door bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden kan worden verantwoord. Zij zijn van oordeel 
dat de in de parlementaire voorbereiding aangevoerde elementen niet volstaan om de in het geding zijnde 
bepalingen redelijk en objectief te verantwoorden. 
 
 Wat de zorg voor de rechtszekerheid betreft die door de bevoegde Vlaamse Minister werd aangevoerd, 
zeggen die partijen niet in te zien hoe het voormelde arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 1998 een 
rechtsvacuüm zou hebben geschapen of tot rechtsonzekerheid zou hebben geleid. Integendeel, dat arrest heeft 
volgens hen een einde gemaakt aan de onzekerheid betreffende de rechtsgeldigheid van het voormelde 
koninklijk besluit van 24 oktober 1978. Bovendien vragen zij zich af welke uitspraken de bevoegde Vlaamse 
Minister bedoelt, wanneer hij gewag maakt van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen over de wettigheid van 
dat koninklijk besluit. 
 
 Wat betreft de verwijzing door de bevoegde Vlaamse Minister naar de « continuïteit van de regeling inzake 
planschadezaken » en naar de « rechtsongelijkheid » die het arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 1998 in 
het leven zou hebben geroepen tussen de eisers in de afgehandelde geschillen en de eisers in de hangende 
geschillen, merken de appellanten in het bodemgeschil op dat het Hof van Cassatie geen andere of nieuwe 
zienswijze heeft ontwikkeld, doch steeds de onwettigheid van het voormelde koninklijk besluit van 24 oktober 
1978 heeft benadrukt. Zelfs in de hypothese dat het Hof van Cassatie zijn zienswijze zou hebben gewijzigd, dan 
nog kan volgens die partijen zulks geenszins het drastische ingrijpen van de decreetgever in de hangende 
geschillen verantwoorden. 
 
 Wat betreft het bestaan van « een aantal onbillijkheden », nu de successieaangiften niet meer dienen te 
worden voorgelegd, waarin ten gevolge van een lage schatting wezenlijke successierechten in het verleden 
werden ontlopen, zodat dezelfde personen een tweede maal worden beloond wanneer ze die aangifte niet moeten 
voorleggen, betogen zij dat de aangifte in de successierechten wel degelijk een belangrijk element is bij de 
waardebepaling van het goed. Bovendien wordt de aangifte in de successierechten door de fiscus gecontroleerd; 
in de hypothese dat zulke rechten worden ontdoken moet de fiscale administratie optreden. 
 
 In de hypothese dat het Vlaamse Gewest zou aantonen dat de zware financiële implicaties die uit de 
toepassing van artikel 37 van de Stedenbouwwet zouden volgen de in het geding zijnde regeling budgettair 
noodzakelijk zouden maken, rijst de vraag naar de bestaanbaarheid van die regeling met artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij merken op dat de financiële 
weerslag niet in concreto werd becijferd, zodat niet kan worden nagegaan of die weerslag dermate aanzienlijk is 
dat hij de terugwerkende kracht van de bekritiseerde regeling zou kunnen verantwoorden. 
 
 A.8.  In hun memorie van antwoord verwerpen de appellanten in het bodemgeschil de zienswijze van de 
Vlaamse Regering volgens welke de artikelen 42 tot 45 van het decreet van 19 december 1998 louter 
interpretatieve bepalingen zouden zijn. Die zienswijze is volgens hen strijdig met de parlementaire voorbereiding 
van het decreet, met de interpretatie van het Hof van Cassatie, verwoord in het arrest van 18 juni 1998, met de 
motivering van het verwijzingsarrest en met het advies van de Raad van State, volgens hetwelk het te dezen om 
een « decretale regularisering » gaat.  
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.9.  De Vlaamse Regering schetst eerst de context van de in het geding zijnde bepalingen en verwijst 
eveneens naar de arresten van het Hof van Cassatie van 1 oktober 1992, 22 januari 1993 en 18 juni 1998. 
 
 Ten gronde betoogt de Vlaamse Regering dat de prejudiciële vraag, gesteld dat zij ontvankelijk zou zijn, 
slechts in die zin kan worden begrepen dat zij betrekking heeft op een schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, met artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
 
 A.10.  Wat betreft de schending van het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met het 
rechtszekerheidsbeginsel, door de terugwerkende kracht van de in het geding zijnde bepalingen, blijkt volgens de 
Vlaamse Regering dat de premisse waarop de prejudiciële vraag steunt, meer bepaald dat het om een wetgevende  
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validatie met terugwerkende kracht zou gaan, onjuist is. De in het geding zijnde artikelen 42 tot 45 van het 
decreet van 19 december 1998 hebben immers geen andere draagwijdte dan het preciseren, enerzijds, dat de 
notie « waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving » in het vroegere artikel 37, tweede lid, van de 
Stedenbouwwet - ingevoegd bij de wet van 22 december 1977 en overgenomen in artikel 35, tweede lid, van het 
Coördinatiedecreet - betekent, zoals in de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk vermeld, « de grondslag 
waarover het registratie- of successierecht wegens de verkrijging van het goed werd geheven » en, anderzijds, 
dat artikel 37, tweede en vierde lid, van de Stedenbouwwet - overgenomen in artikel 35, tweede en vierde lid, 
van het Coördinatiedecreet - de wettelijke grondslag vormt voor een uitvoeringsbesluit in die zin, waarmee de 
interpretaties die het Hof van Cassatie in zijn arrest van 18 juni 1998 had gegeven, in strijd waren. Dat betekent 
volgens de Vlaamse Regering dat de artikelen 42 tot 45 van het decreet van 19 december 1998 in wezen 
interpretatieve decreetsbepalingen zijn ten opzichte van artikel 35 van het Coördinatiedecreet en zulks 
overeenkomstig artikel 133 van de Grondwet. Artikel 46 van het decreet van 19 december 1998 is dan ook niets 
meer dan de bevestiging van wat in artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald. Ongeacht de betrokken 
decreetsbepaling moeten de rechters in de hangende zaken het op authentieke wijze uitgelegde artikel 35 van het 
Coördinatiedecreet toepassen. Die uitgelegde bepaling wordt immers niet vervangen; zij wordt verondersteld 
steeds overeenkomstig het interpretatieve decreet te hebben geluid, zodat zij, aldus uitgelegd, ook moet worden 
toegepast op rechtshandelingen en -feiten die vóór de totstandkoming en de inwerkingtreding van het 
uitleggingsdecreet hebben plaatsgevonden.  
 
 Weliswaar zag de afdeling wetgeving van de Raad van State in die decretale bevestiging « een soort van 
decretale regularisering ». Die zienswijze gaat volgens de Vlaamse Regering niet op. In die zienswijze wordt 
immers uit het oog verloren dat de inhoud van de decretale regeling niet nieuw is, doch slechts een overname is 
van vanouds bestaande reglementaire bepalingen. Vervolgens is te dezen geen sprake van het rechtmatig maken 
van wat onrechtmatig was, nu het arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 1998 niet erga omnes, doch slechts 
inter partes geldt. Ten slotte is de decretale regeling niet toepasselijk op reeds definitief afgehandelde zaken. 
 
 In de hypothese dat de in het geding zijnde bepaling een « regularisatie » zou inhouden, dan zou dat 
volgens de Vlaamse Regering het geval zijn voor iedere uitleggingsnorm. In wezen is zulks het enige wat te 
dezen is gebeurd : het op authentieke en dus bindende wijze antwoord geven op een gerezen 
uitleggingsprobleem overeenkomstig artikel 133 van de Grondwet. Het is dan ook slechts ten overvloede dat de 
decreetgever gepoogd heeft die « regularisatie » als zodanig te verantwoorden. Dat neemt volgens de Vlaamse 
Regering niet weg dat die verantwoording, naast de aandacht voor de financiële gevolgen, wel de twee 
basisdoelstellingen van de betrokken decreetsbepaling weergeeft, namelijk de rechtszekerheid en de gelijkheid. 
De nieuwe regeling is slechts een bevestiging en een precisering van de bestaande regeling, wat opnieuw 
aantoont dat het om interpretatieve bepalingen gaat. 
 
 De Vlaamse Regering wijst nog erop dat het probleem dat te dezen aan de orde is, reeds eerder het 
voorwerp van een beroep tot vernietiging (arrest nr. 28/2000) en van een prejudiciële vraag (arrest nr. 95/2003) 
is geweest. 
 
 Zij besluit dat de toepassing van de artikelen 42 tot 45 van het decreet van 19 december 1998 op de 
hangende geschillen wordt verantwoord door de gelijke behandeling en de rechtszekerheid van alle betrokkenen, 
waarbij alleen een uitzondering mocht worden gemaakt voor diegenen die inmiddels het voorwerp zouden 
hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.  
 
 A.11.  In zoverre de prejudiciële vraag betrekking heeft op een beweerde schending van het recht op 
toegang tot de rechter en het recht op een behoorlijke rechtsbedeling, dient zij volgens de Vlaamse Regering 
ontkennend te worden beantwoord, vermits de verwijzende rechter de wezenskenmerken van een interpretatieve 
bepaling buiten beschouwing laat. Een interpretatieve wet geeft aan een wetsbepaling immers de betekenis die 
de wetgever bij de aanneming ervan heeft willen geven en die zij redelijkerwijze kon krijgen. Anders gezegd, het 
interpretatieve karakter van de betrokken bepaling is meteen de verantwoording van het daaraan inherente 
retroactieve karakter ervan. Bovendien wordt de toegang tot de rechter evenmin beperkt, vermits de appellanten 
in het bodemgeschil het recht behouden om de door hen ingestelde vordering voort te zetten met het oog op het 
verkrijgen van de gevorderde planschadevergoeding. 
 
 A.12.  Wat betreft de beweerde schending van het eigendomsrecht door de terugwerkende kracht van de in 
het geding zijnde bepalingen, blijkt volgens de Vlaamse Regering dat het antwoord klaarblijkelijk niet bijdraagt 
tot de oplossing van het bodemgeschil, vermits de verwijzende rechter zelf aangeeft dat hij bij tussenarrest van 
14 mei 2002 daarover reeds heeft beslist en, meer bepaald, de vordering zonder voorwerp heeft verklaard in 
zoverre zij op de quasi-onteigening en op artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens is gebaseerd. Bovendien beschikken de appellanten in het bodemgeschil niet over 
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« eigendom » in de zin van artikel 1 van het voormelde Protocol, vermits zij zich niet op een zekere, vaststaande 
schuldvordering dan wel op een rechtmatige verwachting kunnen beroepen. 
 
 Voor zoveel als nodig wijst de Vlaamse Regering nog erop dat de beweerde beperking van de waarborgen 
waarin artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat Verdrag voorzien, door de terugwerkende kracht van de in het geding zijnde regeling, in ieder 
geval door dwingende omstandigheden van algemeen belang kan worden verantwoord. 
 
 A.13.  In haar memorie van antwoord betoogt de Vlaamse Regering dat het arrest nr. 188/2011 van 
15 december 2011 van het Grondwettelijk Hof en het zogenaamde « loodsenarrest » van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens van 20 november 1995, waarnaar de appellanten in het bodemgeschil verwijzen, te 
dezen geenszins relevant zijn. 
 

 

- B - 
 

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

 

 B.1.1.  De in het geding zijnde artikelen 42 tot 46 van het Vlaamse decreet van 

19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (hierna : het 

decreet van 19 december 1998), zijn opgenomen in hoofdstuk IX (« Ruimtelijke ordening »)  

van dat decreet. De artikelen 42 tot 45 wijzigen de artikelen 35 en 36 van het decreet 

betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (hierna : 

Coördinatiedecreet). 

 

 Artikel 35 van het Coördinatiedecreet voorzag erin dat een schadevergoeding 

verschuldigd is wanneer een bouw- of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief 

plan een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed oorspronkelijk diende of normaal 

bestemd was. Dat artikel 35 stemt grotendeels overeen met het bij de coördinatie 

overgenomen artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 « houdende organisatie van de 

ruimtelijke ordening en van de stedebouw » (hierna : Stedenbouwwet), zoals vervangen bij 

artikel 2 van de wet van 22 december 1970 en gewijzigd bij de wetten van 12 juli 1976 

(artikel 12, § 4) en 22 december 1977 (artikelen 177 en 178). 

 

 Artikel 36 van het Coördinatiedecreet bepaalde dat die vorderingen tot schadevergoeding 

moeten worden ingesteld bij de rechtbanken van eerste aanleg; het regelde ook de 

mogelijkheden van beroep alsmede de verjaring die erop van toepassing is. 
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 B.1.2.  Artikel 35, eerste en tweede lid, van het Coördinatiedecreet bepaalde, in de zin 

van artikel 37, eerste en tweede lid, van de Stedenbouwwet, aanvankelijk : 

 
 « Schadevergoeding is al naar het geval verschuldigd door het Vlaamse Gewest, de 
vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend 
uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor 
een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding. 
 
 De waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden 
geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de 
verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding 
en verhoogd met de lasten en kosten, vóór de inwerkingtreding van het plan en anderdeels de 
waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding na 
de inwerkingtreding van het plan. Enkel de waardevermindering voortvloeiend uit dat plan 
kan in aanmerking komen voor schadevergoeding ». 
 

 Artikel 37, tweede lid, van de Stedenbouwwet was destijds uitgevoerd bij het koninklijk 

besluit van 24 oktober 1978 « tot uitvoering van artikel 37, tweede lid, van de wet van 

29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw ». 

 

 Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 werd het voormelde koninklijk 

besluit van 24 oktober 1978 aangepast, zodat artikel 1 van dat koninklijk besluit, voor het 

Vlaamse Gewest, sindsdien bepaalde : 

 

 « Voor de toepassing van artikel 35, tweede lid, van het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wordt in aanmerking genomen, : 
 
 1°  als waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving : 
 
 het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of 
successierechten over de volle eigendom van het goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, 
de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving; 
 
 2°  als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding;  
 
 a)  in geval van overdracht van het goed, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor 
de heffing van de registratierechten over de volle eigendom van het goed, of, indien zulke 
heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de 
overdracht met als minimum de overeengekomen waarde; 
 
 b)  in geval van weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of in geval van een 
negatief stedebouwkundig attest, de verkoopwaarde op dat ogenblik ». 
 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln18358&anchor=ln18358-42&bron=doc
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 Na een arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 1998, C.96.0402.N, oordeelde de 

decreetgever dat een ingrijpen noodzakelijk was « teneinde het forfaitair karakter van de 

planschadevergoeding een onbetwistbare decretale grondslag te geven » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 1998-1999, nr. 1214/1, p. 13).  

 

 In die context werden de in het geding zijnde artikelen 42 tot 45 van het decreet van 

19 december 1998 aangenomen. 

 

 B.1.3.  Het in het geding zijnde artikel 42 van het decreet van 19 december 1998 vulde 

artikel 35, tweede lid, van het Coördinatiedecreet aan als volgt : 

 

 « Als waarde van het goed op het ogenblik van verwerving wordt in aanmerking 
genomen, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of 
successierechten over de volle eigendom van het goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, 
de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving. Als waarde 
van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding wordt in 
aanmerking genomen : 
 
 1°  in geval van overdracht van het goed, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor 
de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed, of, 
indien zulke heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag 
van de overdracht met als minimum de overeengekomen waarde; 
 
 2°  in geval van weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of in geval van een 
negatief stedenbouwkundig attest, de verkoopwaarde op dat ogenblik ». 
 

 Artikel 43 van het decreet van 19 december 1998 voegde een nieuw lid toe aan hetzelfde 

artikel 35; dat lid actualiseerde de verwervingswaarde van het goed, door ze te indexeren, en 

verhoogde ze met de kosten van verwerving en de uitgaven die voor het goed door de 

vergoedingsgerechtigde zijn gedragen. De artikelen 44 en 45 betroffen tekstconcordanties. 

 

 B.1.4.  Het in het geding zijnde artikel 46 van het decreet van 19 december 1998 

bepaalde : 

 
 « De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de reeds aanhangig gemaakte 
vorderingen tot schadevergoeding, waarvoor nog geen in kracht van gewijsde gegane 
uitspraak bestaat ». 
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 Artikel 46 van het decreet van 19 december 1998 had tot gevolg dat het de wijze van 

evaluatie van de verwervingswaarde van het goed, die is vastgesteld in artikelen 42 en 43 van 

hetzelfde decreet, uitdrukkelijk van toepassing verklaarde op de op artikel 35 van het 

Coördinatiedecreet gebaseerde vorderingen tot schadevergoeding die nog niet zijn beslecht in 

een definitieve rechterlijke beslissing. 

 

 B.2.  Het Coördinatiedecreet, met inbegrip van de voormelde artikelen 35 en 36, werd 

met ingang van 1 september 2009 opgeheven bij artikel 104 van het decreet van 27 maart 

2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. 

 

 B.3.  Artikel 55, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 juli 2010 houdende 

aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet 

van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en 

onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid (hierna : het decreet van 16 juli 2010) 

voegt aan artikel 7.4.11, tweede lid, van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 

2009 gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : VCRO) een zinsnede 

toe (vanaf : « met dien verstande […] »), zodat het tweede lid van dat artikel, dat deel 

uitmaakt van afdeling 7 (« Planschade en planbaten » van hoofdstuk IV (« Planning ») van 

titel VII (« Diverse temporele en overgangsmaatregelen ») van de VCRO, aldus bepaalde : 

 
 « Vorderingen tot betaling van planschadevergoedingen die zijn ontstaan uit eerdere 
plannen van aanleg, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals dat gold op 
31 augustus 2009, met dien verstande dat deze bepalingen geïnterpreteerd worden in die zin 
dat enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn in aanmerking komt voor planschade ». 
 

 Met de zinsnede in voormeld artikel « overeenkomstig de bepalingen van het decreet 

betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals dat gold op 

31 augustus 2009 » wordt in het bijzonder gerefereerd aan artikel 35 van 

het Coördinatiedecreet. 

 

 Bij zijn arrest nr. 188/2011 van 15 december 2011 heeft het Hof het voormelde artikel 55, 

3°, van het decreet van 16 juli 2010 vernietigd. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid en de draagwijdte van de prejudiciële vraag 

 

 B.4.1.  Volgens de Vlaamse Regering zou de prejudiciële vraag niet ontvankelijk zijn, 

vermits noch uit de bewoordingen van de vraag, noch uit de motivering van de 

verwijzingsbeslissing zou kunnen worden afgeleid welke grondwetsbepalingen waaraan het 

Hof vermag te toetsen precies zouden zijn geschonden. 

 

 B.4.2.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op 

een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. Bijgevolg bevat de prejudiciële vraag, wat de 

toetsingsnormen betreft, de noodzakelijke elementen op grond waarvan het Hof uitspraak kan 

doen. Bovendien blijkt uit de memories die de Vlaamse Regering heeft ingediend dat zij, wat 

de mogelijke schending van de voormelde toetsingsnormen betreft, een dienstig verweer heeft 

kunnen voeren. 

 

 B.5.1.  Volgens de Vlaamse Regering zouden de appellanten in het bodemgeschil het Hof 

impliciet maar zeker verzoeken de draagwijdte van de prejudiciële vraag uit te breiden, in die 

zin dat het Hof zich eveneens over de berekeningswijze van de planschadevergoeding zou 

uitspreken.  

 

 B.5.2.  De partijen voor het Hof vermogen de draagwijdte van een prejudiciële vraag niet 

te wijzigen of uit te breiden. Het komt aan de verwijzende rechter toe te oordelen welke 

prejudiciële vragen hij aan het Hof dient te stellen en daarbij de omvang van de saisine te 

bepalen. 

 

 In zoverre de appellanten in het bodemgeschil het Hof zouden verzoeken zich over de 

berekeningswijze van de planschadevergoeding uit te spreken, kan dat verzoek niet worden 

ingewilligd. 
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 Ten gronde 

 

 B.6.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepalingen met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, in zoverre de artikelen 42 tot 45 

van het decreet van 19 december 1998, door artikel 46 van hetzelfde decreet, van toepassing 

worden verklaard op reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding waarover 

nog geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat. 

 

 B.7.  In zoverre de prejudiciële vraag betrekking heeft op een mogelijke schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dient zij niet te 

worden beantwoord, vermits het antwoord niet dienstig is voor de oplossing van het 

bodemgeschil. In zijn verwijzingsbeslissing geeft de verwijzende rechter immers zelf aan dat, 

wat de toepassing van die verdragsbepaling betreft, hij bij « arrest van 14 mei 2002 al 

hierover beslist heeft en, meer bepaald, de vordering zonder voorwerp heeft verklaard in de 

mate dat zij gesteund is op de quasi onteigening en op artikel 1 » van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het voormelde Europees Verdrag en « op dit punt zijn rechtsmacht [heeft] 

uitgeput ». 

 

 B.8.1.  Volgens de Vlaamse Regering zou de premisse waarop de prejudiciële vraag 

steunt, namelijk dat het te dezen om een wetgevende validatie met terugwerkende kracht zou 

gaan, onjuist zijn. 

 

 B.8.2.  In de interpretatie van de verwijzende rechter worden de in het geding zijnde 

bepalingen met terugwerkende kracht van toepassing verklaard op hangende geschillen. Het 

Hof antwoordt in die interpretatie. 

 

 B.9.  De in het geding zijnde regeling werd in de parlementaire voorbereiding van het 

decreet van 19 december 1998 als volgt toegelicht : 

 

 « [Door] het arrest van 18 juni 1998 van het Hof van Cassatie [komt] de wettigheid van 
het volledige KB [van 24 oktober 1978] op de helling te staan, hetgeen een decretaal ingrijpen  



13 

noodzakelijk maakt, teneinde het forfaitair karakter van de planschadevergoeding een 
onbetwistbare decretale grondslag te geven en het tot op heden door het Vlaamse Gewest 
gevoerde verweer te kunnen verder zetten. 
 
 Aangezien het Hof van Cassatie in het voormelde arrest beslist dat de hoven en 
rechtbanken zelfs niet meer gebonden zijn door de verwervingswaarden vastgelegd in 
successieaangiften, schenkingsakten of aankoopakten, wordt het verweer van het Vlaamse 
Gewest aangaande de schadeberekening immers grotendeels zonder voorwerp.  
 
 […] 
 
 Indien het KB van 24 oktober 1978 volledig buiten toepassing is, ligt de weg open om de 
verwervingswaarden met vergelijkingspunten vast te leggen. 
 
 Een en ander betekent dat diverse dossiers weer kunnen herleven, in het bijzonder deze 
waar eisers beschikten over objectieve bouw- of verkavelingsgrond, doch slechts konden 
aanspraak maken op een beperkte vergoeding door de toepassing van het KB van 24 oktober 
1978. 
 
 Te verwachten valt tevens dat een aantal eisers cassatieberoep zullen instellen tegen niet 
betekende arresten die toepassing gemaakt hebben van het betreffende KB.  
 
 […] 
 
 Teneinde te voorkomen dat het cassatiearrest van 18 juni 1998 diverse planschadezaken 
doet herleven, hetgeen wezenlijke financiële gevolgen zal hebben voor het Vlaams Gewest, is 
het derhalve aangewezen de bepalingen van het KB van 24 oktober 1978 een wettelijke 
grondslag te geven. 
 
 Het berekenen van de planschade volgens de verwervingstitels past trouwens volledig in 
de filosofie van de planschade, die een forfaitaire schadevergoeding is. 
 
 […] 
 
 Diverse vonnissen en arresten van verschillende Hoven en Rechtbanken hebben in het 
verleden uitdrukkelijk gesteld dat de onwettigheid van artikel 1, § 2, van het besluit absoluut 
niets afdoet aan de rechtsgeldigheid van artikel 1, § 1, en artikel 2, van het KB van 24 oktober 
1978. 
 
 […] 
 
 De buiten toepassingverklaring van het KB van 24 oktober 1978 leidt ook tot een aantal 
onbillijkheden. 
 
 Eisers die nu opeens de successieaangifte niet meer hoeven voor te leggen, waarin ze 
door een lage schatting wezenlijke successierechten hebben ontlopen in het verleden, worden 
heden in een planschadezaak voor een tweede maal beloond, wanneer ze uitgerekend die 
aangifte kunnen achterwege houden. 
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 […] 
 
 Gezien het geldelijk belang in hoofde van het Vlaams Gewest in de hangende 
planschadedossiers, is het wel van belang dat zo snel mogelijk uitdrukkelijk gelibelleerd 
wordt dat de wijzigingen aangebracht in artikel 35 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening ook van toepassing zijn op hangende procedures. 
 
 Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk beslist dat een nieuwe wet niet alleen van 
toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook op de 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren 
onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, 
nr. 1214/1, pp. 13-14). 
 

 B.10.1.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van de 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien - zoals te dezen - blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft dat 

de afloop van gerechtelijke procedures in een bepaalde zin kan worden beïnvloed, vereist de 

aard van het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 

motieven van algemeen belang het optreden van de wetgever verantwoorden, dat ten nadele 

van een categorie van burgers afbreuk doet aan de aan allen geboden jurisdictionele 

waarborgen. 

 

 B.10.2.  Uit de voormelde parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde 

bepalingen blijkt dat de aanneming ervan inzonderheid ertoe strekte de rechtszekerheid en de 

gelijkheid onder de rechtzoekenden te herstellen die, volgens de decreetgever, door het 

voormelde arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 1998 in het gedrang zouden zijn 

gebracht. Dat arrest had immers de niet-overeenstemming vastgesteld van het koninklijk 

besluit van 24 oktober 1978 tot uitvoering van artikel 37, tweede lid, van de Stedenbouwwet 

van 29 maart 1962 met artikel 37, tweede en vierde lid, van dezelfde Stedenbouwwet, 

overgenomen in artikel 35 van het Coördinatiedecreet. 
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 De decreetgever heeft een decretale grondslag willen geven aan bepalingen waarvan de 

wettigheid werd betwist, en heeft daarbij bovendien ernstige financiële gevolgen voor het 

Vlaamse Gewest willen voorkomen (Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1214/1, 

p. 13). 

 

 B.10.3.  Die redenen zijn dwingende motieven van algemeen belang die het optreden van 

de decreetgever om de in het geding zijnde artikelen 42 tot 45 op hangende rechtsgedingen 

van toepassing te maken, redelijkerwijze kunnen verantwoorden. 

 

 De in het geding zijnde artikelen 42 tot 46 van het decreet van 19 december 1998 zijn niet 

onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.11.  In zoverre de prejudiciële vraag betrekking heeft op een mogelijke schending van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dient zij ontkennend te worden beantwoord. 

 

 Enerzijds, onttrekt het in het geding zijnde artikel 46, noch op zichzelf, noch wegens het 

onderwerp van de erbij van toepassing verklaarde bepalingen, een geschil over een burgerlijk 

recht, zoals de vordering tot schadevergoeding die in het bodemgeschil aan de orde is, aan de 

bevoegdheid van de rechtbanken. Integendeel, artikel 36 van het Coördinatiedecreet behoudt 

de vorderingen tot schadevergoeding uitdrukkelijk aan de kennisneming van de rechtbanken 

van eerste aanleg voor. 

 

 Anderzijds, in zoverre de appellanten in het bodemgeschil de retroactieve inmenging van 

de decreetgever in hangende geschillen betwisten, is die inmenging verantwoord door de 

dwingende redenen van algemeen belang vermeld in B.10.2.  

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 42 tot 46 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 schenden niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in zoverre artikel 46 van het voormelde decreet de artikelen 42 tot 45 

van hetzelfde decreet van toepassing verklaart op de vorderingen tot schadevergoeding die 

nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 

beslissing. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5734 

 
 

Arrest nr. 147/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 
 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3bis van de wet van 3 juli 1967 

betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 

op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en 23 van de 

arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 oktober 2013 in zake Khaled Harrouche tegen de gemeente Vorst, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2013, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schenden artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector en artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, met elkaar in samenhang gelezen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
zoverre zij de slachtoffers van een arbeidsongeval die het werk volledig hebben hervat hoewel 
de gevolgen blijven bestaan, verschillend behandelen naargelang hun medische toestand al 
dan niet snel is geconsolideerd, vermits de eerste categorie van die slachtoffers snel aanspraak 
kan maken op de schadeloosstelling voor de gevolgen van het ongeval bovenop haar 
bezoldiging, terwijl de laatstgenoemde daarop slechts na een langere termijn recht heeft ? »; 
 
 2.  « Schenden artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector en artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, met elkaar in samenhang gelezen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
zoverre zij de slachtoffers van een arbeidsongeval die het werk volledig hebben hervat hoewel 
de gevolgen blijven bestaan, verschillend behandelen naargelang hun medische toestand nog 
niet of reeds is geconsolideerd, vermits de eerste categorie van die slachtoffers geen 
aanspraak kan maken op de schadeloosstelling van de gevolgen van het ongeval, terwijl de 
laatstgenoemde daarop recht heeft bovenop haar bezoldiging ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Khaled Harrouche, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Huisman, advocaat bij 
de balie te Brussel; 
 
 -  de gemeente Vorst, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Neuprez, advocaat bij 
de balie te Luik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers, Mr. C. Pouppez 
en Mr. C. Vannieuwenhuysen, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Bij beschikking van 1 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en 
R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 16 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 16 juli 2014 
in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 3 september 2007 wordt Khaled Harrouche, arbeider tewerkgesteld door de gemeente Vorst, het slachtoffer 
van een ongeval op de weg naar en van het werk waardoor hij tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is. Op 7 september 
2007 hervat hij het werk voltijds zonder loonverlies. 
 
 Op 24 september 2010 maakt Khaled Harrouche een zaak aanhangig bij de Arbeidsrechtbank te Brussel. De 
deskundige die dat rechtscollege heeft aangesteld om de gevolgen van het ongeval te evalueren, is van mening dat de 
consolidatie van de daaruit voortvloeiende fysieke letsels heeft plaatsgehad op 27 januari 2009 en dat, sinds die 
datum, een blijvende en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft bestaan die op 8 pct. wordt geëvalueerd. Die 
deskundige is ook van mening dat voor Khaled Harrouche een tijdelijke en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
bestond tussen 7 september 2007 en 26 januari 2009. Het slachtoffer vraagt dus onder meer dat de gemeente Vorst 
ertoe wordt veroordeeld zijn arbeidsongeschiktheid met betrekking tot die periode te vergoeden. 
 
 De Rechtbank oordeelt dat artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor de 
beroepsziekten in de overheidssector » verwijst naar artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, dat 
uitsluitend betrekking heeft op de tijdelijke en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zij merkt ook op dat 
Khaled Harrouche, sinds hij het werk voltijds heeft hervat zonder loonverlies, zich niet meer bevindt in een situatie 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Zij onderstreept daarnaast dat de vergoeding van een dergelijke ongeschiktheid 
tot doel heeft het onmiddellijke nadeel te herstellen dat voortvloeit uit het loonverlies verbonden aan de volledige of 
gedeeltelijke onmogelijkheid om te werken, terwijl de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid ertoe 
strekt het toekomstige nadeel te herstellen dat wordt veroorzaakt door de beperkingen die de gevolgen van het 
ongeval met zich meebrengen voor de geschiktheid van het slachtoffer om voor andere werkgevers te werken of een 
ander beroep uit te oefenen. 
 
 De Arbeidsrechtbank is van mening dat Khaled Harrouche kan worden gediscrimineerd ten opzichte van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval dat zijn werk volledig heeft hervat na de consolidatie van zijn letsels of ten 
opzichte van de persoon wiens letsels snel het voorwerp hebben uitgemaakt van een consolidatie na die 
werkhervatting, en beslist aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Khaled Harrouche is van mening dat de twee prejudiciële vragen bevestigend dienen te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.2.  Khaled Harrouche onderstreept inleidend dat, met de prejudiciële vragen, het Hof niet wordt verzocht de 
situatie van een slachtoffer van een ongeval dat zijn werk deeltijds heeft hervat, te vergelijken met die van een 
slachtoffer van een ongeval dat zijn werk voltijds heeft hervat. 
 
 Hij is van mening dat, met toepassing van artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van 
of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor de 
beroepsziekten in de overheidssector » en van artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het 
slachtoffer van een arbeidsongeval dat het werk voltijds hervat vóór de consolidatie van de geleden letsels niet wordt 
vergoed voor de gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid vóór die consolidatie, terwijl het slachtoffer van een 
arbeidsongeval dat het werk voltijds hervat na de consolidatie van de geleden letsels, bovenop zijn loon een 
vergoeding geniet die evenredig is met de graad van zijn arbeidsongeschiktheid. 
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 Khaled Harrouche wijst nadrukkelijk erop dat de prejudiciële vragen juridische situaties en geen feitelijke 
situaties voorstellen. 
 
 A.1.3.  Khaled Harrouche beweert in zijn memorie dat de datum van de consolidatie van de geleden letsels het 
criterium van onderscheid vormt dat door de in het geding zijnde wetsbepalingen is gekozen om de twee voormelde 
categorieën van slachtoffers van een ongeval verschillend te behandelen. 
 
 Hij is van mening dat dat criterium niet verantwoord is, omdat de evolutie van de letsels die voortvloeien uit 
een ongeval minstens gedeeltelijk afhangt van individuele factoren, zoals de leeftijd, de fysieke conditie of de 
natuurlijke aanleg. Hij voegt eraan toe dat de discriminatie des te groter is daar het ogenblik van de consolidatie 
rechtstreeks afhangt van de aard van het arbeidsongeval. Hij voert aan dat de in het geding zijnde bepalingen 
paradoxaal genoeg tot gevolg hebben aan het slachtoffer van een arbeidsongeval wiens letsels zich snel stabiliseren, 
meer rechten toe te kennen dan aan het slachtoffer van een dergelijk ongeval met letsels die over een langere periode 
en met talrijke verwikkelingen evolueren. 
 
 In zijn memorie van antwoord voert Khaled Harrouche aan dat de consolidatie van de door een arbeidsongeval 
veroorzaakte letsels het criterium van onderscheid vormt dat ten grondslag ligt aan de verschillen in behandeling, en 
dat het gaat om een objectief medisch gegeven. 
 
 A.1.4.  Khaled Harrouche zet vervolgens uiteen dat het niet redelijk verantwoord is de vergoeding te beletten 
van het slachtoffer van een arbeidsongeval dat het werk volledig hervat vóór de consolidatie van zijn letsels. 
 
 Hij is van mening dat het verschil tussen de regeling inzake de vergoeding van de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en die inzake de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid ertoe strekt een 
verschillende vergoeding van de tijdelijke gevolgen en van de definitieve gevolgen van het arbeidsongeval mogelijk 
te maken. Hij beweert dat de eerste regeling met name tot doel heeft het slachtoffer ertoe aan te moedigen het werk 
vrijwillig te hervatten en dat het, gelet op dat doel en het algemeen doel van de wet van 10 april 1971, niet evenredig 
is niet te voorzien in de vergoeding van de gevolgen van het slachtoffer dat het werk hervat omdat die nog kunnen 
evolueren. 
 
 Khaled Harrouche voegt eraan toe dat het mogelijk is de graad van arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer 
van een arbeidsongeval dat het werk heeft hervat vóór de consolidatie van zijn letsels, te bepalen, omdat zijn schade 
reeds vaststaat en zijn economische waarde op de arbeidsmarkt reeds is aangetast. 
 
 Uit het arrest van het Hof nr. 51/2013 leidt hij ook af dat het discriminerend is de vergoeding van een 
arbeidsongeschiktheid van een zieke persoon te verbieden wanneer die niet al zijn beroepsactiviteiten had gestaakt. 
 
 A.1.5.  Khaled Harrouche zet ten slotte uiteen dat de discriminatie waarop in de prejudiciële vragen wordt 
gewezen, niet het resultaat is van een verzuim van de wetgever. 
 
 Uit de eerste woorden van het tweede en het derde lid van artikel 23 van de wet van 10 april 1971, alsook uit de 
memorie van toelichting van het wetsontwerp dat aan de oorsprong van die bepalingen ligt, leidt hij af dat de 
wetgever uitdrukkelijk het geval beoogt van het slachtoffer dat het werk hervat ondanks de gevolgen van zijn 
ongeval en dat hij het slachtoffer dat het werk hervat vóór de consolidatie van zijn fysieke letsels bewust uitsluit van 
het voordeel van de vergoeding. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is inleidend van mening dat, met de prejudiciële vragen, het Hof wordt verzocht de 
situatie van een slachtoffer van een arbeidsongeval dat zich bevindt in een situatie van tijdelijke ongeschiktheid, te 
vergelijken met de situatie van een slachtoffer van een arbeidsongeval dat zich bevindt in een situatie van blijvende 
ongeschiktheid. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de twee prejudiciële vragen geen antwoord behoeven. 
 
 Hij preciseert dat de in de vragen omschreven verschillen in behandeling, die steunen op de snelheid van de 
consolidatie van de letsels die de slachtoffers als gevolg van een arbeidsongeval hebben geleden, voortvloeien uit 
feitelijke situaties en niet uit juridische situaties. 
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 A.2.3.  De Ministerraad zet in ondergeschikte orde uiteen dat de twee prejudiciële vragen ontkennend dienen te 
worden beantwoord. 
 
 Hij wijst erop dat het verschil in behandeling tussen de situatie van het slachtoffer van een arbeidsongeval dat 
tijdelijk arbeidsongeschikt is en die van het slachtoffer dat blijvend arbeidsongeschikt is, berust op het objectieve 
criterium van de consolidatie van de door het ongeval veroorzaakte letsels. Hij onderstreept dat het gaat om een in 
wezen medisch begrip dat het ogenblik van de stabilisatie van de toestand van het slachtoffer beoogt en dat het 
ogenblik van die consolidatie losstaat van de datum van de werkhervatting. 
 
 De Ministerraad is van mening dat een vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot doel heeft het 
door het arbeidsongeval veroorzaakte inkomensverlies te vervangen gedurende een periode tijdens welke de geleden 
letsels evolueren, terwijl de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid ertoe strekt het verlies of de 
vermindering van de economische waarde van het slachtoffer op de arbeidsmarkt te compenseren vanaf het ogenblik 
dat de door het arbeidsongeval veroorzaakte letsels gestabiliseerd zijn. Hij herinnert eraan dat de evaluatie van die 
ongeschiktheid rekening houdt met medische elementen en socio-economische factoren. 
 
 De Ministerraad besluit dat, gelet op het nagestreefde doel, het door de wetgever gekozen criterium van 
onderscheid adequaat is, omdat de datum van de consolidatie een medisch gegeven is. Hij merkt ook op dat de 
beslissing waarbij die datum wordt vastgesteld, kan worden betwist door het slachtoffer van het arbeidsongeval en 
dat de situatie van blijvende ongeschiktheid na de consolidatie opnieuw kan worden geëvalueerd. 
 
 A.3.1.  De gemeente Vorst is van mening dat de twee prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden 
beantwoord. 
 
 A.3.2.  Zij zet in hoofdorde uiteen dat de in de prejudiciële vragen omschreven categorieën van personen zich 
niet in vergelijkbare situaties bevinden. 
 
 Zij merkt op dat, vóór de consolidatie van de door het arbeidsongeval veroorzaakte letsels, de 
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer als tijdelijk wordt beschouwd. Zij wijst erop dat die consolidatie de 
arbeidsongeschiktheid blijvend maakt en de overgang van het ene vergoedingsstelsel naar het andere bepaalt. Zij 
leidt hieruit af dat het bestaan van de consolidatie, voor de twee prejudiciële vragen, beide categorieën van 
personen in wezen en fundamenteel van elkaar onderscheidt. 
 
 A.3.3.  De gemeente Vorst zet in ondergeschikte orde uiteen dat de twee onderzochte verschillen in 
behandeling berusten op een objectief criterium van onderscheid en op een redelijke verantwoording. 
 
 Zij merkt in de eerste plaats in dat verband op dat artikel 23, tweede lid, van de wet van 10 april 1971 
alleen het geval van de deeltijdse werkhervatting regelt. Zij leidt uit die bepaling evenwel af dat het slachtoffer 
van een arbeidsongeval dat het werk voltijds hervat, geen recht heeft op enige vergoeding, aangezien zijn loon 
gelijkwaardig is aan hetwelk het vóór het ongeval ontving. De gemeente Vorst leidt daarnaast uit artikel 23, 
derde lid, van de wet van 10 april 1971 af dat de wetgever bewust ervoor heeft gekozen om, vóór de consolidatie 
van de door het ongeval veroorzaakte letsels, geen enkele vergoeding wegens ongeschiktheid toe te kennen aan 
het slachtoffer dat het werk volledig hervat vóór die consolidatie. 
 
 De gemeente Vorst voert aan dat het verschil in behandeling tussen, enerzijds, het slachtoffer van een 
arbeidsongeval dat het werk niet hervat of het werk slechts deeltijds hervat vóór de consolidatie en, anderzijds, 
het slachtoffer van een arbeidsongeval dat het werk voltijds hervat vóór de consolidatie, redelijk verantwoord is. 
De ontstentenis van een recht van het tweede op een vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid zou 
voortvloeien uit het enkele feit dat het het loon behoudt dat het vóór het ongeval ontving. 
 
 Aangezien het verschil in behandeling betrekking heeft op wezenlijk verschillende situaties, zou het geen 
onevenredige gevolgen hebben. 
 
 Zij voegt eraan toe dat de consolidatie een criterium van onderscheid vormt dat objectief, redelijk en 
adequaat is ten opzichte van het nagestreefde doel. 
 
 A.3.4.  In zeer ondergeschikte orde merkt de gemeente Vorst op dat, indien beide onderzochte verschillen 
in behandeling discriminerend worden bevonden, men zou moeten oordelen dat zij voortvloeien uit een verzuim 
van de wetgever die zich niet bevindt in een van de in het geding zijnde wetsbepalingen. Zij is van mening dat, 
om die « extrinsieke lacune » te vullen, een wetsbepaling zou moeten worden aangenomen met betrekking tot de 
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vergoeding van het slachtoffer van een arbeidsongeval dat het werk voltijds hervat vóór de datum van de 
consolidatie van zijn letsels. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 

voor de beroepsziekten in de overheidssector », bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of 
verordeningsbepaling genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd 
verklaard, gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid tot de datum van volledige 
hervatting van het werk, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige 
ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de 
beroepsziekten zijn vastgesteld. 
 
 Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of 
verordeningsbepaling, genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd 
verklaard, het voordeel van de bepalingen die door de wetgeving op de schadevergoeding 
voor beroepsziekten zijn vastgesteld gedurende de periode van tijdelijke volledige 
ongeschiktheid, wanneer zij, door een beroepsziekte bedreigd of aangetast, tijdelijk hun ambt 
stopzetten en niet voor andere opdrachten zijn kunnen ingezet worden. Voor de zwangere 
werkneemster wordt de toepassing van de bepalingen die in geval van tijdelijke volledige 
ongeschiktheid bepaald zijn, beperkt tot de periode tussen het begin van de zwangerschap en 
het begin van de zes weken die aan de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaan of 
van de acht weken wanneer een meerlinggeboorte is voorzien. 
 
 De vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde tijdstippen betaald als de 
gewone wedde of het gewone loon ». 
 

 B.1.2.  Artikel 23 van de « arbeidsongevallenwet » van 10 april 1971, bepaalt : 

 

 « Ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, kan de 
verzekeringsonderneming aan de werkgever vragen de mogelijkheid van een 
wedertewerkstelling te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de getroffene voor het ongeval 
uitoefende, hetzij in een passend beroep dat voorlopig aan de getroffene kan worden 
opgedragen. De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig advies van de 
arbeidsgeneesheer wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming of wanneer de getroffene zichzelf niet geschikt acht om het werk te 
hervatten. 
 
 Indien de getroffene de wedertewerkstelling aanvaardt, heeft hij recht op een vergoeding 
die gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend vóór het ongeval en het loon dat hij 
ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt. 
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 De getroffene geniet, tot de dag van zijn volledige wedertewerkstelling of van de 
consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid : 
 
 1°  wanneer hij niet opnieuw te werk wordt gesteld maar zich onderwerpt aan een 
behandeling, die hem met het oog op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld; 
 
 2°  wanneer hij niet opnieuw aan het werk wordt gesteld en hem geen behandeling met 
het oog op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld; 
 
 3°  wanneer hij de hem aangeboden wedertewerkstelling of de voorgestelde behandeling 
om een geldige reden weigert of stopzet. 
 
 Ingeval de getroffene zonder geldige reden de hem aangeboden wedertewerkstelling 
weigert of voortijdig verlaat, heeft hij recht op een vergoeding die overeenstemt met zijn 
graad van arbeidsongeschiktheid, berekend naar zijn arbeidsmogelijkheden in zijn 
oorspronkelijk of voorlopig aangeboden beroep. 
 
 Ingeval de getroffene zonder geldige redenen de behandeling die hem met het oog op zijn 
wederaanpassing wordt voorgesteld, weigert of voortijdig verlaat, dan heeft hij recht op een 
vergoeding die overeenstemt met zijn graad van arbeidsongeschiktheid, berekend naar zijn 
arbeidsmogelijkheden in zijn oorspronkelijk beroep of in een voorlopig beroep dat hem op de 
wijze bepaald in het eerste lid, schriftelijk toegekend wordt voor het geval hij de behandeling 
zou volgen. 
 
 Gedurende de tijd nodig om de procedure van wedertewerkstelling, beschreven in dit 
artikel, te volgen heeft de getroffene recht op vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid ». 
 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de twee 

prejudiciële vragen blijkt dat het Hof een vraag wordt gesteld over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 3bis, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, in 

samenhang gelezen met artikel 23 van de wet van 10 april 1971, in zoverre die 

wetsbepalingen twee categorieën van slachtoffers van een ongeval op de weg naar en van het 

werk die het werk dat zij vóór het ongeval uitoefenden, volledig hebben hervat, verschillend 

zouden behandelen. 

 

 B.3.1.  Artikel 3bis, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 heeft tot doel de bepalingen 

vast te stellen die van toepassing zijn op personen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. 

Krachtens die bepaling genieten de personen die het slachtoffer zijn van een ongeval op de 

weg naar het werk, gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en tot de datum 

van volledige hervatting van het werk, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke 

volledige ongeschiktheid zijn vastgesteld in de wetgeving op de arbeidsongevallen. 
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 B.3.2.  In de prejudiciële vraag wordt artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 in 

samenhang gelezen met artikel 23 van de wet van 10 april 1971 betreffende de 

arbeidsongevallen. Echter, zoals ook wordt opgemerkt door het rechtscollege dat de 

onderhavige vragen aan het Hof heeft gesteld, regelt artikel 23 van de wet van 10 april 1971 

uitsluitend de gevallen van tijdelijke en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zodat die 

bepaling niet moet worden gecombineerd met artikel 3bis, eerste lid, van de wet van 3 juli 

1967. 

 

 B.3.3.  De verschillen in behandeling waarover het Hof wordt ondervraagd zouden 

derhalve niet kunnen voortvloeien uit de in de prejudiciële vragen vermelde wetsbepalingen. 

 

 B.4.   De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5764 

 
 

Arrest nr. 148/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingesteld door 

Martine Dufond. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 december 2013, heeft Martine Dufond, 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-E. Barthelemy, advocaat bij de balie te Bergen, 
naar aanleiding van het arrest van het Hof nr. 31/2013 van 7 maart 2013 (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2013), beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 14, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P.-A. Foriers, advocaat bij het 
Hof van cassatie, en Mr. R. Jafferali, advocaat bij de balie te Brussel, heeft een memorie 
ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de 
Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en 
R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 
beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoekster is de partij die betrokken was in het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot het 
arrest nr. 31/2013. Zij herinnert eraan het slachtoffer te zijn geweest, op 20 december 1990, van een ongeval 
veroorzaakt door een bus van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB). 
 
 Bij vonnis van 5 februari 1996 oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel dat het ongeval te wijten 
was aan een toevallig feit en veroordeelde zij de « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT), die de 
rechten van de NMVB had overgenomen, tot het vergoeden van de slachtoffers van het ongeval. 
 
 Bij twee arresten van 20 oktober 2003 en 10 oktober 2005 deed het Hof van Beroep te Brussel dat vonnis 
teniet door te oordelen dat de NMVB niet kon worden gelijkgesteld met het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds (GMWF) en dat bijgevolg het GMWF de slachtoffers moest vergoeden. 
 
 Het Hof van Cassatie waarbij het GMWF de zaak aanhangig heeft gemaakt, verbrak, bij een arrest van 
16 mei 2008, het arrest van het Hof van Beroep te Brussel om reden dat de rechter in hoger beroep zijn 
beslissing niet naar recht had verantwoord, en verwees de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen, dat het Hof een prejudiciële vraag stelde die heeft geleid tot het arrest nr. 31/2013, dat besluit tot een 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 A.1.2.  De verzoekster is van mening dat zij belang heeft bij een vernietiging omdat de twee in kracht van 
gewijsde gegane arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 20 oktober 2003 en 10 oktober 2005 bevestigen 
dat de SRWT buiten de zaak is gesteld. 
 
 Het staat aan het Hof van Beroep te Bergen om, rekening houdend met het antwoord van het Hof in zijn 
arrest nr. 31/2013, te bepalen wie - het GMWF of de SRWT - de vergoeding op zich moet nemen van het 
slachtoffer van een toevallig feit, in de bovenvermelde omstandigheden. 
 
 Opdat de SRWT, op dezelfde wijze als het GMWF, tot de protagonisten van de zaak zou behoren, moet de 
verzoekster echter - in eerste instantie - de intrekking vorderen van de voormelde arresten van het Hof van 
Beroep te Brussel, wat enkel mogelijk is in geval van een vernietiging door het Grondwettelijk Hof; het 
grondwettelijk rechtscollege heeft overigens zelf, in zijn arrest nr. 31/2013, verwezen naar dat buitengewoon 
rechtsmiddel om de Belgische Staat, die het nut van de vraag betwistte, te antwoorden. 
 
 A.2.  De vordering tot vernietiging is gegrond op het antwoord dat het Hof heeft gegeven in zijn arrest 
nr. 31/2013, dat besluit dat artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre 
het niet voorzag, vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, in een vergoeding van het slachtoffer van een verkeersongeval dat te 
wijten is aan een toevallig feit en dat is veroorzaakt door een voertuig dat is vrijgesteld van verzekering. 
 
 De verzoekster vraagt dus de vernietiging van het bestreden artikel 14, § 1. 
 
 A.3.  De Ministerraad verwijst naar de beoordeling van het Hof in het arrest nr. 31/2013 en besluit dat de 
bestreden bepaling moet worden vernietigd in de mate van de vastgestelde ongrondwettigheid. 
 
 Om de inachtneming van de rechtszekerheid te waarborgen, vraagt hij niettemin om de gevolgen van de 
vernietigde bepaling definitief te handhaven tot 5 juni 2013, datum van de bekendmaking van het voormelde 
arrest in het Belgisch Staatsblad. Die handhaving van de gevolgen kan in het bijzonder worden verantwoord in 
het voorliggende geval van een beroep tot vernietiging ingesteld op grond van artikel 4, tweede lid, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, dat vele jaren na de inwerkingtreding van de bestreden bepaling tot stand 
komt. 
 
 A.4.  De verzoekster antwoordt dat, wegens de ongrondwettigheid die is vastgesteld bij het arrest 
nr. 31/2013, de bestreden bepaling zonder meer dient te worden vernietigd. Subsidiair, indien het Hof zou 
beslissen slechts in de mate van de in het voormelde arrest vastgestelde ongrondwettigheid te vernietigen, verzet 
de verzoekster zich ertegen dat de gevolgen van de vernietigde bepaling worden gehandhaafd. Niet alleen toont 
de Ministerraad niet het bestaan van dwingende redenen van algemeen belang aan die die handhaving van 
gevolgen zouden verantwoorden, maar het aantal situaties die identiek zijn aan de hare is zeker ook heel beperkt. 
 
 Bovendien zou een vernietiging met handhaving van de gevolgen de verzoekster verhinderen de intrekking 
te vorderen van de arresten van het Hof van Beroep te Brussel, waarbij de SRWT buiten de zaak wordt gesteld, 
wat in feite zou neerkomen op een verwerping van het beroep tot vernietiging, terwijl het Hof heeft vastgesteld 
dat de bestreden bepaling de verzoekster discrimineert. Indien het Hof zou beslissen de gevolgen van de 
vernietigde bepaling te handhaven, vraagt de verzoekster dat haar situatie wordt onderscheiden van die van elke 
andere partij die zich niet tot het Hof zou hebben gewend. 
 
 A.5.  Wat de omvang van de vernietiging betreft, is de Ministerraad van mening dat de vordering van de 
verzoekster in haar memorie van antwoord om de bestreden bepaling zonder meer te vernietigen, niet kan 
worden ingewilligd, omdat de vernietiging moet worden beperkt tot de mate van ongrondwettigheid vastgesteld 
in het arrest nr. 31/2013. 
 
 Wat betreft de handhaving van de gevolgen waarom hij verzoekt, preciseert de Ministerraad dat het aan het 
Hof staat te beslissen, zoals het heeft gedaan in het arrest nr. 140/2008, of het verantwoord is de verzoekster vrij 
te stellen van de handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling; het is daarentegen essentieel, 
rekening houdend met de onvoorspelbare budgettaire impact van een vernietiging die onbeperkt is in de tijd, dat 
de gevolgen van de vernietigde bepaling worden gehandhaafd ten aanzien van de andere personen die niet zijn 
tussengekomen - terwijl zij dat konden - in de procedure die heeft geleid tot het arrest nr. 31/2013. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Vóór de opheffing ervan bij artikel 32, § 1, van de wet van 21 november 1989 

« betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » bepaalde 

artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 « betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen » : 

 

 « De Staat, de Regie van Telegraaf en Telefoon, de Regie der Luchtwegen, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, 
de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Posterijen zijn vrijgesteld van de 
verplichting om de verzekering aan te gaan voor hun motorrijtuigen mits zij, onder de 
voorwaarden van deze wet, zelf de burgerlijke aansprakelijkheid hebben van alle houders of 
bestuurders van deze motorrijtuigen. 
 
 Heeft de bestuurder zich de macht over het motorrijtuig verschaft door diefstal of 
geweldpleging, dan hebben zij, ten aanzien van de benadeelde, de verplichtingen die door 
artikel 16 aan het Waarborgfonds worden opgelegd. 
 
 Van die dekking moet door de wettelijke vertegenwoordigers aangifte worden gedaan bij 
het overheidsorgaan dat bevoegd is tot het in ontvangst nemen van de kennisgevingen 
betreffende de verzekering die in deze wet wordt geregeld. Dit overheidsorgaan geeft hiervan 
een bewijs af ». 
 

 B.1.2.  De voormelde wet van 21 november 1989 is op 6 mei 1991 in werking getreden. 

 

 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 10, § 1, van die wet : 

 

 « De Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, BELGACOM, de Nationale Maatschappij 
der luchtwegen (N.M.L.W.), de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, N.M.B.S. 
Holding, Infrabel, de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, en bpost zijn niet 
verplicht een verzekering aan te gaan voor motorrijtuigen die hun toebehoren of op hun naam 
zijn ingeschreven. 
 
 Als er geen verzekering is, dekken zij zelf, overeenkomstig deze wet de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, daarbij zijn de in de 
artikelen 3 en 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen van toepassing, tenzij de Koning 
anders bepaalt. 
 
 Indien zij niet tot schadevergoeding zijn gehouden uit hoofde van hun eigen 
aansprakelijkheid, hebben zij jegens de benadeelden dezelfde verplichtingen als de 
verzekeraar. Zij kunnen in ieder geval in de zaak betrokken worden voor het strafgerecht 
waarbij de burgerlijke rechtsvordering tegen degene die de schade heeft veroorzaakt, 
aanhangig is. 
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 Zij hebben jegens de benadeelde de verplichtingen die artikel 19bis-11, § 1, 3° en 4° aan 
het Waarborgfonds oplegt, als de bestuurder of de houder van het motorrijtuig zich door 
diefstal, geweldpleging of heling daarover de macht heeft verschaft of als hij van alle 
aansprakelijkheid is ontslagen wegens toeval of overmacht ». 
 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 31/2013 van 7 maart 2013, gewezen op prejudiciële vraag, heeft 

het Hof voor recht gezegd : 

 

 « Artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre het niet voorzag, onder de voorwaarden bepaald in B.16, in een vergoeding 
van het slachtoffer van een verkeersongeval dat te wijten is aan een toevallig feit en dat is 
veroorzaakt door een in dat artikel bedoeld voertuig ». 
 

 Dat arrest is op 5 juni 2013 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

 B.3.  Het beroep tot vernietiging is ingediend op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat - de wijziging bij de 

bijzondere wet van 4 april 2014 buiten beschouwing gelaten - bepaalde : 

 

 « Voor de Ministerraad, voor de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest, voor 
de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden of 
voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang staat een 
nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen 
een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, wanneer het Hof, 
uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat decreet of die in 
artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de in artikel 1 bedoelde regels of 
artikelen van de Grondwet schendt. De termijn gaat respectievelijk in op de datum van de 
kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest aan, al naar het geval, de Eerste Minister 
en de voorzitters van de Regeringen en aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, 
of op de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ». 
 

 Het beroep is ontvankelijk nu het is ingesteld op grond van die bepaling. 

 

 B.4.  Daarenboven doet de verzoekster, die partij was in het geding dat aanleiding heeft 

gegeven tot het arrest nr. 31/2013, blijken van het belang om de vernietiging te vorderen op 

grond van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, aangezien zij, ingevolge de in dat arrest vervatte vaststelling van 

ongrondwettigheid, beoogt de intrekking te verkrijgen van de in kracht van gewijsde gegane 

beslissing waarbij de openbare instelling die gebruik heeft gemaakt van de in de bestreden 



 6 

bepaling beoogde vrijstelling, buiten de zaak wordt gesteld, waarbij de intrekking enkel 

mogelijk is in geval van voorafgaande vernietiging, zoals artikel 16 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 erin voorziet. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  Het vroegere artikel 49, § 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 

der verzekeringsondernemingen - dat krachtens het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 

artikel 79 van dezelfde wet is geworden en vervolgens bij de wet van 22 augustus 2002 is 

opgeheven - bepaalde : 

 

 « De Koning laat, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds toe met als opdracht de schade te vergoeden door een motorrijtuig 
veroorzaakt in de bij artikel 50 vermelde gevallen ». 
 

 B.5.2.  In de oorspronkelijke versie ervan bepaalde het vroegere artikel 50, § 1, van 

dezelfde wet - dat krachtens het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 artikel 80, § 1, van 

de wet is geworden en vervolgens bij de wet van 22 augustus 2002 is opgeheven : 

 

 « Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn 
veroorzaakt : 
 
 1°  wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is 
vastgesteld; in dat geval wordt het Fonds in de plaats gesteld van de aansprakelijke persoon; 
 
 2°  wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht 
is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte, vrij uitgaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; 
 
 3°  wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting; 
 
 […] 
 
 De omvang en de voorwaarden tot toekenning van dit recht op vergoeding worden 
bepaald door de Koning. 
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 In de gevallen bepaald in 2°, 3°, 4° en 5° kan de Koning de verplichtingen van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds uitbreiden tot de vergoeding van de stoffelijke schade, 
binnen de bijzondere perken die Hij bepaalt ». 
 

 B.5.3.  Overeenkomstig artikel 69, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 heeft artikel 2 

van het koninklijk besluit van 16 december 1981 « houdende inwerkingstelling en uitvoering 

van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen » de artikelen 49 en 50 van de voormelde wet in werking gesteld; 

overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 is artikel 2 ervan 

in werking getreden op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, 

namelijk op 26 januari 1982. 

 

 Vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 6 mei 1991 bepaalde artikel 15 van 

het koninklijk besluit van 16 december 1981 : 

 

 « Het Fonds is niet gehouden tot vergoeding van de schade veroorzaakt door 
motorrijtuigen bedoeld in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wanneer gebruik gemaakt is van de 
mogelijkheid tot vrijstelling waarvan sprake in voornoemd artikel ». 
 

 B.6.  Sinds de inwerkingtreding van de wet van 9 juli 1975 kan het slachtoffer van een 

door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval in principe een tegemoetkoming van het 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (hierna : GMWF) genieten. Uit het vroegere 

artikel 50 van die wet blijkt niettemin dat het GMWF niet in een tegemoetkoming kan 

voorzien wanneer het voertuig dat het aan een toevallig feit te wijten ongeval heeft 

veroorzaakt, een voertuig is, zoals te dezen, waarvoor de Staat of een openbare instelling 

gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van verzekering (Cass., 16 mei 

2008, C.06.0146.F). 

 

 Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989 kan het slachtoffer van zulk 

een ongeval worden vergoed door de Staat of de openbare instelling die gebruik heeft 

gemaakt van de vrijstelling van verzekering, en die onder dezelfde voorwaarden als het 

GMWF in een tegemoetkoming moet voorzien. 
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 De personen die, zoals de verzoekster, vóór de inwerkingtreding van de wet van 

21 november 1989 het slachtoffer zijn geweest van een ongeval dat te wijten is aan een 

toevallig feit veroorzaakt door een voertuig waarvoor de Staat of een openbare instelling 

gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van verzekering, verkeren dus in de 

onmogelijkheid om een vergoeding van de geleden schade te verkrijgen, doordat artikel 14 

van de wet van 1 juli 1956 niet voorzag in enige tegemoetkoming vanwege de Staat of de 

openbare instelling omdat het niet ging om een geval waarin de bestuurder van het voertuig 

burgerrechtelijk aansprakelijk was, noch om een geval waarin de bestuurder het voertuig door 

diefstal of geweldpleging had bemachtigd. 

 

 B.7.  Het verschil in behandeling tussen slachtoffers van een aan een toevallig feit te 

wijten ongeval berust op een objectief criterium, namelijk het feit of het motorrijtuig dat de 

schade heeft veroorzaakt, al dan niet toebehoort aan de Staat of een openbare instelling die 

gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering. 

 

 B.8.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 1956 werd 

gepreciseerd : 

 

 « Artikel 15 ontslaat de Staat en de spoorwegmaatschappijen van de verplichting een 
verzekeringspolis te sluiten, op voorwaarde dat ze zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekken van de houders en bestuurders van de rijtuigen die hun toebehoren […]. 
 
 Die verplichting tot dekking moet vanzelfsprekend niet verder gaan dan die welke de wet 
voorschrijft ingeval van verzekering door een toegelaten maatschappij.  
 
 Ingeval het rijtuig wordt gestolen of zo de bestuurder niet geïdentificeerd wordt, wordt de 
door de Staat of door de spoorwegmaatschappijen verschuldigde dekking teruggebracht tot 
het peil van de dekking die ten laste van het bij artikel 16 voorziene waarborgfonds wordt 
gelegd.  
 
 Het bestaan van bedoeld waarborgfonds, dat uit verzekeraars is samengesteld, heft 
natuurlijk de verplichting op de slachtoffers van de door die rijtuigen veroorzaakte ongevallen 
schadeloos te stellen » (Parl. St., Kamer, 1954-1955, nr. 351/1, p. 4). 
 

 « De Staat is bijgevolg slechts ontslagen van de [verplichting tot verzekering op 
voorwaarde dat de aansprakelijkheid van] ieder bestuurder van zijn voertuigen gedekt is 
overeenkomstig artikel 3. Hij moet dus, hetzij zich verzekeren, hetzij zijn eigen waarborg 
verlenen om alle schade te dekken die op welke wijze en in welke omstandigheden ook wordt 
veroorzaakt door al zijn aangestelden, door al zijn organen, door alle bestuurders van zijn 
voertuigen. De beperking van artikel 3 betreffende dezen die zich door diefstal of 
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geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, is natuurlijk ook hier van 
toepassing » (Parl. St., Kamer, 1954-1955, nr. 351/4, p. 10). 
 

 Er werd verder nog onderstreept, tijdens de besprekingen in de Senaat, dat « de lichamen 

die van de verzekering zijn vrijgesteld […] dus, bij diefstal, de taak van de verzekeraar of het 

waarborgfonds [overnemen] ten aanzien van de bestuurders en de houders van hun 

motorrijtuigen, ongeacht of zij al dan niet aansprakelijk zijn » (Parl. St., Senaat, 1955-1956, 

nr. 276, p. 5). 

 

 B.8.2.  De wetgever wilde derhalve een maatregel nemen waardoor de 

vergoedingsregeling van de slachtoffers van een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een 

voertuig waarvoor de Staat of een openbare instelling, overeenkomstig artikel 14 van de wet 

van 1 juli 1956, gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering zou worden 

afgestemd op de vergoedingsregeling die van toepassing is op de slachtoffers van een door 

een ander voertuig veroorzaakt verkeersongeval, ongeacht of die regeling de tegemoetkoming 

van een erkende verzekeraar of van het GMWF impliceert. 

 

 B.9.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 9 juli 1975 

werd geoordeeld dat, « om redenen van sociale rechtvaardiging [het] niet [paste] de 

slachtoffers van verkeersongevallen zonder schadeloosstelling te laten, wanneer deze niet 

kunnen worden vergoed » wegens een verkeersongeval « ter oorzake van een onvoorziene 

gebeurtenis of overmacht » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 570, p. 52). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt ook dat de vroegere artikelen 49 en 

50 ervan werden overgenomen uit een ander wetsontwerp (nr. 503) teneinde de aanneming 

ervan niet uit te stellen (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 269, p. 49). Het is evenwel tijdens de 

bespreking van het wetsontwerp dat de wet van 9 juli 1975 zou worden dat de opdrachten van 

het GMWF werden uitgebreid tot de vergoeding van de slachtoffers van een door een 

toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval. 

 

 B.9.2.  Het wetsontwerp waaruit de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 werden 

overgenomen, leidde uiteindelijk tot de voormelde wet van 21 november 1989. Tijdens de 

parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd, in verband met de tekst die artikel 10, § 1, 

vierde lid, zou worden : 
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 « De wijzigingen aangebracht aan dit lid houden rekening met het feit dat de bepalingen 
betreffende het Gemeenschappelijk Waarborgfonds die voorkwamen in het ontwerp waarop 
onderhavige amendementen zijn ingediend (artikelen 19 en 20), overgenomen werden door de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (artikelen 49 en 
50). 
 
 Vermits, bij toepassing van artikel 50 van voornoemde wet, het Fonds gehouden is op te 
treden in de gevallen waarin de bestuurder niet aansprakelijk is tengevolge van een toevallig 
feit, dienen de verplichtingen ten laste van de Staat en bepaalde openbare instellingen in 
dezelfde mate uitgebreid te worden » (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 696-2, p. 50). 
 

 B.10.  Het verschil in behandeling tussen de slachtoffers van een aan een toevallig feit te 

wijten ongeval is dus ontstaan doordat de verplichtingen ten laste van de Staat of de openbare 

instelling die gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling van verzekering, zoals zij 

voortvloeien uit artikel 14 van de voormelde wet van 1 juli 1956, niet onmiddellijk zijn 

aangepast aan de uitbreiding, bij het vroegere artikel 50 van de wet van 9 juli 1975, van de 

aan het GMWF toegewezen opdrachten, maar pas vanaf de inwerkingtreding van de wet van 

21 november 1989. 

 

 B.11.1.  Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot het vroegere artikel 50 van 

de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen blijkt dat het 

GMWF tot taak heeft de schade te herstellen die door motorvoertuigen is veroorzaakt in de 

gevallen waarin, ondanks het verplichte karakter van de aansprakelijkheidsverzekering ter zake, 

de dekking van de genoemde schade ontbreekt wegens een van de in het vroegere artikel 50, § 1, 

van de wet van 9 juli 1975 gepreciseerde motieven. De wetgever baseerde zich daarbij op het 

verplichte karakter van de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen om de 

financiering van het genoemde Fonds ten laste te leggen van de verzekeringsondernemingen die 

in de genoemde verzekeringstak werkzaam zijn. 

 

 Die functie van indeplaatsstelling van het GMWF impliceert dat de tegemoetkoming van 

dat Fonds wordt beperkt tot het herstel van schade die in beginsel door de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

 

 B.11.2.  Rekening houdend met de aan het GMWF toegekende rol van indeplaatsstelling 

en met de budgettaire mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat moet 

worden gefinancierd met bijdragen van verzekeringsmaatschappijen die zijn toegelaten om de 
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burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen te verzekeren (artikel 79, § 4, van 

de wet van 9 juli 1975), is het noch onverantwoord, noch onredelijk dat het Fonds slechts tot 

tegemoetkoming is gehouden in de gevallen waarin de schade aanleiding geeft tot een 

aansprakelijkheid gedekt door de verplichte verzekering. 

 

 B.12.1.  Gelet op de risico’s die het in het verkeer brengen van een motorrijtuig met zich 

meebrengt voor andere weggebruikers, is het adequaat te stellen dat motorrijtuigen in principe 

alleen tot het verkeer op de openbare weg worden toegelaten indien de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst. 

Doordat aldus in principe alleen verzekerde motorrijtuigen aan het verkeer deelnemen, krijgen 

de slachtoffers van een verkeersongeval de waarborg dat zij in de meeste gevallen voor de 

geleden schade zullen worden vergoed door een verzekeraar. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 9 juli 1975 blijkt overigens 

dat de wetgever de tegemoetkoming vanwege het GMWF teneinde de slachtoffers te 

vergoeden van een door een toevallig feit veroorzaakt verkeersongeval heeft willen 

waarborgen omdat « het om redenen van sociale rechtvaardiging niet [paste] » dat type van 

slachtoffers « zonder schadeloosstelling te laten ». 

 

 B.12.2.  De categorieën van slachtoffers van een aan een toevallig feit te wijten ongeval 

bevinden zich dus in situaties die, ten aanzien van de doelstellingen van de wetgever, in alle 

opzichten soortgelijk zijn. De enkele omstandigheid dat het voertuig dat het verkeersongeval 

heeft veroorzaakt, een voertuig is waarvoor de Staat of een openbare instelling gebruik heeft 

gemaakt van de vrijstelling van verzekering, is niet relevant om het bekritiseerde verschil in 

behandeling te verantwoorden. 

 

 B.12.3.  Ook al gebiedt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet dat de 

wetgever, wanneer hij het toepassingsgebied van een vergoedingsregeling uitbreidt tot een 

nieuwe categorie van ongevallen, ook andere vergelijkbare types van ongevallen zou dekken, 

toch is de wetgever te dezen in gebreke gebleven om te voorzien in de mogelijkheid voor alle 

slachtoffers van eenzelfde categorie van verkeersongevallen, namelijk die welke zijn 

veroorzaakt door een toevallig feit, om op gelijke wijze te worden vergoed. 
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 B.13.1.  Door de draagwijdte van artikel 14, § 1, tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 

niet aan te passen vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de wet van 9 juli 

1975, heeft de wetgever onder de slachtoffers van een door een toevallig feit veroorzaakt 

verkeersongeval, een verschil in behandeling gecreëerd, dat niet redelijk is verantwoord, en 

dat is blijven voortbestaan tot de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1989. 

 

 B.13.2.  Bovendien blijkt niet dat de wetgever met aanzienlijke en zware gevolgen zou 

zijn geconfronteerd indien hij, vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de 

wet van 9 juli 1975, had voorzien in een verplichting, voor de Staat of de openbare instelling 

die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, om dezelfde verplichtingen als 

het GMWF op zich te nemen wanneer het verkeersongeval te wijten was aan een toevallig feit 

dat de bestuurder van één van hun voertuigen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid onthief.  

 

 De wetgever heeft in dat verband, bij de aanneming van artikel 10 van de wet van 

21 november 1989, geen enkele overgangsmaatregel genomen, noch melding gemaakt, tijdens 

de parlementaire voorbereiding van die wet, van enige moeilijkheid om de 

vergoedingsverplichtingen van de Staat of de openbare instellingen die gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van verzekering, uit te breiden tot dat type van 

verkeersongevallen. 

 

 B.14.  Artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 1956 moet dus worden vernietigd in zoverre 

het niet heeft bepaald, vanaf de inwerkingtreding van het vroegere artikel 50 van de 

voormelde wet van 9 juli 1975, dat de Staat of de openbare instelling die gebruik heeft 

gemaakt van de vrijstelling van verzekering, dezelfde verplichtingen heeft als het GMWF ten 

aanzien van de slachtoffers van een verkeersongeval dat te wijten is aan een toevallig feit en 

dat door een van hun voertuigen is veroorzaakt. 

 

 

 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 

 

 B.15.  Teneinde de rechtsonzekerheid te verhelpen die uit de vernietiging zou kunnen 

voortvloeien, verzoekt de Ministerraad het Hof om de gevolgen van de vernietigde bepaling te 

handhaven tot 5 juni 2013, datum van de bekendmaking van het arrest nr. 31/2013. 
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 B.16.  De Ministerraad toont niet aan dat het niet-handhaven van de gevolgen aanleiding 

zou geven tot een dermate grote rechtsonzekerheid dat zij zou verantwoorden dat elke 

mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergoeding wordt ontzegd aan de personen die, zoals 

de verzoekster, het slachtoffer zijn geweest van een verkeersongeval dat te wijten is aan een 

toevallig feit en dat is veroorzaakt door een voertuig van de Staat of de overheidsinstelling die 

gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van verzekering, vanaf de inwerkingtreding van het 

vroegere artikel 50 van de voormelde wet van 9 juli 1975 en vóór de inwerkingtreding van 

artikel 10, § 1, van de voormelde wet van 21 november 1989. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt, vanaf de inwerkingtreding van artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 14, § 1, van de wet van 1 juli 

1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in 

zoverre het niet bepaalt dat de Staat of de openbare instelling die gebruik heeft gemaakt van 

de vrijstelling van verzekering, dezelfde verplichtingen heeft als het Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds ten aanzien van de slachtoffers van een verkeersongeval dat te wijten is 

aan een toevallig feit en dat door een van hun voertuigen is veroorzaakt. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5769 

 
 

Arrest nr. 149/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 23, § 3, van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 225.707 van 5 december 2013 in zake Gunther Lambrichts tegen het 
Vlaamse Gewest, met als tussenkomende partij de nv « JM Recycling », waarvan de expeditie 
ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 december 2013, heeft de Raad van State de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 23, § 3, van het decreet [van het Vlaamse Gewest] van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning, zoals vervangen bij artikel 17 van het decreet van 
23 december 2010 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat op grond van § 3, eerste lid, van voormelde bepaling de 
natuurlijke personen en rechtspersonen aan wie de in eerste aanleg genomen beslissing 
persoonlijk moet worden aangezegd over een volledige termijn van 30 dagen beschikken om 
administratief beroep aan te tekenen, terwijl § 3, tweede lid, van dezelfde bepaling ten aanzien 
van diegenen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking de beroepstermijn 
doet ingaan na de eerste dag dat tot de aanplakking van de beslissing is overgegaan ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Gunther Lambrichts, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Jongbloet, advocaat 
bij de balie te Brussel; 
 
 -  de nv « JM Recycling », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. K. Geelen en 
Mr. W. Moonen, advocaten bij de balie te Hasselt; 
 
 -  de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Bronders, advocaat 
bij de balie te Brugge. 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen 
en T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 juli 2014 in 
beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verzoekende partij voor de Raad van State vordert de vernietiging van het besluit van het 
afdelingshoofd van de afdeling Milieuvergunningen van 21 december 2011, waarbij het beroep dat de 
eerstgenoemde had ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Limburg van 11 augustus 
2011, houdende het verlenen van een milieuvergunning aan de nv « JM Recycling » voor de exploitatie van een 
windturbinepark, onontvankelijk wordt verklaard wegens laattijdigheid. 
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 Op grond van artikel 23, § 3, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning moet een 
beroep tegen het verlenen van een milieuvergunning worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na 
de eerste dag van de bekendmaking van de bestreden beslissing. Voor degenen die aangewezen zijn op de 
bekendmaking via aanplakking, moet het beroep worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de 
eerste dag dat tot de aanplakking van de bestreden beslissing is overgegaan. 
 
 Volgens de verzoekende partij voor de Raad van State worden de belanghebbende derden die zijn 
aangewezen op de kennisneming van een dergelijke beslissing via aanplakking daardoor nadeliger behandeld 
dan de personen die persoonlijk van de beslissing op de hoogte worden gesteld en wordt aldus het 
grondwettelijke gelijkheidsbeginsel geschonden, zodat het aangewezen is omtrent dat verschil in behandeling 
een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. De Raad van State stelt vast dat het Hof nog niet 
heeft geantwoord op een prejudiciële vraag met hetzelfde onderwerp en gaat in op het verzoek. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partij voor de Raad van State 
 
 A.1.1.  Vóór de wijziging ervan bij het decreet van 23 december 2010 bepaalde artikel 23, § 3, van het 
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning dat beroep tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie over een vergunningaanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de 
bekendmaking van de bestreden beslissing. Ingevolge de interpretatie die in het arrest nr. 197.447 van 29 oktober 
2009 van de Raad van State aan die bepaling werd gegeven, begon die termijn, voor de personen die kennis 
krijgen van de beslissing via aanplakking, te lopen nadat de termijn van aanplakking was verstreken. Volgens die 
rechtspraak is namelijk, wanneer de bekendmaking bestaat in aanplakking gedurende een bepaalde termijn, die 
bekendmaking niet volledig geschied zolang die termijn niet is verstreken. 
 
 A.1.2.  Op grond van de in het geding zijnde bepaling moet het beroep thans worden ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen na de eerste dag dat tot de aanplakking van de bestreden bepaling is overgegaan. De 
bekendmaking aan derden-belanghebbenden door aanplakking gedurende een bepaalde termijn is het equivalent 
van de kennisname door middel van een afschrift. De finaliteit van de aanplakking gedurende een bepaalde 
termijn bestaat erin dat de belanghebbende derde de mogelijkheid wordt gegeven om kennis te nemen van de 
beslissing. Door de in het geding zijnde bepaling wordt de beroepstermijn ingekort van elke belanghebbende die 
niet vanaf de eerste dag na de aanplakking kennis krijgt van de bestreden beslissing. De derde-belanghebbende 
die de laatste dag van de termijn van aanplakking of één of enkele dagen ervoor, kennis neemt van de 
vergunningsbeslissing beschikt niet meer over de mogelijkheid om beroep in te stellen, vermits zowel de termijn 
van aanplakking als de beroepstermijn een einde nemen op dezelfde dag. 
 
 A.1.3.  Aldus bestaat er een niet-verantwoord verschil in behandeling tussen, enerzijds, degenen die 
persoonlijk van de vergunningsbeslissing op de hoogte worden gesteld via een bekendmaking en over een 
volledige beroepstermijn van dertig dagen beschikken, en, anderzijds, degenen die slechts van die beslissing 
kunnen kennis nemen via aanplakking en wier beroepstermijn korter is indien zij niet vanaf de eerste dag na de 
aanplakking kennis krijgen van die beslissing. Er wordt een kennelijk onredelijke verplichting tot waakzaamheid 
opgelegd ten aanzien van de belanghebbende derde, wiens belangen nochtans niet ondergeschikt kunnen worden 
geacht aan de belangen van de vergunningsaanvrager of van de overheden die persoonlijk van de beslissing van 
de bestendige deputatie in kennis worden gesteld. 
 
 
 Standpunt van de tussenkomende partij voor de Raad van State 
 
 A.2.1.  De in het geding zijnde bepaling werd door de decreetgever gewijzigd als gevolg van de 
interpretatieproblemen die gerezen waren over de vroegere tekst. Doordat de interpretatie van de Raad van State, 
waarnaar de verzoekende partij verwijst, betrekking had op die vroegere tekst, is de rechtspraak in dat verband 
niet langer relevant. 
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 A.2.2.  De belanghebbende derden, enerzijds, en de aanvrager van de milieuvergunning en de 
adviesverlenende instanties, anderzijds, bevinden zich niet in een vergelijkbare situatie, zodat hun verschillende 
behandeling geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet uitmaakt. De aanvrager van de 
vergunning en de betrokken overheidsinstanties zijn de vergunningverlenende overheid bekend en kunnen 
persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de beslissing over de aanvraag. De belanghebbende derden die 
mogelijk hinder kunnen ondervinden van de vergunde inrichting zijn evenwel niet bekend, zodat men de 
decreetgever niet kan verwijten dat hij voor hen in een bekendmaking via aanplakking moet voorzien. 
 
 A.2.3.  Voor zover moet worden aangenomen dat de betrokken categorieën van rechtsonderhorigen toch 
vergelijkbaar zouden zijn, bestaat voor de verschillende behandeling een redelijke verantwoording. Het verschil 
in behandeling berust op een objectief criterium nu de vergunningsaanvrager en de betrokken overheidsinstanties 
bekend zijn bij de overheid terwijl belanghebbende derden niet kunnen worden geïdentificeerd. Het verschil is 
ook pertinent omdat de decreetgever ervan mag uitgaan dat voor de laatste categorie de aanplakking een 
geschikte vorm van bekendmaking is. Het feit dat de termijn van dertig dagen een aanvang neemt de eerste dag 
na de aanplakking van de beslissing van de bestendige deputatie doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de 
mogelijkheid van de belanghebbende derden om een administratief beroep in te stellen. De overheid die belast is 
met de aanplakking, moet deze, volgens artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, attesteren en de 
belanghebbende derden kunnen het attest van aanplakking opvragen, wat hun zekerheid verleent over de 
aanvang van de beroepstermijn. De duur van die termijn laat hen toe om tijdig beroep in te stellen. Ter 
ondersteuning van dit standpunt kan worden verwezen naar de arresten nr. 8/2011 van 27 januari 2011 en 
nr. 11/2012 van 25 januari 2012 van het Grondwettelijk Hof. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.3.1.  De zienswijze van de verzoekende partij voor de Raad van State dat het aanvangspunt van de 
beroepstermijn voor de belanghebbende derden, die zijn aangewezen op de bekendmaking van de beslissing over 
de vergunningsaanvraag via aanplakking, hen zou discrimineren ten aanzien van de categorieën van personen 
aan wie die administratieve beslissing persoonlijk moet worden aangezegd, kan niet worden gevolgd. 
 
 A.3.2.  Teneinde rechtsonzekerheid te vermijden, is het redelijk verantwoord dat het aanvangspunt van de 
beroepstermijn loopt vanaf een datum die niet afhankelijk is van de handelswijze van de belanghebbende derden. 
De aanplakking en de attestering ervan bieden voldoende zekerheid over de aanvang van die termijn. Ook vanuit 
de doelstelling om de vergunningsaanvrager zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen over zijn aanvraag is het 
verantwoord dat de termijn loopt vanaf de eerste dag na aanplakking. Bij de wijziging van de in het geding 
zijnde bepaling heeft de decreetgever erop gewezen dat wanneer de beroepstermijn pas zou beginnen te lopen na 
het verstrijken van de termijn van aanplakking, wat het standpunt was van de Raad van State ten aanzien van de 
vroegere tekst, de vergunningsprocedure onredelijk werd vertraagd. Er werd ook gewezen op het feit dat het 
aanvangen van de beroepstermijn op de eerste dag na aanplakking overeenstemt met een werkwijze die reeds 
lang wordt gehanteerd en die in het verleden weinig problemen heeft opgeleverd, zelfs in het geval waarin in een 
kortere beroepstermijn was voorzien. 
 
 A.3.3.  Ter verantwoording van het verschil in behandeling dat het onderwerp is van de prejudiciële vraag 
kan ook worden verwezen naar de arresten nrs. 8/2011 van 27 januari 2011 en 11/2012 van 25 januari 2012 van 
het Grondwettelijk Hof. 
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- B – 

 

 B.1.1.  Artikel 23 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende 

de milieuvergunning bepaalt : 

 

 « § 1.  Tegen elke beslissing over vergunningsaanvragen in eerste aanleg genomen door 
het college van burgemeester en schepenen, kan beroep worden ingediend bij de deputatie van 
de provincieraad, die uitspraak doet binnen een termijn van vier maanden na ontvangst van 
het beroepsschrift. 
 
 § 2.  Tegen elke beslissing over vergunningsaanvragen in eerste aanleg genomen door de 
deputatie van de provincieraad, kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, die 
uitspraak doet binnen een termijn van vijf maanden na ontvangst van het beroepsschrift. 
 
 § 3.  Het beroep wordt met een aangetekende brief ingediend binnen een termijn van 
dertig dagen na de eerste dag van de bekendmaking van de bestreden beslissing. 
 
 Voor degenen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, moet het 
beroep worden ingediend met een aangetekende brief binnen een termijn van dertig dagen na 
de eerste dag dat tot de aanplakking van de bestreden beslissing is overgegaan ». 
 

 B.1.2.  Vóór de wijziging ervan bij artikel 17 van het decreet van 23 december 2010 

houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, luidde artikel 23, § 3, van het 

voormelde decreet van 28 juni 1985 : 

 

 « Het beroep bedoeld in § 1 en § 2 moet worden ingediend bij aangetekend schrijven 
binnen een termijn van dertig dagen na de bekendmaking van de bestreden beslissing ». 
 

 B.1.3.  Volgens het arrest nr. 197.447 van 29 oktober 2009 van de Raad van State moest 

die bepaling zo worden geïnterpreteerd dat voor de belanghebbende derden die kennis krijgen 

van de vergunningsbeslissing via aanplakking, de termijn van dertig dagen loopt vanaf het 

verstrijken van de termijn van aanplakking. Indien de bekendmaking bestaat in de 

aanplakking gedurende een bepaalde termijn, is die bekendmaking volgens die rechtspraak 

namelijk niet volledig geschied zolang die termijn niet is verstreken. 

 

 B.1.4.  Ingevolge dat arrest heeft de decreetgever beslist artikel 23, § 3, van het decreet 

van 28 juni 1985 te wijzigen in de zin zoals aangegeven onder B.1.1. De decreetgever heeft de 

noodzaak van die wijziging als volgt verantwoord : 
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 « Door deze stelling kunnen zich zware problemen aandienen i.v.m. het halen van alle 
termijnen voor de verdere afhandeling van de beroepen (ter kennis brengen van een 
derdeberoep aan de exploitant, advisering, beslissing, bekendmaking) : de aanplakking van de 
beslissing duurt dertig dagen, daarna een termijn van dertig dagen om in beroep te gaan, 
eventueel nog eens verlengd met veertien dagen ten gevolge van de toepassing van 
artikel 19bis van het decreet (onvolledig beroepschrift). 
 
 Wanneer een ander ontvankelijk beroep in het begin van de aanplakkingsperiode is 
ingediend, kunnen er dus al twee en een halve maand voorbij zijn vooraleer met de eigenlijke 
behandeling van het tweede beroep kan worden begonnen. 
 
 Om de duidelijkheid en de werkbaarheid met alle geldende procedurebepalingen te 
blijven waarborgen moeten de teksten van de artikelen 23, § 3, en 26, § 3, van het MVD 
daarom dringend worden aangepast » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 665/1, 
pp. 6 en 7). 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

worden geschonden doordat op grond van de in het geding zijnde bepaling, de natuurlijke 

personen en rechtspersonen aan wie de beslissing over de vergunningsaanvraag persoonlijk 

wordt aangezegd, over een volledige termijn van dertig dagen beschikken om administratief 

beroep aan te tekenen, terwijl ten aanzien van degenen die zijn aangewezen op de 

bekendmaking via aanplakking, de beroepstermijn ingaat de eerste dag nadat tot aanplakking 

werd overgegaan. Wanneer in dat laatste geval de belanghebbende derden niet de eerste dag 

na de aanplakking kennis krijgen van de vergunningsbeslissing zal de beroepstermijn 

waarover ze beschikken derhalve steeds korter zijn dan voor degenen die persoonlijk op de 

hoogte worden gesteld van die beslissing. 

 

 B.2.2.  Uit de feiten en uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het in casu gaat om een 

milieuvergunning die moest worden verleend door de bestendige deputatie en die betrekking 

heeft op een inrichting van eerste klasse zoals bedoeld in  artikel 9, § 2, van het decreet van 

28 juni 1985. 

 

 B.3.1.  De beroepstermijn die ingaat de dag na die van de persoonlijke kennisgeving of 

van de aanplakking past, zoals aangegeven in B.1.4, in het kader van de bekommernis om de 

voortgang van de procedure te bespoedigen en de vergunningsaanvrager zo snel mogelijk 

rechtszekerheid te verschaffen. 
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 B.3.2.  Het verschil in behandeling, wat de aard van de kennisgeving van de 

vergunningsbeslissing betreft, is redelijk verantwoord. De aanvrager van de vergunning, en de 

betrokken overheidsinstanties kunnen door de vergunningverlenende overheid onmiddellijk 

worden geïdentificeerd. Zulks geldt niet voor de belanghebbende derden die rechtstreekse 

hinder van de vergunde inrichting zouden kunnen ondervinden. In hun geval kan de 

decreetgever redelijkerwijze ervan uitgaan dat de aanplakking een geschikte vorm van 

bekendmaking is om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van de 

vergunningsbeslissing. 

 

 B.3.3.   De decreetgever vermocht, enerzijds, rekening ermee te houden dat, wanneer het 

gaat om grote projecten, het genoegzaam bekend is dat zij het voorwerp uitmaken van een 

vergunning en dat, wanneer het gaat om minder grote projecten, de weerslag ervan beperkt zal 

zijn tot de onmiddellijke omgeving van de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking 

heeft. Anderzijds, vermocht hij ervan uit te gaan dat aan het verlenen van een 

milieuvergunning voor een inrichting van eerste klasse een openbaar onderzoek moet 

voorafgaan, waaraan ruime bekendheid moet worden gegeven en waardoor belanghebbende 

derden van het project in kwestie op de hoogte worden gesteld en de verdere afwikkeling 

ervan kunnen opvolgen. Aldus mag worden aangenomen dat de belanghebbende derden zeer 

kort na de aanplakking kennis zullen kunnen nemen van de vergunningsbeslissing. 

 

 B.3.4.  Uit het bovenstaande blijkt dat de decreetgever gestreefd heeft naar een evenwicht 

tussen, enerzijds, de nood aan een efficiënte procedure die de vergunningsaanvrager 

rechtszekerheid biedt binnen een redelijke termijn en, anderzijds, de zorg om de 

belanghebbende derden snel en duidelijk te informeren over de voorgenomen projecten. 

Aangezien de beroepstermijn dertig dagen bedraagt, wordt het recht op toegang tot de rechter 

voor de belanghebbende derden niet onevenredig beperkt, doordat die termijn loopt vanaf de 

eerste dag na de aanplakking. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om deze redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 23, § 3, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende de 

milieuvergunning schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5771 

 
 

Arrest nr. 150/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 17, eerste lid, en 28, § 1, eerste lid, van 

het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 betreffende de 

bevorderingsambten en de selectieambten, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 225.719 van 5 december 2013 in zake Nathalie Lambert tegen de Franse 
Gemeenschap, tussenkomende partij : Nathalie Baar, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 16 december 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 17, eerste lid, en 28, § 1, eerste lid, van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten de 
artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat de dienstanciënniteit die 
in aanmerking wordt genomen voor de rangschikking van de kandidaten die houder zijn van 
brevetten voor vacante of beschikbare betrekkingen van bestuurder geen rekening houdt met 
de anciënniteit die is verworven door sommige kandidaten die lid zijn van het onderwijzend 
personeel, in de hoedanigheid van leden van het administratief personeel, en met name met de 
anciënniteit die is verworven door sommige kandidaten in de hoedanigheid van opsteller ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Nathalie Lambert, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Lemmens, advocaat bij 
de balie te Luik; 
 
 -  Nathalie Baar; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. M. Kestemont en Mr. M. Karolinski, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Nathalie Lambert; 
 
 -  Nathalie Baar. 
 
 Bij beschikking van 1 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers P. Nihoul en 
E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 16 juli 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 16 juli 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 



3 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Raad van State heeft N. Lambert een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van een besluit van de 
Franse Gemeenschapsregering tot benoeming van N. Baar tot bestuurder van het autonoom internaat « Château 
de Ville » in Ferrières (« IACF ») en van de impliciete beslissing tot weigering van haar aanstelling in die 
betrekking. De Raad van State is van mening dat de Franse Gemeenschapsregering, door voor de 
dienstanciënniteit van de verzoekster, berekend met het oog op de in het geding zijnde benoeming in de post van 
bestuurder, geen rekening te houden met de prestaties die zijn verricht als klerk-typist of als opsteller, artikel 17, 
eerste lid, van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten niet heeft 
geschonden. Vervolgens gaat hij in op het verzoek van N. Lambert om aan het Hof een prejudiciële vraag te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  N. Lambert, verzoekende partij voor de Raad van State, voert aan dat zij deel uitmaakt van het 
lerarenkorps, meer bepaald van het opvoedend hulppersoneel, maar dat zij, gedurende een deel van haar 
loopbaan, lid is geweest van het administratief personeel. Zij merkt op dat de artikelen 17 en 28 van het decreet 
van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten beletten dat rekening wordt 
gehouden met de anciënniteit die zij heeft verworven toen zij deel uitmaakte van dat personeel. Zij besluit hieruit 
dat die bepalingen de leden van het onderwijzend personeel die een deel van hun loopbaan als lid van het 
administratief personeel hebben uitgeoefend, anders behandelen dan de personen die hun hele loopbaan bij het 
lerarenkorps hebben uitgeoefend. 
 
 Zij is van mening dat, te dezen, die categorieën van personeel vergelijkbaar zijn, omdat de ambten van 
klerk-typist en van opsteller taken omvatten die ontegenzeglijk een pedagogisch element inhouden en in 
werkelijkheid vergelijkbaar zijn met die welke door een bestuurder van een internaat worden uitgevoerd. 
Volgens haar verantwoordt derhalve niets dat de artikelen 17 en 28 van het voormelde decreet van 4 januari 
1999 geen rekening houden met de anciënniteit die sommige leden van het opvoedend hulppersoneel hebben 
verworven in de hoedanigheid van opsteller en van klerk-typist. 
 
 A.1.2.  N. Lambert voegt eraan toe dat het verschil in behandeling niet kan worden verantwoord, temeer 
daar de twee betrokken categorieën van personen voor dezelfde opleiding hebben moeten slagen en de drie 
modules hebben moeten behalen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde brevet van bestuurder van 
een internaat, zodat zij op een vergelijkbare manier zijn opgeleid voor het beroep. 
 
 A.2.1.  De Franse Gemeenschapsregering herinnert eraan dat de personen die hun ambten uitoefenen 
binnen scholen van de Franse Gemeenschap niet allen aan hetzelfde statuut zijn onderworpen en niet allen 
gelijkwaardige ambten uitoefenen. Zij zet uiteen dat de leden van het onderwijzend personeel zijn onderverdeeld 
in vijf categorieën die afzonderlijk zijn geregeld door twee reglementeringen : enerzijds, het koninklijk besluit 
van 22 maart 1969 « tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, 
van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, 
buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van 
deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze 
inrichtingen » en, anderzijds, het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 « tot bepaling van het 
statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de 
onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap ». Zij leidt hieruit af dat een fundamenteel 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de personeelsleden wier optreden een rechtstreeks contact met de 
leerlingen veronderstelt en de personeelsleden die slechts een indirect contact met de leerlingen hebben. 
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 A.2.2.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de redenering van de verzoekende partij voor 
de Raad van State berust op een verwarring van de statutaire beginselen die van toepassing zijn op de loopbaan 
van de ambtenaren van de Franse Gemeenschap. Zij merkt op dat de verzoekster tijdens haar loopbaan 
afwisselend deel heeft uitgemaakt van het onderwijzend hulppersoneel en van het administratief personeel. Zij 
merkt op dat het gaat om twee onderscheiden statuten die, behoudens een uitdrukkelijke wetsbepaling, 
hermetisch van elkaar gescheiden zijn. Zij zet uiteen dat de evolutie van de loopbaan van de personeelsleden van 
het onderwijs gradueel is en steunt op het beginsel van de verworven ervaring, dat inhoudt dat een personeelslid 
eerst een wervings- en/of selectieambt uitoefent alvorens toegang te hebben tot een bevorderingsambt. Zij 
onderstreept dat het in het geding zijnde ambt van bestuurder een bevorderingsambt is dat wordt uitgeoefend 
door het opvoedend hulppersoneel en is geregeld bij het koninklijk besluit van 22 maart 1969 waarbij het statuut 
van de leraren wordt vastgesteld en dat bijgevolg alleen de personeelsleden die reeds beschikken over ervaring 
als lid van het opvoedend hulppersoneel in een van de in het koninklijk besluit aangehaalde ambten, tot die post 
kunnen toetreden.  
 
 A.2.3.  De Franse Gemeenschapsregering zet uiteen dat het ambt van bestuurder van een 
onderwijsinrichting vaststaande opvoedkundige, pedagogische en relationele bekwaamheden vereist ten aanzien 
van de leerlingen, de ouders en het personeel van de inrichting. Zij onderstreept dat de leden van het 
administratief personeel geen dergelijke kwaliteiten of bekwaamheden moeten hebben. Zij preciseert dat, 
daarentegen, een continuïteit bestaat tussen de taken die worden toevertrouwd aan de studiemeester-opvoeder en 
die welke de bestuurder moet uitvoeren, hetgeen verklaart dat het ambt van studiemeester-opvoeder toegang 
verleent tot dat van bestuurder. 
 
 Zij voegt nog eraan toe dat, eveneens ten aanzien van het administratief personeel, alleen de 
dienstanciënniteit die de ambtenaar heeft verworven als lid van die personeelscategorie in aanmerking wordt 
genomen voor de evolutie van zijn loopbaan. Zij besluit hieruit dat het coherent is de ambtenaren verschillend te 
behandelen naar gelang van de personeelscategorie waartoe zij behoren. 
 
 A.3.1.  N. Baar, tussenkomende partij voor de Raad van State, voert aan dat het administratief statuut van 
het administratief personeel en van het werkliedenpersoneel van de scholen en het administratief statuut van het 
onderwijzend personeel losstaan van elkaar en dat in beide loopbanen objectieve verschillen bestaan die 
verantwoorden dat de anciënniteit die in het ene statuut wordt verworven, niet wordt gevaloriseerd in het andere. 
Zij voegt eraan toe dat, aangezien het administratief personeel geen toegang heeft tot de selectie- en 
bevorderingsbetrekkingen in de loopbaan van het onderwijzend personeel, men niet inziet hoe zou kunnen 
worden verantwoord dat rekening wordt gehouden met de anciënniteit die in het ambt van het administratief 
personeel is verworven om de dienstanciënniteit te berekenen die vereist is om toegang te krijgen tot de 
bevordering in de loopbaan van het onderwijzend personeel.  
 
 A.3.2.  De tussenkomende partij is van mening dat de volstrekte afscheiding tussen beide loopbanen wordt 
verantwoord door het feit dat de twee categorieën van personeel zijn belast met volkomen onderscheiden taken 
en opdrachten, waarbij de enen opvoedkundige en onderwijsopdrachten uitvoeren en de anderen logistieke en 
administratieve opdrachten. Zij onderstreept eveneens dat het bezit van een pedagogische titel niet vereist is om 
toegang te hebben tot de ambten van het administratief personeel. 
 
 A.4.  N. Lambert antwoordt de Frans Gemeenschapsregering en N. Baar dat de vraag niet in abstracto moet 
worden onderzocht, maar dat men zich moet buigen over het onderscheid tussen de ervaring die wordt 
verworven in een ambt van lid van het opvoedend hulppersoneel en de ervaring die wordt verworven in een ambt 
van lid van het administratief personeel, te dezen dat van klerk en van opsteller, in het licht van de inhoud van 
het in te vullen ambt, namelijk dat van bestuurder van een internaat van de Franse Gemeenschap. Zij voert aan 
dat zij een opleiding heeft gevolgd van lid van het opvoedend hulppersoneel en dat zij haar loopbaan heeft 
aangevat als studiemeesteres-opvoedster. Zij preciseert dat, hoewel zij daarna een ambt van klerk en vervolgens 
van opsteller heeft uitgeoefend, in tijdelijke ambten, zij dat heeft gedaan om een betrekking te behouden, hetgeen 
haar nu benadeelt. Zij geeft een gedetailleerd overzicht van de taken die zij in die ambten moest vervullen en 
voert aan dat die duidelijk pedagogische bekwaamheden vereisten. Zij is van mening dat in concreto blijkt dat de 
ervaring die wordt verworven in de hoedanigheid van lid van het administratief personeel, net als de ervaring die 
wordt verworven in de hoedanigheid van lid van het opvoedend hulppersoneel relevant zijn voor het bepalen van 
de verworven ervaring en dus van de vereiste anciënniteit voor de rangschikking van de kandidaten voor het 
ambt van bestuurder. 
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 Zij besluit dat de Franse Gemeenschapsregering en N. Baar op kunstmatige wijze uiteenzetten dat het gaat 
om twee onderscheiden en volstrekt van elkaar gescheiden categorieën, waarbij die volstrekte scheiding precies 
het onderwerp van de prejudiciële vraag is. 
 
 A.5.  N. Baar antwoordt dat niet kan worden aanvaard dat van een bijzondere situatie, namelijk die van de 
verzoekende partij voor de Raad van State, een algemene regel wordt gemaakt, en dat het volgen van de 
argumentatie van de verzoekende partij ertoe zou leiden het individualiseren van de statutaire regels te 
aanvaarden. Zij voegt eraan toe dat, in elk geval, de elementen die de verzoekende partij aanvoert om haar 
standpunt te illustreren volgens hetwelk de door haar verworven ervaring als nuttig moet worden beschouwd, 
weinig bewijskrachtig en weinig relevant zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de artikelen 17, eerste lid, en 28, § 1, 

eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 betreffende de 

bevorderingsambten en de selectieambten (hierna : het decreet van 4 januari 1999). 

 

 Artikel 17, eerste lid, van het decreet van 4 januari 1999 bepaalt : 

 

 « De berekening van de dienstanciënniteit bedoeld in dit hoofdstuk alsook in de 
artikelen 27 en 28 wordt verricht volgens de volgende regels : 
 
 1°  de werkelijke diensten geleverd als tijdelijke en prioritaire tijdelijke, in een ambt met 
volledige dagtaak, tellen voor een anciënniteit gelijk aan het aantal dagen gerekend vanaf het 
begin tot het einde van de periode van doorlopende activiteit, met inbegrip van het 
ontspanningsverlof alsook het winter- en krokusverlof, indien deze in die periode begrepen 
zijn; dit aantal dagen wordt met 1,2 vermenigvuldigd; 
 
 2°  de werkelijke diensten geleverd in een andere hoedanigheid dan tijdelijke, in een ambt 
met volledige dagtaak, worden in kalendermaanden gerekend en de diensten die zich niet over 
de hele maand strekken worden weggelaten; 
 
 3°  de in aanmerking komende diensten gepresteerd tijdens de maand waarin het 
personeelslid voor de eerste maal is aangesteld in een andere hoedanigheid dan tijdelijke, 
worden geacht als tijdelijke gepresteerd te zijn; 
 
 4°  de werkelijke diensten geleverd in een ambt met onvolledige dagtaak die ten minste 
de helft van het aantal uren bedraagt vereist voor het ambt met volledige dagtaak worden op 
dezelfde wijze in rekening genomen als de diensten geleverd in een ambt met volledige 
dagtaak; 
 
 5°  het aantal dagen verworven in een ambt met onvolledige dagtaak, dat de helft van het 
aantal uren vereist voor het ambt met volledige dagtaak niet bereikt, wordt gehalveerd; 
 
 6°  dertig dagen vormen een maand; 
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 7°  de duur van de diensten gepresteerd in een of meer ambten met volledige of 
onvolledige dagtaak die tegelijkertijd werden uitgeoefend, mag nooit de duur van de diensten 
overschrijden die werden geleverd in een ambt met volledige dagtaak uitgeoefend tijdens 
diezelfde periode; 
 
 8°  de duur van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid heeft 
verworven, mag voor een kalenderjaar nooit de twaalf maanden overschrijden ». 
 

 Artikel 28, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « De Regering verzoekt ten minste om de twee jaar de houders van de brevetten die 
verband houden met de andere ambten dan deze bedoeld bij de artikelen 9, 13, 15 en 27 zich 
kandidaat te stellen, waarbij zij worden verzocht de inrichtingen waar zij wensen geaffecteerd 
te worden nader te bepalen. Deze kandidaten worden gerangschikt volgens hun 
dienstanciënniteit voor elke gekozen inrichting. Zij worden volgens de volgorde van die 
rangschikking aangesteld eerst in de vacante betrekkingen en bij gemis in andere beschikbare 
betrekkingen. De kandidaten mogen geen melding maken van de prioritaire volgorde onder de 
inrichtingen waar zij wensen geaffecteerd te worden ». 
 

 B.1.2.  Het decreet van 4 januari 1999 heeft tot doel de wijze van toegang tot de 

bevorderingsambten (directie) en selectieambten (provisor, onderdirecteur, werkmeester) te 

wijzigen. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat « de toekenning van een nieuw 

brevet in de eerste plaats zal steunen op opleidingen » (Parl. St., Parlement van de Franse 

Gemeenschap, 1998-1999, nr. 274/1, p. 2) die ertoe strekken de bekwaamheden van 

relationele aard, de pedagogische geschiktheid en ten slotte de kennis van wetgevingen en 

reglementeringen, alsook de bekwaamheden inzake administratief beheer te ontwikkelen. De 

kandidaten die die opleidingsmodules hebben gevolgd en zijn geslaagd voor de 

desbetreffende proeven, zijn houder van een brevet dat hen in staat stelt te solliciteren voor 

hun aanstelling in de bevorderings- en selectieambten in de inrichtingen van hun keuze. 

 

 In de memorie van toelichting wordt in dat verband gepreciseerd dat, « aangezien het 

brevet tot doel heeft alle kandidaten te kiezen die bekwaam zijn om de ambten uit te oefenen, 

en geen enkele andere kandidaat, de enige aangewezen rangschikking die van de anciënniteit 

is » (ibid., pp. 2-3). De anciënniteit speelt dus alleen voor de rangschikking van de houders 

van een brevet, wanneer verschillende kandidaturen zijn ingediend voor hetzelfde ambt in 

dezelfde inrichting.  

 

 B.2.  De Raad van State interpreteert de in het geding zijnde bepalingen in die zin dat de 

dienstanciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de rangschikking van de kandidaten 
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die houder zijn van de brevetten voor vacante of beschikbare betrekkingen van bestuurder van 

een internaat, geen rekening houdt met de anciënniteit die sommige leden van het opvoedend 

hulppersoneel hebben verworven in de hoedanigheid van lid van het administratief personeel 

en met name met de anciënniteit die is verworven in de hoedanigheid van opsteller. 

 

 Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in die interpretatie van de in het geding zijnde 

bepalingen. 

 

 B.3.1.  De prejudiciële vraag heeft geen betrekking op de relevantie van het criterium van 

de dienstanciënniteit op zich voor de rangschikking van de kandidaten. Zij betreft uitsluitend 

het niet in aanmerking nemen, bij de berekening van de dienstanciënniteit, van de anciënniteit 

die is verworven in de hoedanigheid van lid van het administratief personeel, in het geval van 

een kandidaat die een gemengde loopbaan heeft, deels als lid van het opvoedend 

hulppersoneel en deels als lid van het administratief personeel.  

 

 B.3.2.  In die interpretatie voeren de in het geding zijnde bepalingen een verschil in 

behandeling in tussen de kandidaten voor een ambt van bestuurder van een internaat die 

houder zijn van de vereiste brevetten naargelang zij een anciënniteit kunnen aanvoeren die 

volledig verworven is in de hoedanigheid van lid van het opvoedend hulppersoneel dan wel 

hun anciënniteit deels hebben verworven in de hoedanigheid van lid van het opvoedend 

hulppersoneel en deels in de hoedanigheid van lid van het administratief personeel. De 

eerstgenoemden kunnen hun volledige anciënniteit immers aanvoeren in het kader van de 

rangschikking van de kandidaten waarin het voormelde artikel 28, § 1, eerste lid, voorziet, 

terwijl de laatstgenoemden de anciënniteit die zij in de hoedanigheid van lid van het 

administratief personeel hebben verworven, voor die rangschikking niet kunnen aanvoeren. 

 

 B.4.1.  Hoewel zij allen ertoe worden gebracht contact te hebben met de leerlingen in de 

onderwijsinrichtingen waar zij  hun ambten uitoefenen, vervullen de leden van het opvoedend 

hulppersoneel en de leden van het administratief personeel taken en opdrachten die 

fundamenteel van elkaar verschillen. De leden van het opvoedend hulppersoneel moeten 

taken met een relationele, pedagogische en opvoedende dimensie vervullen, hetgeen in 

beginsel niet het geval is voor de leden van het administratief personeel. Hieruit vloeit voort 

dat de ervaring die de leden van het opvoedend hulppersoneel hebben verworven bij de 

uitoefening van hun beroep, waardoor zij rechtstreeks in contact staan met de leerlingen en 



8 

hun ouders, hen in staat stelt hun bekwaamheden op pedagogisch vlak te ontwikkelen. De 

taken die worden toevertrouwd aan de leden van het administratief personeel, zelfs als klerk-

typist of als opsteller, brengen hen daarentegen in beginsel niet ertoe dezelfde bekwaamheden 

op pedagogisch vlak te ontwikkelen. 

 

 B.4.2.  Het ambt van bestuurder van een internaat is een bevorderingsambt dat wordt 

uitgeoefend door de leden van het opvoedend hulppersoneel en dat met name talrijke 

contacten met de leerlingen en hun ouders impliceert en pedagogische en relationele 

bekwaamheden van de houder ervan veronderstelt. Het is niet onredelijk ervan uit te gaan dat 

hoe meer ervaring wordt verworven in de uitvoering van de taken die toekomen aan het 

opvoedend hulppersoneel, hoe beter het personeelslid die bekwaamheden heeft kunnen 

ontwikkelen. 

 

 B.5.  In die zin geïnterpreteerd dat zij het niet mogelijk maken om bij de berekening van 

de anciënniteit met het oog op de rangschikking van de kandidaten die houder zijn van 

brevetten voor een ambt van bestuurder van een internaat, rekening te houden met de 

anciënniteit die is verworven in de hoedanigheid van lid van het administratief personeel, zijn 

de in het geding zijnde bepalingen bijgevolg niet zonder redelijke verantwoording ten aanzien 

van de vereisten van het ambt en het doel van de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.6.  Het gegeven dat, in sommige inrichtingen, de leden van het administratief 

personeel, zoals de klerken-typisten of de opstellers, ertoe worden gebracht talrijke contacten 

te hebben met de leerlingen en hun ouders, ontneemt de in het geding zijnde bepalingen, 

geïnterpreteerd zoals in B.2 wordt aangegeven, niet hun redelijke verantwoording, aangezien 

niet is aangetoond dat die contacten het de betrokken leden van het administratief personeel 

noodzakelijkerwijs mogelijk maken een ervaring te ontwikkelen die soortgelijk is met die 

welke de leden van het opvoedend hulppersoneel verwerven bij de uitvoering van de aan hen 

toevertrouwde pedagogische taken. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In die zin geïnterpreteerd dat de dienstanciënniteit die in aanmerking wordt genomen 

voor de rangschikking van de kandidaten die houder zijn van brevetten voor vacante of 

beschikbare betrekkingen van bestuurder geen rekening houdt met de anciënniteit die 

sommige kandidaten die lid zijn van het onderwijzend personeel hebben verworven in de 

hoedanigheid van lid van het administratief personeel en met name met de anciënniteit die 

sommige kandidaten hebben verworven in de hoedanigheid van opsteller, schenden de 

artikelen 17, eerste lid, en 28, § 1, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 

4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten de artikelen 10, 11 en 

24 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5789 

 
 

Arrest nr. 151/2014 
van 9 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 
 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 5 en 6 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld 

door de vzw « Federatie Belgische Biogasinstallaties ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de vzw « Federatie 
Belgische Biogasinstallaties », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. De Coninck, 
advocaat bij de balie te Antwerpen, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 3, 5 en 6 
van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen 
inzake energie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013). 
 
 Bij beschikking van 8 januari 2014 heeft het Hof de zaak samengevoegd met de zaak 
nr. 5793. 
 
 
 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Lindemans en 
Mr. D. Verhoeven, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij op 28 april 2014 ter post aangetekende brief heeft de vzw « Federatie Belgische 
Biogasinstallaties » aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet. 
 
 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof de samenvoeging van de zaken nrs. 5789 
en 5793 ongedaan gemaakt. 
 
 Bij beschikking van 16 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen en 
T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is om over het verzoek tot 
afstand te oordelen, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen 
zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft 
ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen 
worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 
18 augustus 2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 25 april 2014 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij het Hof 

laten weten dat zij afstand wenste te doen van haar beroep. 

 

 2.  Niets verzet zich te dezen ertegen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 9 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5732 

 
 

Arrest nr. 152/2014 
van 16 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 oktober 2013 in zake Carmela Venti tegen de vzw « Centre de 
guidance d’Etterbeek », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
22 oktober 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat 
een werknemer die eerst deeltijds en daarna voltijds heeft gewerkt alvorens arbeidsongeschikt 
te worden, recht heeft op een compenserende opzeggingsvergoeding die wordt berekend op 
basis van het loon dat deeltijds werkelijk is geïnd, omdat hij, op de datum van verbreking van 
zijn arbeidsovereenkomst met vergoeding, op eigen verzoek (en zonder het optreden van de 
adviserende arts van zijn ziekenfonds), opnieuw deeltijds werkte en verhoudingsgewijs werd 
bezoldigd, zonder dat een arbeidsovereenkomst is opgemaakt die voldeed aan de bij 
artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 bepaalde vormvereisten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Carmela Venti, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Jourdan, advocaat bij de 
balie te Brussel; 
 
 -  de vzw « Centre de guidance d’Etterbeek », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. C. Melen, advocaat bij de balie te Brussel; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Clesse, advocaat bij de 
balie te Brussel. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 
T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Carmela Venti wordt op 15 oktober 1998 door de vzw « Centre de guidance d’Etterbeek » aangeworven in 
het kader van een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bedienden voor onbepaalde duur. Op 17 oktober 2005 
wordt een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst ondertekend waarin wordt voorzien in een voltijdse 
betrekking. Op 9 september 2008 wordt Carmela Venti arbeidsongeschikt. Zij hervat het werk halftijds op 
1 oktober 2008 zonder dat een deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Op 28 oktober 2010 wordt 
Carmela Venti ontslagen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding berekend op basis van de 
deeltijdse prestaties. 
 
 Voor de verwijzende rechter zijn de partijen het niet eens over de kwalificatie van de overeenkomst ter 
uitvoering waarvan de arbeid tussen 1 oktober 2008 en 28 oktober 2010 werd verricht. Het is in die context dat 
aan het Hof een prejudiciële vraag wordt gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie preciseert de Ministerraad dat uit het arrest nr. 45/99 van het Hof blijkt dat, 
teneinde een discriminatie te vermijden die nadelig is voor de deeltijdse bedienden, rekening dient te worden 
gehouden met het loon dat de bediende zou hebben ontvangen indien hij voltijds had gewerkt, om de duur van de 
opzeggingstermijn te bepalen. Dat is daarentegen niet het geval voor de berekening van de vergoeding, waarvoor 
rekening wordt gehouden met het reële lopende loon, met andere woorden het loon waarop de werknemer recht 
heeft op basis van de overeengekomen arbeidsduur. 
 
 In de hypothese van een gedeeltelijke hervatting van het werk na een arbeidsongeschiktheid, wordt de 
overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd door de werking van artikel 31 van de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. In die hypothese, indien de werknemer zonder opzeggingstermijn en niet om dringende 
reden wordt ontslagen op een ogenblik dat de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk is geschorst, wordt de 
opzeggingsvergoeding berekend op basis van het lopende loon waarop de werknemer recht zou hebben indien de 
overeenkomst integraal werd uitgevoerd. Dat is de oplossing die voortvloeit uit het arrest van het Hof 
nr. 89/2009. 
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad zou, in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de onderhavige vraag, de 
werkneemster haar prestaties vrijwillig hebben verminderd. Die vrijwillige vermindering zou niet 
overeenstemmen met een loopbaanonderbreking zoals geregeld bij de artikelen 99 en volgende van de herstelwet 
van 22 januari 1985, noch passen in het kader van een tijdskrediet zoals geregeld bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. 
 
 A.1.3.  Volgens de Ministerraad zou de werknemer die zijn prestaties vrijwillig vermindert, zich niet 
bevinden in een situatie die vergelijkbaar is met die van de werknemer die, als gevolg van een 
arbeidsongeschiktheid, slechts deeltijds kan werken. Immers, de werknemer die zijn prestaties vrijwillig 
vermindert, zou een deeltijdse arbeidsovereenkomst met zijn werkgever sluiten, hetgeen tot gevolg zou hebben 
dat, in geval van een eenzijdige beëindiging zonder opzeggingstermijn met betaling van een vergoeding, de 
specifieke regels voor de deeltijdse arbeidsovereenkomst zouden moeten worden toegepast. In tegenstelling tot 
de werknemer die zijn prestaties vrijwillig vermindert, hetgeen voortvloeit uit een persoonlijke keuze, zou de 
gedeeltelijke uitvoering van een arbeidsovereenkomst als gevolg van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
worden gekenmerkt door de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn arbeid te verrichten. De werknemer zou 
zich dus bevinden in een situatie waarvoor hij niet kiest, vermits hij in de onmogelijkheid verkeert zijn 
arbeidsovereenkomst op volwaardige wijze uit te voeren. 
 
 A.2.1.  In haar memorie voert de eiseres voor de verwijzende rechter aan dat haar prestaties van oktober 
2008 tot oktober 2010 plaatshadden met toepassing van een medische halftijdse regeling, zodat de basis voor de 
berekening van de compenserende opzeggingsvergoeding die met betrekking tot de voltijdse en niet de deeltijdse 
prestaties moest zijn. 
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 A.2.2.  Volgens de eiseres voor de verwijzende rechter vloeit de prejudiciële vraag voort uit een volkomen 
verkeerde beoordeling van de feitelijke elementen van het geding, in zoverre de rechtbank ten onrechte zou 
stellen dat de eiseres halftijds heeft willen werken zonder enig optreden van de adviserend geneesheer van haar 
ziekenfonds. De ingevoerde tijdelijke inrichting van de arbeidsprestaties beoogde rekening te houden met haar 
verminderde arbeidsgeschiktheid. De prejudiciële vraag zou dus geen enkel nut hebben voor het oplossen van 
het geschil. De eiseres voor de verwijzende rechter voert aan dat, in werkelijkheid, de elementen van het geding 
identiek zijn aan die welke het Hof heeft beoogd in zijn arrest nr. 89/2009 van 28 mei 2009. 
 
 A.2.3.  Bij ontstentenis van een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst opgesteld overeenkomstig 
artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 zou niet kunnen worden aangevoerd dat er sprake is geweest van een 
vermindering van de prestaties, noch van het sluiten van een deeltijdse arbeidsovereenkomst. De situatie van de 
eiseres voor de verwijzende rechter zou aldus kunnen worden vergeleken met een deeltijdse schorsing van de 
arbeidsprestaties, die gelijkwaardig is aan de situatie waarin de arbeidsprestaties volledig worden geschorst. In 
dat laatste geval wordt echter aanvaard dat de compenserende opzeggingsvergoeding dient te worden berekend 
op basis van het loon, zonder rekening te houden met de schorsing van de prestaties. 
 
 A.3.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter voert in haar memorie aan dat, met toepassing van 
artikel 39, § 1, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, de opzeggingsvergoeding wordt vastgesteld op 
basis van het lopende loon waarop de werknemer recht heeft in ruil voor zijn arbeid op het ogenblik van de 
kennisgeving van de opzegging. De wet geeft geen toelichtingen in verband met het loon dat moet dienen als 
basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van de arbeidsprestaties 
buiten het ouderschapsverlof, maar, volgens een meerderheidsvisie, zou het gaan om het loon waarop de 
werknemer recht heeft op het ogenblik van de opzegging, met andere woorden het loon dat overeenstemt met de 
verminderde prestaties. 
 
 A.3.2.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zou de te dezen gestelde prejudiciële 
vraag anders moeten worden beantwoord dan die waarop het Hof heeft geantwoord in zijn arrest nr. 89/2009. De 
hypothese zou immers verschillend zijn in zoverre rekening zou moeten worden gehouden met het feit dat de 
werknemer de hervatting van het werk met verminderde prestaties vrijwillig heeft aangevraagd. 
 
 A.3.3.  De rechtspraak van het Hof met betrekking tot de vermindering van de arbeidsprestaties in het kader 
van het ouderschapsverlof zou moeten worden geplaatst in de context van het Europees recht inzake het 
ouderschapsverlof en zou niet tot gevolg kunnen hebben dat in andere hypothesen een andere oplossing 
kennelijk onredelijk zou zijn. 
 
 A.3.4.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter refereert ten slotte aan verschillende arresten van 
het Hof waarin het zou hebben geoordeeld dat de verminderde prestaties in aanmerking dienden te worden 
genomen voor het bepalen van het lopende loon. 
 
 A.4.1.  In zijn memorie van antwoord onderstreept de Ministerraad dat het aan het verwijzende 
rechtscollege en niet aan het Hof staat om de feiten van het geding te beoordelen. Te dezen wordt in het 
verwijzingsvonnis echter gesteld dat de eiseres voor de verwijzende rechter haar arbeidstijd vrijwillig heeft 
verminderd zonder enig optreden van de adviserend geneesheer van haar ziekenfonds. De gestelde prejudiciële 
vraag zou dus de werknemer beogen die op eigen verzoek deeltijds werkt en het zou niet aan het Hof staan de 
juridische aard te bepalen van de arbeidsbetrekking waarin de eiseres voor de verwijzende rechter tewerkgesteld 
was. 
 
 A.4.2.  Ten overvloede voert de Ministerraad aan dat de redenering van de eiseres voor de verwijzende 
rechter onjuist is. De sanctie waarin artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 voorziet bij ontstentenis van een 
aanhangsel met betrekking tot de vermindering van de arbeidstijd, is niet dat de werknemer wordt geacht voltijds 
te werken, maar alleen dat hij de arbeidsregeling en de deeltijdse uurregeling kan kiezen die voor hem het 
voordeligst zijn onder die waarin is voorzien. Het feit dat te dezen geen enkel aanhangsel is gesloten, belet dus 
niet dat de eiseres wel degelijk gebonden was door een deeltijdse arbeidsovereenkomst bij haar ontslag, zoals in 
het verwijzingsvonnis is gesteld. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van artikel 39 van 

de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna : 

Arbeidsovereenkomstenwet), zoals het van toepassing was op het ogenblik van de aan de 

verwijzende rechter voorgelegde feiten, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Het voormelde artikel 39 bepaalde : 

 

 « § 1.  Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is de partij die de 
overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de 
opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij 
een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de 
duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. De 
vergoeding is nochtans steeds gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de 
opzeggingstermijn, wanneer de opzegging uitgaat van de werkgever en met miskenning van 
het bepaalde in artikel 38, § 3, van deze wet of in artikel 40 van de arbeidswet van 16 maart 
1971. 
 
 De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar ook de voordelen 
verworven krachtens de overeenkomst. 
 
 […] ». 

 

 B.1.2.  Het voormelde artikel 39 dient te worden gelezen in het licht van artikel 37, § 1, 

eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat onveranderd is gebleven en bepaalt : 

 

 « Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan heeft ieder der partijen het recht 
om die te beëindigen door opzegging aan de andere ». 
 

 B.2.  Krachtens de voormelde artikelen 37 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet 

konden arbeidsovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn gesloten, eenzijdig worden 

beëindigd door middel van een opzeggingstermijn, of, bij ontstentenis daarvan, door middel 

van een compenserende opzeggingsvergoeding, het ontslag om dringende reden buiten 

beschouwing gelaten. 

 

 Met artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet beoogde de wetgever de gevolgen van 

een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst enigszins af te zwakken, door de 
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opzegging in beginsel afhankelijk te stellen van een zekere opzeggingstermijn of, bij 

ontstentenis daarvan, van de betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding. 

 

 De duur van de opzeggingstermijn werd geregeld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 

van de Arbeidsovereenkomstenwet, al naargelang het ging om werklieden, bedienden of 

dienstboden. Krachtens artikel 39, § 1, van die wet werd de compenserende 

opzeggingsvergoeding bepaald aan de hand van het « lopende loon », dat in beginsel 

overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte 

van die termijn. Artikel 39, § 1, tweede lid, preciseerde dat de opzeggingsvergoeding niet 

alleen het lopende loon behelsde maar ook alle voordelen verworven krachtens de 

overeenkomst. 

 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of de in het geding zijnde bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de arbeidsongeschikte 

werknemer die het werk gedeeltelijk hervat op eigen verzoek, zonder het optreden van de 

adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds en bij ontstentenis van een arbeidsovereenkomst 

die voldoet aan de vormvoorwaarden bepaald in artikel 11bis van de 

Arbeidsovereenkomstenwet, recht zou hebben op een compenserende opzeggingsvergoeding 

berekend op basis van het loon dat hij voor zijn verminderde arbeidsprestaties heeft 

ontvangen. 

 

 B.4.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de prejudiciële vraag 

geen enkel nut heeft voor het oplossen van het geschil, omdat zij zou steunen op een 

verkeerde beoordeling van de feitelijke elementen van de zaak. De deeltijdse werkhervatting 

door die eisende partij zou immers niet op vrijwillige basis zijn gebeurd, maar wegens de 

ongeschiktheid om het werk voltijds te hervatten. 

 

 B.4.2.  In de regel komt het het rechtscollege dat het Hof een vraag stelt, toe na te gaan of 

het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig is om het aan dat rechtscollege voorgelegde 

geschil te beslechten. Alleen wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof 

beslissen de vraag niet te beantwoorden. 
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 B.4.3.  Artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt : 

 

 « De arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid moet voor iedere werknemer 
afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de 
uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. 
 
 Dit geschrift moet de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling en werkrooster 
vermelden. 
 
 […] 
 
 Zo er geen overeenkomstig het eerste en het tweede lid gesteld geschrift is, kan de 
werknemer de deeltijdse arbeidsregeling en werkrooster kiezen die hem het meest gunstig zijn 
onder dewelke die : 
 
 -  ofwel in het arbeidsreglement bepaald zijn; 
 
 -  ofwel, bij ontstentenis, uit elk ander document blijken waarvan het bijhouden is 
opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten. 
 

 […] ». 

 

 Te dezen heeft de verwijzende rechter in zijn vonnis vastgesteld dat de partijen niet 

betwistten dat de eiseres, bij haar ontslag, werkte in het kader van een « de facto » deeltijdse 

arbeidsovereenkomst, zonder dat een geschrift is opgemaakt overeenkomstig het voormelde 

artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978. De verwijzende rechter heeft eveneens vastgesteld 

dat het ging om een arbeidsduurvermindering buiten het wettelijke kader van de herstelwet 

van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. De verwijzende rechter heeft bijgevolg 

geoordeeld dat de eiseres halftijds heeft willen werken, zonder enig optreden van de 

adviserend geneesheer van haar ziekenfonds en dat de omstandigheden die ten grondslag 

liggen aan het geschil, hierdoor verschilden van die van een arbeidsongeschikte werknemer 

die het werk gedeeltelijk hervat met de toestemming van de adviserend geneesheer van zijn 

ziekenfonds. 

 

 B.4.4.  De kwestie van de vrijwillige deeltijdse werkhervatting door de eiseres voor de 

verwijzende rechter en van de gevolgen die daaruit voortvloeien ten aanzien van de 

kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, vormen rechtspunten die verband houden met de 

grond van het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil en die uitsluitend onder diens 

bevoegdheid vallen. 
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 Het blijkt niet dat de verwijzende rechter aan het Hof een vraag heeft gesteld die 

klaarblijkelijk niet relevant is om het aan hem voorgelegde geschil te beslechten. 

 

 B.4.5.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.  Het Hof beperkt de draagwijdte van de gestelde vraag tot de hypothese van een 

arbeidsongeschikte werknemer die het werk vrijwillig deeltijds hervat en recht heeft op een 

compenserende opzeggingsvergoeding die berekend is op basis van het loon dat hij ontvangt 

in ruil voor deeltijdse arbeidsprestaties. 

 

 B.6.1.  Bij zijn arrest nr. 89/2009 van 28 mei 2009 heeft het Hof geoordeeld dat 

artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schond indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de arbeidsongeschikte werknemer die 

met toestemming van de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds het werk gedeeltelijk 

hervat, recht had op een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend op basis 

van het lopende loon waarop hij recht heeft voor zijn verminderde arbeidsprestaties. 

 

 Het Hof oordeelde dat het aldus geïnterpreteerde artikel 39 onevenredige gevolgen had 

wanneer de arbeidsongeschikte werknemer zich bevindt in een situatie van deeltijdse 

hervatting en derhalve van deeltijdse tewerkstelling waarvoor hij niet zelf kiest, maar waartoe 

hij ingevolge zijn gezondheidstoestand wordt gebracht, in tegenstelling tot de werknemer in 

een stelsel van deeltijdse arbeidsprestaties met toepassing van de artikelen 101 en 103 van de 

herstelwet van 22 januari 1985, waarover het Hof zich heeft uitgesproken bij zijn arresten 

nrs. 51/2008 van 13 maart 2008 en 77/2008 van 8 mei 2008. 

 

 B.6.2.  Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat artikel 39, § 1, van de 

Arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt indien het in 

die zin wordt geïnterpreteerd dat de arbeidsongeschikte werknemer die met toestemming van 

de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds het werk gedeeltelijk hervat, recht heeft op een 

opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend op basis van het lopende loon 

voor volledige arbeidsprestaties waarop hij recht heeft krachtens zijn arbeidsovereenkomst op 

het ogenblik van de opzegging. 
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 B.7.  Elke vorm van loopbaanvermindering door een werknemer die zijn prestaties op 

vrijwillige basis beperkt, wordt gekenmerkt door de vrije keuze van de werknemer. 

 

 Dat geldt niet voor de deeltijdse schorsing van een arbeidsovereenkomst als gevolg van 

een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, die daarentegen wordt gekenmerkt door de 

onmogelijkheid voor de werknemer om zijn arbeid te verrichten. Artikel 31, § 1, van de 

Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers dat de onmogelijkheid voor de werknemer om 

zijn werk te verrichten als gevolg van een ziekte of een ongeval, de uitvoering van de 

overeenkomst schorst. 

 

 B.8.1.  Krachtens artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet hebben alle 

werknemers die door de werkgever worden ontslagen zonder inachtneming van de 

opzeggingstermijn, recht op een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het lopende loon dat 

overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn, hetzij het resterende gedeelte van 

die termijn. Volgens de verwijzende rechter in de onderhavige zaak stemt het « lopende 

loon » in geval van verminderde arbeidsprestaties overeen met het werkelijk geïnde loon en 

niet met het vroeger geïnde voltijdse loon. 

 

 B.8.2.  Artikel 101 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende de sociale bepalingen 

luidt : 

 

 « Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst met toepassing 
van de artikelen 100, eerste lid, en 100bis of wanneer de arbeidsprestaties worden verminderd 
met toepassing van artikel 102, § 1 en 102bis, mag de werkgever geen handeling verrichten 
die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een 
dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, of om een voldoende reden. 
 
 Dit verbod gaat in : 
 
 -  de dag van het akkoord of, 
 
 -  de dag van de aanvraag in geval van toepassing van de artikelen 100bis en 105, § 1, 
evenals in alle gevallen waarbij de werknemer een recht op loopbaanonderbreking kan 
inroepen. 
 
 Als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig bevonden reden waarvan de 
aard en de oorsprong vreemd zijn aan de in de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing of 
de in de artikelen 102 en 102bis bedoelde vermindering.  
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 […] 
 
 Dit verbod eindigt drie maanden na het einde van de schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties. 
 
 De werkgever die, ondanks de bepalingen van het eerste lid, de arbeidsovereenkomst 
beëindigt zonder een dringende reden of een voldoende reden, is gehouden om aan de 
werknemer een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, 
onverminderd de vergoedingen die bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de 
werknemer moeten worden betaald. 
 
 […] ». 
 

 Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « De termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan de werknemer die zijn 
arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, zal ingeval van 
eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, worden berekend 
alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met de duur van deze 
opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij het vaststellen van de 
vergoeding, bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 ». 
 

 B.8.3.  Met de aanneming van artikel 101 van de herstelwet van 22 januari 1985 heeft de 

wetgever een bijkomende bescherming geboden tegen ontslag aan de werknemer die zijn 

beroepsloopbaan onderbreekt of die zijn arbeidsprestaties vermindert, door de 

ontslagmogelijkheden te beperken tot een ontslag om dringende of om voldoende reden en 

door in geval van onrechtmatig ontslag een forfaitaire vergoeding op te leggen gelijk aan het 

loon van zes maanden, bovenop de eventuele compenserende ontslagvergoeding. Enerzijds, 

wordt aldus het risico beperkt dat de werkgever de periode van loopbaanonderbreking of 

verminderde arbeidsprestaties zou aangrijpen om tot ontslag over te gaan en, anderzijds, biedt 

het een stimulans voor meer flexibel werken en voor een herverdeling van arbeid die onder 

meer met de herstelwet van 22 januari 1985 worden aangemoedigd. 

 

 Artikel 103 van de herstelwet van 22 januari 1985 bepaalt eveneens dat de termijn van de 

opzegging ter kennis gebracht aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig de 

artikelen 102 en 102bis heeft verminderd - dit zijn de gevallen van deeltijdse vermindering 

van arbeidsprestaties met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 of, bij arbeidsduurvermindering voor palliatieve 

bijstand, met 1/5 of 1/2 -, zal worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet 

had verminderd. Dat artikel bepaalt bovendien dat met de duur van die opzeggingstermijn 
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eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld bij 

artikel 39 van de wet van 3 juli 1978. 

 

 Met de voormelde artikelen 101 en 103 heeft de wetgever de loopbaanonderbreking aldus 

voldoende aantrekkelijk willen maken door de werkzekerheid van de betrokken werknemers 

te waarborgen en de mogelijk onevenredige gevolgen van een ontslag tijdens of vanwege die 

onderbreking te matigen. 

 

 Er kan hem evenwel niet in redelijkheid worden verweten dat hij niet zover is gegaan om 

ook voor het bedrag van de opzeggingsvergoeding te bepalen dat moet worden uitgegaan van 

het basisjaarloon alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de in B.8 omschreven maatregelen teneinde de werknemers 

te beschermen die hun arbeidsprestaties verminderen wanneer een werkgever de 

arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of om een reden waarvan de aard en 

de oorsprong niet vreemd zijn aan die vermindering van de arbeidsprestaties, is het immers 

niet zonder redelijke verantwoording het bedrag van de opzeggingsvergoeding te berekenen 

op basis van het lopende loon waarop de werknemer het recht heeft voor zijn verminderde 

arbeidsprestaties wanneer die vermindering van de prestaties een vrijwillig karakter heeft voor 

de werknemer. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de 

arbeidsongeschikte werknemer die het werk gedeeltelijk hervat op vrijwillige basis zonder de 

toestemming van de adviserend geneesheer, alleen recht heeft op een opzeggingsvergoeding 

waarvan het bedrag is berekend op basis van het lopende loon waarop hij recht heeft voor zijn 

verminderde arbeidsprestaties. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 16 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5735 en 5738 

 
 

Arrest nr. 153/2014 
van 16 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 

houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten 

voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en door de Rechtbank van eerste 

aanleg te Nijvel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 8 oktober 2013 in zake Cyriel De Hondt tegen de Pensioendienst voor 
de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 
2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 « Was art. 4, § 7 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van 
pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een 
beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen (B.S. 7 mei 1994) zoals dit van kracht was 
in 2008, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate waarin er een 
onderscheid in gemaakt werd tussen enerzijds de categorie van personen wiens inkomsten de 
vastgestelde grensbedragen met minder dan 15 % overschrijden, in welk geval een pro rata 
vermindering van het pensioen plaatsvindt en anderzijds de categorie van personen wiens 
inkomsten de vastgestelde grensbedragen met 15 % of meer overschrijden, in welk geval een 
volledige schorsing van het pensioen plaatsvindt ? 
 
 Was art. 4, § 7 van dezelfde wet van 5 april 1994 (B.S. 7 mei 1994) zoals dit van kracht 
was in 2008, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate waarin ongelijke 
situaties daarin gelijk werden behandeld in die zin dat zowel de categorie van personen die de 
grensbedragen beperkt (bv. met 15 of 16 %) hadden overschreden zowel als de categorie van 
personen die de grensbedragen aanzienlijk (bv. met 80, 90 of 100 %) hadden overschreden, 
beiden gesanctioneerd werden met een volledige schorsing van het pensioen ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 24 oktober 2013 in zake Alfred Naignot tegen de Pensioendienst voor 
de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 oktober 
2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 4, § 7, eerste lid, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de 
cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre daarin de schorsing wordt opgelegd van het pensioen van de 
gepensioneerde wiens beroepsinkomsten het in artikel 4, § 5, eerste lid, vastgestelde bedrag 
met meer dan 15 pct. hebben overschreden, terwijl in artikel 4, § 7, tweede lid, slechts een 
vermindering van het pensioen wordt opgelegd naar rata van het percentage waarmee de 
inkomsten het maximumbedrag overschrijden voor de gepensioneerden wier 
beroepsinkomsten het toegestane maximumbedrag met minder dan 15 pct. hebben 
overschreden ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5735 en 5738 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Cyriel De Hondt, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Vande Reyde, advocaat 
bij de balie te Antwerpen, in de zaak nr. 5735; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij 
de balie te Brussel, in de zaak nr. 5735; 
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 -  Alfred Naignot, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Chomé en Mr. A. Chomé, 
advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5738; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, 
Mr. E. Jacubowitz en Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel, in de zaak nr. 5738. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Cyriel De Hondt; 
 
 -  de Ministerraad, in de zaak nr. 5738. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. De Groot 
en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de 
zaken in beraad zullen worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 
18 augustus 2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Zowel in de zaak nr. 5735 als in de zaak nr. 5738 wordt voor de Rechtbank van eerste 
aanleg - respectievelijk te Brussel en te Nijvel - een beslissing van de Pensioendienst voor de Overheidssector tot 
schorsing van de uitbetaling van een pensioen betwist. In beide zaken gaat het om een beslissing genomen op 
grond van het feit dat de inkomsten die de betrokkene uit een beroepsactiviteit had behaald, de grensbedragen 
bepaald in artikel 4 van de wet van 5 april 1994 « houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de 
openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen » (hierna : de wet van 5 april 1994) met meer dan 15 pct. hadden overschreden. In beide 
zaken gaat de Rechtbank in op het verzoek van de betrokkene om, alvorens recht te doen, prejudiciële vragen te 
stellen aan het Hof over de bestaanbaarheid van artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 en de prejudiciële 
vraag in de zaak nr. 5738 het verschil in behandeling betreffen tussen personen die een overheidspensioen 
genieten, naargelang hun beroepsinkomsten het door de wetgever vastgelegde grensbedrag met minder dan 
15 pct. overschrijden, dan wel met 15 pct. of meer : terwijl het pensioen bij de eerste categorie proportioneel 
wordt verminderd, wordt de uitbetaling ervan bij de tweede categorie geschorst. Hij betwist niet dat het gaat om 
vergelijkbare categorieën. 
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 Hij zet vervolgens uiteen dat de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 de bestaanbaarheid betreft 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet van de gelijke behandeling van, enerzijds, pensioengerechtigden die 
de voormelde drempel van 15 pct. beperkt overschrijden en, anderzijds, pensioengerechtigden die die drempel 
aanzienlijk overschrijden. Hij is van oordeel dat beide categorieën vergelijkbaar zijn, omdat zij beiden een 
pensioen cumuleren met beroepsinkomsten. Hij meent dat daaruit volgt dat de tweede prejudiciële vraag in de 
zaak nr. 5735 ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.  De Ministerraad wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling voor personen die een 
overheidspensioen genieten, voorziet in een systeem dat, wat de cumulatie van het pensioen met 
beroepsinkomsten betreft, gelijksoortig is aan datgene dat is vervat in het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers 
en in het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het verschil in behandeling, bedoeld in de eerste prejudiciële 
vraag in de zaak nr. 5735 en in de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5738, steunt op een objectief criterium, 
namelijk het percentage van overschrijding van het plafond van de beroepsinkomsten. 
 
 Hij meent dat uit het arrest nr. 2/98 van 14 januari 1998 van het Hof kan worden afgeleid dat het gebruik 
van een grens om te bepalen vanaf wanneer een gedrag strafbaar is of vanaf wanneer de bestraffing wordt 
verzwaard, op zich niet onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 5 april 1994 leidt de Ministerraad af dat de in het 
geding zijnde bepaling past in het kader van een systeem dat is gebaseerd op een principieel verbod van 
cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten. Hij wijst erop dat dit verbod 
uitdrukkelijk is verwoord in artikel 3 van de wet van 5 april 1994. Uit de parlementaire voorbereiding leidt de 
Ministerraad eveneens af dat het door de wetgever gekozen systeem niet tot doel heeft de gepensioneerden aan te 
sporen actief te blijven op de arbeidsmarkt en dat de keuze om de uitbetaling van het pensioen te schorsen vanaf 
de overschrijding van een bepaalde grens mede is ingegeven door budgettaire redenen en redenen van 
administratief beheer. Hij meent dat al die aspecten het in het geding zijnde verschil in behandeling 
verantwoorden. 
 
 A.3.3.  Volgens de Ministerraad heeft de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige gevolgen. In dit 
kader verwijst hij naar een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, waarin deze op grond van 
de vaststelling dat de in het geding zijnde bepaling ernstige vermogensrechtelijke gevolgen zou kunnen hebben, 
de wetgever had gesuggereerd om ofwel de sanctie aan te passen, ofwel te voorzien in een verplichte 
waarschuwing, door de administratie, voor de gevolgen van het overschrijden van de bedoelde drempel. Hij wijst 
erop dat de wetgever rekening heeft gehouden met die opmerking en meer bepaald heeft gekozen voor de 
suggestie betreffende de verplichte waarschuwing van de pensioengerechtigde. 
 
 De Ministerraad erkent dat het door de wetgever gehanteerde systeem strenger is dan een systeem van 
evenredige vermindering van het pensioen, maar meent dat het niettemin gerechtvaardigd is en geen 
onevenredige gevolgen heeft. Hij wijst daarbij erop dat de sanctie waarin is voorzien bij een overschrijding van 
de grensbedragen met minder dan 15 pct. - bestaande in een evenredige vermindering van het pensioen - dient te 
worden opgevat als een « buffer » die de pensioengerechtigde toelaat een schorsing van de uitbetaling van zijn 
pensioen te voorkomen. Hij meent bovendien dat een overschrijding van het toegelaten inkomensplafond met ten 
minste 15 pct. niet het gevolg kan zijn van een verkeerde inschatting door de gepensioneerde van zijn inkomsten. 
 
 A.4.1.  Cyriel De Hondt, eisende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5735, is van oordeel dat 
de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij meent dat de 
in de eerste prejudiciële vraag bedoelde categorieën vergelijkbaar zijn, vermits het in beide gevallen gaat om 
personen die de door de wetgever vastgestelde bedragen betreffende de toegelaten beroepsinkomsten hebben 
overschreden. 
 
 A.4.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling leidt Cyriel De Hondt af 
dat de wetgever de cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten heeft willen beperken 
om de tewerkstellingskansen van de actieve bevolking niet in het gedrang te brengen. Hij meent dat het, ten 
aanzien van die doelstelling, niet redelijk is om personen die de drempel van 15 pct. overschrijden te bestraffen 
met een volledige schorsing van het pensioen, temeer daar personen die die drempel met bijvoorbeeld 14 pct. 
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overschrijden, worden bestraft met een proportionele vermindering van het pensioen. Hij meent dat de 
nagestreefde doelstelling eveneens kan worden bereikt door alle personen die de drempel overschrijden te 
bestraffen met een proportionele vermindering van het pensioen. Hij besluit dat het in de eerste prejudiciële 
vraag bedoelde verschil in behandeling niet redelijk is verantwoord en dat het niet evenredig is ten aanzien van 
de nagestreefde doelstellingen. 
 
 A.5.  Cyriel De Hondt is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling bovendien onbestaanbaar is met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat personen die de drempel beperkt overschrijden (bijvoorbeeld met 
15 of 16 pct.) op dezelfde wijze worden behandeld als personen die de drempel aanzienlijk overschrijden 
(bijvoorbeeld met 90 pct.). Hij meent dat die gelijke behandeling duidelijk onevenredig is ten aanzien van het 
nagestreefde doel. 
 
 A.6.1.  Alfred Naignot, eisende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5738, is van oordeel dat de 
in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij voor personen die de vastgestelde grensbedragen met 15 pct. of meer 
overschrijden, voorziet in een schorsing van de uitbetaling van het pensioen, op een onevenredige wijze afbreuk 
doet aan het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij verwijst daarbij naar een arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 13 december 2011, Lakićević e.a. t. Montenegro en 
Servië). Hij meent bovendien dat de in het geding zijnde bepaling discriminerend is omdat voor personen die de 
drempel van 15 pct. niet overschrijden, is voorzien in een proportionele vermindering van het pensioen. 
 
 A.6.2.  Alfred Naignot is van oordeel dat de wetgever met de in het geding zijnde bepaling de 
tewerkstellingskansen van jongeren heeft willen vrijwaren. Hij meent echter dat het niet is bewezen dat het 
beroepsactief blijven van gepensioneerden leidt tot minder tewerkstellingskansen voor jongeren. Hij wijst in dit 
kader ook erop dat recente hervormingen precies tot doel hebben ouderen langer aan het werk te houden met het 
oog op het vrijwaren van het stelsel van de sociale zekerheid. Hij meent dan ook dat de door de wetgever 
nagestreefde doelstelling niet wettig is. 
 
 A.6.3.  In zoverre zou moeten worden aanvaard dat de door de wetgever nagestreefde doelstelling wettig is, 
meent Alfred Naignot dat de in het geding zijnde bepaling onredelijk is, omdat een proportionele vermindering 
van het pensioen een voldoende afschrikwekkend effect zou hebben. Een volledige schorsing van de uitbetaling 
van het pensioen leidt volgens hem tot een onevenredige beperking van het eigendomsrecht van de 
gepensioneerde. Het feit dat de gepensioneerde door de administratie op de hoogte wordt gebracht van de 
sancties die kunnen worden opgelegd bij overschrijding van de grensbedragen, kan volgens hem het 
onevenredige karakter van de in het geding zijnde maatregel niet verhelpen. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad antwoordt dat de in de zaak nr. 5738 gestelde prejudiciële vraag de bestaanbaarheid 
van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft. De grieven van Alfred 
Naignot die betrekking hebben op de schending van artikel 16 van de Grondwet en van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zijn volgens hem dan ook niet 
ontvankelijk. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad meent bovendien dat het door Alfred Naignot aangehaalde arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens te dezen niet relevant is. Hij zet uiteen dat het in dat arrest ging om 
gepensioneerden die overeenkomstig de toen van toepassing zijnde wetgeving ervoor hadden geopteerd hun 
beroepsactiviteit deeltijds te hervatten, en die, ten gevolge van een plotse wijziging van de wetgeving, werden 
geconfronteerd met een schorsing van hun pensioen. Hij wijst erop dat het Europees Hof heeft geoordeeld dat de 
gevolgen van die wetswijziging onevenredig waren, maar ook dat dit anders zou zijn geweest indien de wetgever 
had voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de betrokkenen in staat zouden zijn gesteld om hun situatie 
te evalueren ten aanzien van de nieuwe regeling. 
 
 De Ministerraad beklemtoont dat er te dezen geen sprake is van een wijziging van de wetgeving en dat 
Alfred Naignot, in tegenstelling tot de verzoekende partijen in de zaak die heeft geleid tot het voormelde arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, op het ogenblik dat hij besliste om nog een 
beroepsactiviteit uit te oefenen perfect op de hoogte was van de mogelijke sancties bij overschrijding van de in 
de wet vastgelegde grensbedragen. 
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 A.7.3.  De Ministerraad betwist ten slotte dat de door de wetgever nagestreefde doelstelling onwettig zou 
zijn. Hij doet daarbij gelden dat de hervormingen waar Alfred Naignot naar verwijst geen betrekking hebben op 
het beroepsactief houden van gepensioneerden, maar wel op het langer beroepsactief houden van niet-
gepensioneerden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Vóór de opheffing ervan bij artikel 99 van de programmawet van 28 juni 2013, 

bepaalde artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van 

pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een 

beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen : 

 

 « Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 of § 5 bedoelde inkomsten met ten 
minste 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbedragen overschrijden, wordt de 
betaling van het pensioen geschorst voor datzelfde jaar. 
 
 Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 of § 5 bedoelde inkomsten met minder 
dan 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbedragen overschrijden, wordt, voor 
datzelfde jaar, het pensioen verminderd naar rata van het percentage waarmee de inkomsten 
de in de § 1 of § 5 bedoelde grensbedragen overschrijden. 
 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het percentage van de 
overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het tweede lid 
bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de vermindering tot de 
naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten minste vijf is; in het 
tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd ». 
 

 B.2.  Met de eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 en de prejudiciële vraag in de 

zaak nr. 5738 wordt het Hof gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, doordat zij een verschil in behandeling in het leven roept tussen personen 

die een overheidspensioen genieten, naargelang hun beroepsinkomsten voor een bepaald 

kalenderjaar het door de wetgever vastgelegde grensbedrag met minder dan 15 pct. 

overschrijden, dan wel met 15 pct. of meer. Terwijl het pensioen bij de eerste categorie 

proportioneel wordt verminderd, wordt de uitbetaling ervan bij de tweede categorie voor dat 

kalenderjaar geschorst. 

 

 Met de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 wordt het Hof gevraagd of de in het 

geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de 

personen die de voormelde drempel van 15 pct. beperkt overschrijden op dezelfde wijze 
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worden behandeld als de personen die de voormelde drempel aanzienlijk overschrijden, wat 

de toepasselijke sanctie betreft. 

 

 B.3.  Zoals de Ministerraad aanvoert in de zaak nr. 5738 staat het niet aan de partijen om 

de inhoud van de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen te wijzigen of te laten wijzigen en 

komt het uitsluitend aan de verwijzende rechter toe te oordelen welke prejudiciële vragen hij 

aan het Hof dient te stellen en daarbij de omvang van de saisine te bepalen. Om die reden 

vermag het Hof de in het geding zijnde bepaling te dezen uitsluitend te toetsen aan de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet en bijgevolg niet, zoals de eisende partij voor de 

verwijzende rechter in de zaak nr. 5738 lijkt te suggereren, aan artikel 16 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. Het voorgaande verhindert het Hof evenwel niet om in zijn 

onderzoek van de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet rekening te houden met het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door 

artikel 16 van de Grondwet en door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.4.  Krachtens artikel 3 van de inmiddels opgeheven wet van 5 april 1994 mocht een 

rust- of een overlevingspensioen, uitgezonderd in de situaties en onder de voorwaarden die in 

de wet werden bepaald, niet worden gecumuleerd met inkomsten voortvloeiend uit de 

uitoefening van een beroepsactiviteit. 

 

 B.5.  Artikel 4 van de wet van 5 april 1994 voorzag in uitzonderingen op het voormelde 

verbod, en bepaalde dat personen die een rustpensioen genoten of een overlevingspensioen 

met een rustpensioen cumuleerden een beroepsactiviteit mochten uitoefenen, voor zover de 

brutoberoepsinkomsten een bepaald bedrag per kalenderjaar niet overschreden. 

 

 Die bepaling maakte daarbij, wat het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten betreft, 

in essentie een onderscheid tussen, enerzijds, de periode die voorafgaat aan het bereiken van 

de leeftijd van 65 jaar en, anderzijds, de periode die daarop volgt. Krachtens artikel 15 van de 

wet van 5 april 1994 konden de in de wet bepaalde bedragen jaarlijks worden aangepast bij 

een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

 



 8 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling bepaalt de sancties op het overschrijden van de 

voor de beroepsinkomsten geldende grensbedragen en maakt daarbij een onderscheid tussen 

een overschrijding met minder dan 15 pct. en een overschrijding met 15 pct. of meer. 

 

 Bij overschrijding, gedurende een bepaald kalenderjaar, van het toepasselijke 

grensbedrag met minder dan 15 pct., wordt het pensioen, voor datzelfde jaar, verminderd naar 

rata van het percentage waarmee de inkomsten het grensbedrag overschrijden (artikel 4, § 7, 

tweede lid). 

 

 Bij overschrijding, gedurende een bepaald kalenderjaar, van het grensbedrag met 15 pct. 

of meer, wordt de betaling van het pensioen geschorst voor datzelfde jaar (artikel 4, § 7, eerste 

lid). 

 

 B.7.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

meer bepaald de hoogte van het percentage waarmee de grensbedragen worden overschreden. 

 

 B.8.1.  De parlementaire voorbereiding van de wet van 5 april 1994 vermeldt : 

 

 « Een volgend lid stelt dat de filosofie van het ontwerp van wet erin bestaat dat wanneer 
een bepaalde inkomensgrens van toegelaten beroepsactiviteit wordt overschreden, het recht op 
pensioen wordt verminderd of geschorst. Dit principe ontmoedigt de betrokkenen om 
beroepsmatig actief te blijven. Spreker pleit voor een formule geïnspireerd op de negatieve 
inkomstenbelasting die een aansporing zou moeten zijn om juist wel te blijven werken. 
Dergelijk systeem zou voorzien in een continue afbouw van het pensioen naarmate de 
pensioentrekker meer inkomen uit beroepsactiviteiten verwerft. 
 
 Wanneer dit inkomen een zekere hoogte bereikt, wordt het pensioen geschorst. Alleen 
zou dit niet abrupt gebeuren wanneer de inkomensgrens met 15 pct. wordt overschreden, 
zoals bepaald in het ontwerp van wet. Volgens het lid zijn verminderingspercentages 
denkbaar die meerontvangsten voor de Schatkist mogelijk zouden maken. 
 
 De Minister is van oordeel dat een dergelijk systeem onrechtvaardig zou zijn om 
verschillende redenen. Vooreerst is er de huidige situatie op de arbeidsmarkt waardoor jonge 
werkzoekenden nog minder kansen krijgen. Daarnaast impliceert het voorstel dat hoe hoger 
het pensioen is, hoe hoger het bedrag van inkomens voortvloeiend uit toegelaten arbeid zou 
zijn vóór het de grens bereikt waarbij het recht op pensioen wordt geschorst. Tenslotte mag 
men de administratieve problemen voor de opvolging ervan niet onderschatten » (Parl. St., 
Senaat, 1993-1994, nr. 968-2, pp. 8-9). 
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 Naar aanleiding van een voorstel van amendement dat beoogde het in het ontwerp van 

wet voorgestelde sanctiesysteem te vervangen door een systeem waarbij het pensioen, zonder 

vaststelling van een inkomensgrens, evenredig wordt verminderd naar gelang van de 

inkomsten die uit een professionele activiteit worden behaald, verklaarde de bevoegde 

minister het volgende : 

 

 « De Minister is van oordeel dat het amendement steunt op het principe dat 
gepensioneerden gestimuleerd moeten worden om verder beroepsactiviteiten uit te oefenen. 
De huidige Regering huldigt een ander principe. Gelet op de toestand van de arbeidsmarkt 
heeft niemand er belang bij dat een gepensioneerde de arbeidsplaats van een jonge werkloze 
inneemt. De filosofie van het wetsontwerp is in artikel 3 neergelegd : het is in principe 
verboden om een rust- of overlevingspensioen te cumuleren met inkomsten voortvloeiend uit 
de uitoefening van een beroepsactiviteit. De regel van de toegelaten arbeid is de afwijking op 
dit basisprincipe. De Regering houdt dus duidelijk rekening met de toestand van de 
arbeidsmarkt » (ibid., p. 20). 
 

 B.8.2.  Daaruit blijkt dat het principiële verbod op een cumulatie van een rust- of 

overlevingspensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit is ingegeven door de zorg de 

tewerkstellingskansen van jongeren niet in het gedrang te brengen. In tegenstelling tot wat de 

eisende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 5738 beweert, kan de nagestreefde 

doelstelling niet als illegitiem worden beschouwd. Het staat aan de wetgever om te 

beoordelen welke maatregelen dienen te worden genomen om de tewerkstellingskansen van 

jongeren te vrijwaren. Hij vermocht van oordeel te zijn dat het, rekening houdend met de 

toestand van de arbeidsmarkt en meer bepaald met de tewerkstellingsgraad van jongeren, 

aangewezen was om de cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met inkomsten uit een 

beroepsactiviteit aan beperkingen te onderwerpen. 

 

 B.9.1.  De wetgever vermocht eveneens van oordeel te zijn dat bij niet-inachtneming van 

de door hem ingestelde beperkingen in sancties diende te worden voorzien en dat de sancties 

ter zake dienden te worden gedifferentieerd naar gelang van de ernst van de overschrijding 

van de vastgelegde grensbedragen. 

 

 B.9.2.  Te dezen heeft de wetgever gebruik gemaakt van een drempel om een onderscheid 

te maken tussen ernstige en minder ernstige overschrijdingen van de door hem vastgestelde 

bedragen. 
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 B.9.3.  Het is eigen aan een drempel een verschil in behandeling tot stand te brengen 

tussen de personen die die drempel bereiken en diegenen die die niet bereiken. 

 

 In het kader van zijn onderzoek naar de bestaanbaarheid van een drempel met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie moet het Hof ermee rekening houden dat de 

wetgever, wanneer hij beslist een drempel in te voeren, ter zake over een grote 

beoordelingsruimte beschikt. 

 

 Het Hof moet zich derhalve ertoe beperken de ontstentenis van een onevenredigheid 

tussen de gevolgen van die drempel en het door de wetgever nagestreefde doel na te gaan. 

 

 B.9.4.  Bij de beoordeling van de evenredigheid van de in het geding zijnde bepaling 

dient te dezen rekening te worden gehouden met het feit dat een sanctie met 

vermogensrechtelijke gevolgen, zoals een vermindering of een schorsing van een pensioen, 

volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een inmenging in 

het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, kan inhouden (EHRM, 12 oktober 2004, 

Kjartan Ásmundsson t. IJsland, §§ 39-40; EHRM, 11 januari 2007, Mamidakis t. Griekenland, 

§ 44; EHRM, 20 januari 2009, Sud Fondi srl e.a. t. Italië, § 125; EHRM, 13 december 

2011, Lakićević e.a. t. Montenegro en Servië, § 59). Elke inmenging in het recht op eigendom 

dient een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van het algemeen belang 

en van de bescherming van het recht van eenieder op het ongestoorde genot van de eigendom. 

Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en 

het nagestreefde doel (EHRM, 11 januari 2007, Mamidakis t. Griekenland, §§ 44-48; EHRM, 

20 januari 2009, Sud Fondi srl e.a. t. Italië, §§ 136-142; EHRM, 18 juni 2013, S.C. Complex 

Herta Import Export S.R.L. Lipova t. Roemenië, § 32). Bij de beoordeling daarvan houdt het 

Europees Hof onder meer rekening met de impact van de maatregel op de totale inkomsten 

van de betrokken persoon (EHRM, 12 oktober 2004, Kjartan Ásmundsson t. IJsland, § 44; 

EHRM, 13 december 2011, Lakićević e.a. t. Montenegro en Servië, § 70). 

 

 B.10.1.  Uit de feiten van de zaken die hangende zijn voor de verwijzende rechters blijkt 

dat de geschillen in hoofdzaak betrekking hebben op de regeling voor de periode die 

voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Volgens die regeling mochten de 
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brutoberoepsinkomsten van de eisers voor die rechters, voor de kalenderjaren waarop de 

betwistingen betrekking hebben, 7 421,57 euro niet overschrijden. 

 

 B.10.2.  Bij overschrijding van het voormelde bedrag met minder dan 1 113,23 euro 

(15 pct. van 7 421,57) per kalenderjaar, wordt het pensioen, krachtens artikel 4, § 7, tweede 

lid, van de wet van 5 april 1994, verminderd naar rata van het percentage waarmee de 

inkomsten dat bedrag overschrijden. Vermits de pensioengerechtigde in die situatie minstens 

85 pct. van zijn pensioen behoudt blijkt de desbetreffende sanctie niet onevenredig te zijn ten 

aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.10.3.  Bij overschrijding van het grensbedrag met meer dan 1 113,23 euro per 

kalenderjaar, wordt, krachtens artikel 4, § 7, eerste lid, van de wet van 5 april 1994, de 

uitbetaling van het pensioen voor datzelfde jaar geschorst. Vermits de inkomsten van de 

betrokkene voor dat jaar aldus worden teruggebracht tot de inkomsten die hij uit de 

beroepsactiviteit heeft behaald, kan de toepassing van de in artikel 4, § 7, eerste lid, van de 

wet van 5 april 1994 bedoelde sanctie belangrijke vermogensrechtelijke gevolgen hebben. 

 

 B.11.  Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 28 juni 2013, die de 

in de sanctieregeling toepasselijke drempel heeft gewijzigd, blijkt dat de drempel van 15 pct. 

diende te worden beschouwd als « een buffer die verhinderde dat een kleine overschrijding 

van de toegelaten grensbedragen onmiddellijk de schorsing met zich meebracht van het 

pensioen » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/003, p. 26). 

 

 B.12.1.  Het voor de periode die voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar 

vastgestelde grensbedrag van 7 421,57 euro, doet ervan blijken dat de wetgever ervan is 

uitgegaan dat personen die vervroegd hun pensioen aanvragen slechts in zeer beperkte mate 

dat pensioen mogen cumuleren met beroepsinkomsten. Gelet op het feit dat die personen zich 

vervroegd terugtrekken uit de arbeidsmarkt en rekening houdend met de nagestreefde 

doelstellingen betreffende het vrijwaren van de tewerkstellingskansen van jongeren, vermocht 

de wetgever van oordeel te zijn dat overschrijdingen van het vastgestelde grensbedrag vanaf 

een bepaald percentage streng dienen te worden gestraft. Rekening houdend met de ingestelde 

buffer van 15 pct. en met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever ter zake 

beschikt, blijkt de in artikel 4, § 7, eerste lid, van de wet van 5 april 1994 vervatte sanctie, 
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ofschoon zij belangrijke vermogensrechtelijke gevolgen kan hebben, niet onevenredig te zijn 

ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.12.2.  De grensbedragen die gelden vanaf het bereiken van 65 jaar liggen substantieel 

hoger dan die welke gelden voor de periode die voorafgaat aan het bereiken van die leeftijd, 

en zijn van die aard dat een schorsing van het pensioen, ofschoon die sanctie als bijzonder 

zwaar kan worden ervaren, niet met zich meebrengt dat de betrokkene terechtkomt in een 

vermogensrechtelijke situatie die onevenredig is ten aanzien van de door de wetgever 

nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.12.3.  Overigens dient de administratie de pensioengerechtigde « vóór de eerste 

betaling van zijn pensioen een cumulatieformulier [te] sturen », waarin « de aandacht [wordt 

gevestigd] op de maatregelen die ten opzichte van de gepensioneerde kunnen genomen 

worden als hij de maxima inzake cumulatie van een pensioen met inkomsten voortvloeiend 

uit de uitoefening van een beroepsactiviteit niet in acht neemt » (Parl. St., Senaat, 1993-1994, 

nr. 968-1, p. 2). 

 

 B.13.  De eerste prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 en de prejudiciële vraag in de zaak 

nr. 5738 dienen ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.14.  De gelijke behandeling van personen wier inkomsten de voormelde drempel in 

beperkte mate overschrijden en de personen wier inkomsten die drempel in aanzienlijke mate 

overschrijden, is een inherent gevolg van het gebruik van een drempel, en is, gelet op het feit 

dat de te dezen toegepaste drempel niet onevenredig is ten aanzien van de door de wetgever 

nagestreefde doelstellingen, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 5735 dient ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van 

pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een 

beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, zoals van toepassing vóór de opheffing 

ervan bij de programmawet van 28 juni 2013, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 16 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5759 

 

 

Arrest nr. 154/2014 

van 23 oktober 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 30 van de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 

 Bij arrest nr. 225.574 van 22 november 2013 in zake de vzw « Federauto » en anderen en 

in zake de vzw « Nationale Federatie van de Unies van de Middenstand » tegen de Belgische 

Staat, in beide zaken met als tussenkomende partij de vzw « Landelijke Vereniging van de 

meesters elektriciens van België », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 

op 2 december 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 

 

 1.  « Schendt artikel 30 van de wet van 23 december 2005 ‘ betreffende het 

generatiepact ’, zoals vervangen door artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 ‘ houdende 

uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 ’ en gewijzigd bij 

de wet van 22 december 2008 ‘ houdende diverse bepalingen (I) ’, het gelijkheidsbeginsel en 

het beginsel van niet-discriminatie zoals vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet in 

zoverre een onderscheid wordt gemaakt tussen de werkgevers die ressorteren onder de wet 

van 5 december 1968 ‘ betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire 

comités ’ naargelang ze behoren tot een sector die voldoende opleidingsinspanningen levert 

dan wel tot een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen levert, waarbij de 

verplichtingen inzake het leveren van voldoende opleidingsinspanningen worden opgelegd 

aan de sectoren, maar de sanctionering ingevolge het leveren van onvoldoende 

opleidingsinspanningen ingrijpt op het individuele niveau van de werkgevers, zodat het 

mogelijk is dat een individuele werkgever die geen voldoende opleidingsinspanningen levert 

maar behoort tot een sector die voldoende opleidingsinspanningen levert, geen bijdrage voor 

betaald educatief verlof dient te betalen en een werkgever die behoort tot een sector die 

onvoldoende opleidingsinspanningen levert toch gehouden is tot het betalen van een bijdrage 

voor betaald educatief verlof hoewel hij op individueel vlak voldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd ? »; 

 

 2.  « Schendt artikel 30 van de wet van 23 december 2005 ‘ betreffende het 

generatiepact ’, zoals vervangen door artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 ‘ houdende 

uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 ’ en gewijzigd bij 

de wet van 22 december 2008 ‘ houdende diverse bepalingen (I) ’, het gelijkheidsbeginsel en 

het beginsel van niet-discriminatie zoals vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet : 

 

 -  in zoverre het de werkgever die extra opleidingsinspanningen heeft gerealiseerd en de 

werkgever, behorend tot dezelfde sector, die geen extra opleidingsinspanningen heeft 

gerealiseerd, op dezelfde manier behandelt door alle werkgevers die onder de voornoemde 

wet van 5 december 1968 vallen en die behoren tot een sector die onvoldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd, een verhoogde werkgeversbijdrage op te leggen voor 

de financiering van het betaald educatief verlof; 

 

 -  in zoverre het de werkgever die extra opleidingsinspanningen heeft gerealiseerd en de 

werkgever, behorend tot dezelfde sector, die geen extra opleidingsinspanningen heeft 

gerealiseerd op dezelfde wijze behandelt door alle werkgevers die onder de voornoemde wet 

van 5 december 1968 vallen en die behoren tot een sector die voldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd, geen verhoogde werkgeversbijdrage op te leggen voor 

de financiering van het betaald educatief verlof ? ». 
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 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  de vzw « Federauto », de vzw « Nelectra », de vzw « Fedelec », de vzw « FEE », de 

nv « Auto 5 », de nv « Toyota Material Handling Belgium », de nv « Dalkia », de 

nv « Callewaert » en de nv « Maes Electro », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. J. Hofkens en Mr. J. Debièvre, advocaten bij de balie te Brussel; 

 

 -  de vzw « Nationale Federatie van de Unies van de Middenstand », bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. P. Joassart, advocaat bij de balie te Brussel; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 

balie te Brussel. 

 

 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen en 

T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal 

worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 

die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 

verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak in beraad zal 

worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 

2014 in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De vzw « Federauto » en anderen en de vzw « Nationale Federatie van de Unies van de Middenstand » 

hebben bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld van het besluit van de minister van Werk 

van 13 april 2011 « tot vaststelling van de definitieve lijsten voor de jaren 2008 en 2009 van sectoren die 

onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 

11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het 

betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen 

realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact ». 

 

 Volgens de verwijzende rechter vindt de eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel die de 

verzoekende partijen aanvoeren en die steunt op het financiële sanctiemechanisme van de ondernemingen die 

behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen hebben geleverd, haar oorzaak in artikel 30, 

§§ 1 en 2, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, vervangen bij artikel 24 van de wet 

van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008. 

 

 De bewoordingen van artikel 30 van de voormelde wet van 23 december 2005 houden in dat aan de Koning 

enkel de uitvoeringsbevoegdheid wordt verleend om de nadere regels en voorwaarden te bepalen volgens welke 

de ondernemingen die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren een verhoogde 

werkgeversbijdrage van 0,05 pct. dienen te betalen ter financiering van het educatief verlof. De door de 

verzoekende partijen aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel ligt volgens de verwijzende rechter 

bijgevolg in dat artikel 30 vervat. 

 

 Ingaand op de suggestie van de verzoekende partijen stelt de verwijzende rechter vervolgens de voormelde 

prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 Standpunt van de vzw « Federauto » en anderen 

 

 A.1.  De categorieën die in de twee prejudiciële vragen dienen te worden vergeleken, zijn die van 

werkgevers die onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités ressorteren, naargelang zij al dan niet behoren tot een sector die voldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd. Beide categorieën van werkgevers zijn vergelijkbaar. 

 

 Het door de wetgever nagestreefde doel dat erin bestaat de vorming en de opleiding in de privésector te 

bevorderen tot 1,9 pct. van de totale loonmassa van de ondernemingen is op het eerste gezicht legitiem. Het in 

het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk het behoren tot een 

bepaalde sector. Dat criterium is evenwel niet pertinent om het nagestreefde doel te bereiken, vermits er een 

discrepantie bestaat tussen het verplichtings- en het sanctiemechanisme. Aan een werkgever die individueel 

voldoende opleidingsinspanningen levert maar tot een sector behoort die, globaal gezien, niet aan de vereiste 

opleidingsinspanningen voldoet, zal toch een sanctie worden opgelegd. Dat is het gevolg van het feit dat de 

verplichting op het niveau van de sector geldt, maar de sanctie wordt individueel opgelegd. In voorkomend geval 

zal de werkgever tweemaal betalen : de kosten van de opleiding en de boete. Omgekeerd zal een werkgever die 

geen enkele opleidingsinspanning levert maar tot een sector behoort die, globaal gezien, wel aan de vereiste 

opleidingsinspanningen voldoet, niet door de sanctie van een bijkomende werkgeversbijdrage worden getroffen. 

Inmiddels is artikel 113 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 aangenomen, waarbij het in het geding 

zijnde artikel 30 van de wet van 23 december 2005 grondig wordt gewijzigd, wat het 

responsabiliseringsmechanisme betreft. 

 

 Bovendien is de in het geding zijnde maatregel volgens de vzw « Federauto » en anderen niet evenredig 

met het door de wetgever nagestreefde doel. Aan individuele werkgevers kan een sanctie worden opgelegd ten 

gevolge van de niet-naleving van een verplichting die op andere partijen rust, namelijk de werknemers- en de 

werkgeversorganisaties. Het sanctiemechanisme miskent de gelijkheid tussen de werkgevers van de 

verschillende sectoren. 

 

 

 Standpunt van de vzw « Nationale Federatie van de Unies van de Middenstand » 

 

 A.2.  De in het geding zijnde bepaling schendt het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie doordat zij 

werkgevers die zich in verschillende situaties bevinden op identieke wijze behandelt. De werkgevers die jaarlijks 

hun opleidingsinspanningen met 0,1 pct. verhogen of jaarlijks de toename van de participatiegraad aan vorming 

en opleiding met minstens 5 pct. verhogen, worden op dezelfde wijze behandeld als de werkgevers van dezelfde 

sector die die inspanningen niet leveren om de eenvoudige reden dat hun sector ter zake geen collectieve 

arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Aldus wordt zonder onderscheid een « collectieve sanctie » opgelegd zowel 

aan de werkgevers die bijkomende opleidingsinspanningen leveren als aan de werkgevers die zulke inspanningen 

niet leveren bij ontstentenis van het sluiten van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Het is bijgevolg 

mogelijk dat een werkgever, zelfs indien hij bijkomende opleidingsinspanningen levert, wordt gestraft om de 

enkele reden dat het paritair comité waaronder hij ressorteert, geen akkoord van alle betrokken organisaties - met 

inbegrip van de werknemersorganisaties - heeft kunnen bereiken, terwijl een andere werkgever niet wordt 

gestraft wanneer hij onder een sector ressorteert die wel zulk een collectieve arbeidsovereenkomst inzake 

bijkomende opleidingsinspanningen heeft gesloten. Het criterium van het al dan niet sluiten van zulk een 

sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is niet pertinent ten aanzien van de doelstelling van de wetgever om 

de opleidingsinspanningen te verhogen. De in het geding zijnde maatregel heeft bovendien onevenredige 

gevolgen. 

 

 De Nationale Federatie benadrukt dat de wetgever bij artikel 113 van de programmawet (I) van 29 maart 

2012 het in het geding zijnde artikel 30 van de wet van 23 december 2005 heeft gewijzigd met de bedoeling de 

loutere vormvereiste om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten, te corrigeren en het collectieve karakter 

van de sanctie te modaliseren door het mogelijk te maken de ondernemingen die ressorteren onder een sector die 

geen cao inzake bijkomende opleidingsinspanningen heeft gesloten, maar die wel voldoende 

opleidingsinspanningen hebben geleverd, niet te bestraffen. Uit die wetswijziging, die alsnog niet in werking is 
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getreden, blijkt dat de thans in het geding zijnde regeling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 

 Standpunt van de Ministerraad 

 

 A.3.  De categorieën van werkgevers die in de eerste prejudiciële vraag worden onderkend naargelang zij al 

dan niet tot een sector behoren die voldoende opleidingsinspanningen heeft geleverd, zijn niet vergelijkbaar, 

vermits het gaat om werkgevers die tot verschillende sectoren behoren. Bijgevolg kan een toetsing aan het 

gelijkheidsbeginsel niet op nuttige wijze worden verricht. 

 

 De categorieën van werkgevers die in de tweede prejudiciële vraag worden beoogd, bevinden zich in 

gelijke of minstens niet in wezenlijk verschillende situaties, zodat beide categorieën op dezelfde wijze mogen 

worden behandeld. Het betreft telkens werkgevers die deel uitmaken van eenzelfde sector die al dan niet 

voldoende opleidingsinspanningen heeft geleverd. Het loutere feit dat een werkgever, op eigen initiatief, 

bepaalde opleidingsinspanningen heeft geleverd in tegenstelling tot zijn collega-werkgever, behorende tot 

dezelfde sector, betekent niet dat zij tot verschillende categorieën behoren. Het vergelijkingselement is immers 

het al dan niet tot eenzelfde sector behoren. Bijgevolg is hun identieke behandeling bestaanbaar met het 

gelijkheidsbeginsel. 

 

 In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de categorieën van werkgevers die in de eerste prejudiciële 

vraag worden beoogd vergelijkbaar zouden zijn of dat de categorieën van werkgevers die in de tweede 

prejudiciële vraag worden beoogd zich in een verschillende situatie zouden bevinden, quod non, is de 

Ministerraad van oordeel dat de verschillende respectievelijk de identieke behandeling redelijk is verantwoord. 

 

 Allereerst merkt de Ministerraad op dat het financiële sanctiemechanisme waarin de in het geding zijnde 

bepaling voorziet, een legitiem doel nastreeft, namelijk de opleidingsinspanningen op nationaal vlak verhogen 

tot 1,9 pct. van de totale loonmassa van de ondernemingen. Om dat doel te bereiken, heeft de wetgever niet 

gekozen voor een individuele benadering per onderneming, maar wel voor een benadering die toelaat niet alleen 

de sectoren in hun geheel te mobiliseren om zo de druk te verhogen, maar ook rekening te houden met de eigen 

karakteristieken van elke (sub)sector. De wetgever heeft de sociale partners daarbij betrokken door middel van 

een responsabilisering van de sectoren en hun paritaire (sub)comités. Die strategie om de sociale partners te 

betrekken, ligt geheel in lijn met de Europese aanbevelingen ter zake en werd ook in het generatiepact van 2005 

verankerd. 

 

 Vervolgens betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling van werkgevers, wat de sanctie betreft, 

op een objectief criterium berust, namelijk het behoren tot een bepaalde sector en bijgevolg tot een bepaald 

paritair (sub)comité. Dat onderscheidingscriterium wordt in het Belgische recht veelvuldig gehanteerd, mede 

gelet op het feit dat het sociaal overleg inzonderheid op sectoraal niveau plaatsvindt, waar het bevoegde 

overlegorgaan het paritair comité is. Onderscheiden werkgevers dienen onderscheiden verplichtingen na te leven 

afhankelijk van hetgeen werd overeengekomen in het voor hun sector bevoegde paritair comité. In het kader van 

het generatiepact vroeg de Regering aan de sociale partners om de eerder aangegane verbintenissen inzake 

opleidingsinspanningen uit te voeren. Het akkoord van de sociale partners daaromtrent werd in het in het geding 

zijnde artikel 30 van de wet van 23 december 2005 vastgelegd en door het koninklijk besluit van 11 oktober 

2007 uitgevoerd. 

 

 Het onderscheidingscriterium is tevens pertinent om het nagestreefde doel te bereiken. Het sectorale niveau 

is het meest actieve niveau inzake collectief overleg. Het sluiten van sectorale cao’s die bij koninklijk besluit 

algemeen verbindend worden verklaard, laat toe om discriminatie binnen de sector te vermijden, om 

verplichtingen aan het geheel van de werkgevers van een sector op te leggen en om een sanctie op te leggen aan 

werkgevers die een inbreuk op de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde cao’s zouden plegen. 

Bijgevolg heeft de wetgever terecht kunnen oordelen dat de aangewezen manier om de opleidingsinspanningen 

op een globale wijze op een hoger niveau te brengen en permanent de maatstaf hiervoor te verhogen erin bestond 

op sectoraal niveau verplichtingen op te leggen. Volgens de Ministerraad is het dan ook pertinent en 

noodzakelijk de sociale partners op sectoraal niveau te responsabiliseren, vermits zij zich in de beste positie 

bevinden om de doelstellingen te bereiken die zij zichzelf op het vlak van de opleiding van de werknemers 

hebben opgelegd. 

 

 Ten slotte is de Ministerraad van oordeel dat de in het geding zijnde maatregel evenredig is met het 

nagestreefde doel en geen disproportionele gevolgen heeft. De toepassing van het sanctiemechanisme op de 

werkgevers die tot een paritair (sub)comité behoren dat onvoldoende opleidingsinspanningen heeft gerealiseerd, 
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laat toe bij de sectorale onderhandelaars een bewustwording te creëren en hen aan te sporen binnen de wettelijke 

termijnen een cao te sluiten. Het ingestelde controlemechanisme maakt bovendien een gemakkelijke controle op 

basis van objectieve criteria mogelijk. Bij het vastleggen van de opgelegde last dienen trouwens forfaitaire 

maatstaven te worden gehanteerd, vermits de wetgever een verscheidenheid aan toestanden noodzakelijkerwijze 

dient op te vangen in categorieën die met de werkelijkheid slechts op vereenvoudigende en benaderende wijze 

overeenstemmen. De in het geding zijnde maatregel gaat niet verder dan noodzakelijk is om het nagestreefde 

doel te verwezenlijken. Overigens kan uit het enkele feit dat artikel 30 van de wet van 23 december 2005 bij 

artikel 113 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 voor de toekomst wordt gewijzigd, volgens de 

Ministerraad geenszins worden afgeleid dat de thans in het geding zijnde redactie van dat artikel 30 

discriminerend zou zijn. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, 

vervangen bij artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het 

interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 en gewijzigd bij artikel 202 van de wet 

van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), vóór de wijziging ervan bij 

artikel 113 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, bepaalde : 

 

 « § 1.  Wanneer de globale inspanningen inzake opleiding van alle werkgevers die 

ressorteren onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités samen niet minstens 1,9 pct. van de totale 

loonmassa van die ondernemingen bedragen, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad en onder de voorwaarden en nadere regels die Hij bepaalt, voor de 

ondernemingen behorend tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren, 

de werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof verhogen met 0,05 pct. 

 

 § 2.  Onder het in § 1 bepaald begrip ‘ sector ’ wordt verstaan het geheel van werkgevers 

die ressorteren onder een overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de 

collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, opgericht paritair comité of 

paritair subcomité. 

 

 Voor de toepassing van § 1 wordt beschouwd als ‘ sector die onvoldoende 

opleidingsinspanningen realiseert ’, de sector waar, in het jaar waarop de meting van de 

globale inspanning van 1,9 % zoals bedoeld in paragraaf 3 betrekking heeft, geen collectieve 

arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht is die jaarlijks de 

inspanning met 0,1 procentpunten verhoogt of die voorziet in een jaarlijkse toename van de 

participatiegraad aan vorming en opleiding met minstens 5 procentpunten. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden waaraan de 

collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen moet voldoen 

om beschouwd te worden als een voldoende verhoging van de opleidingsinspanningen, 

waarbij inzonderheid rekening zal worden gehouden met de eventuele aanpassing van de 

bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds, het toekennen van opleidingstijd per werknemer 

individueel of collectief, het aanbieden en het ingaan van een vormingsaanbod buiten de 

werkuren en stelsels van collectieve opleidingsplanning via de ondernemingsraad. 
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 § 2bis.  Indien een sector geen collectieve arbeidsovereenkomst heeft neergelegd waarin 

bijkomende opleidingsinspanningen voor 2008 werden voorzien, dan kan deze ten 

uitzonderlijke titel niet worden beschouwd als ‘ sector die onvoldoende inspanningen levert 

voor opleidingen ’ zoals wordt aangehaald in de voorgaande alinea voor het jaar 2008, als de 

sector een bijkomende inspanning voorziet, bovenop de verhoging van de inspanningen voor 

vorming voorzien in paragraaf 2, zoals gedefinieerd in paragraaf 2 en dit zowel voor 2009 als 

2010 in de collectieve arbeidsovereenkomsten neergelegd in 2009 en/of in 2010. 

 

 § 3.  De vaststelling dat de in § 1 bepaalde globale inspanningen inzake opleiding al dan 

niet 1,9 pct. van de totale loonmassa van die ondernemingen bedragen, wordt beoordeeld op 

basis van het in artikel 5 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid 

en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bedoeld technisch verslag van de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voormeld verslag heeft betrekking op de globale 

inspanningen inzake opleiding van het jaar voorafgaand aan dit waarop dit verslag wordt 

uitgebracht. 

 

 Voor de jaren waarvoor de vernieuwde sociale balansen bedoeld in de adviezen 

nummers 1536 en 1573 van de Nationale arbeidsraad van toepassing zijn, zal voormeld 

verslag gebaseerd zijn op deze vernieuwde sociale balansen. 

 

 Indien de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord een unaniem 

advies uitbrengen waarin staat dat zij van oordeel zijn dat een bijkomende analyse nodig is 

omdat het verschil tussen de op basis van het eerste lid bedoeld technische verslag 

vastgestelde globale inspanning enerzijds en de te realiseren 1,9 pct. van de loonmassa 

anderzijds dermate beperkt is, zal de vaststelling gebeuren op basis van een bijkomende 

bevestiging van de vormingsgegevens door de Nationale Bank. Deze bijkomende vaststelling 

dient te worden gegeven uiterlijk in de loop van het derde kwartaal van het jaar volgend op 

dat waarin het verslag werd uitgebracht. 

 

 § 4.  Voor de toepassing van § 1 kan, ten vroegste met ingang van 1 januari 2007, het 

percentage van 1,9 vervangen worden door een hoger percentage, vastgesteld door de Koning 

na advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zonder 

dat dit percentage 0,2 procentpunten hoger mag liggen dan dit dat van toepassing was in het 

vorige jaar ». 

 

 B.2.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre werkgevers 

verschillend worden behandeld naargelang zij al dan niet behoren tot een sector die voldoende 

opleidingsinspanningen levert. De verplichting om voldoende opleidingsinspanningen te 

leveren, wordt aan de sector opgelegd, maar het opleggen van een sanctie ingevolge het 

leveren van onvoldoende opleidingsinspanningen gebeurt op het individuele niveau van de 

werkgevers. Bijgevolg is het mogelijk dat een individuele werkgever die onvoldoende 

opleidingsinspanningen levert maar tot een sector behoort die voldoende 

opleidingsinspanningen levert, geen verhoogde bijdrage voor betaald educatief verlof dient te 

betalen, terwijl een werkgever die tot een sector behoort die onvoldoende 
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opleidingsinspanningen levert die verhoogde bijdrage wel dient te betalen, hoewel hij op 

individueel vlak voldoende opleidingsinspanningen levert. 

 

 De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de in het geding 

zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre een werkgever die 

extra opleidingsinspanningen heeft geleverd en een werkgever, behorend tot dezelfde sector, 

die geen extra opleidingsinspanningen heeft geleverd, op dezelfde wijze worden behandeld, 

zodat, enerzijds, beide categorieën van werkgevers die tot een sector behoren die onvoldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd een verhoogde werkgeversbijdrage dienen te betalen 

en, anderzijds, beide categorieën van werkgevers die tot een sector behoren die voldoende 

opleidingsinspanningen heeft geleverd, geen verhoogde werkgeversbijdrage dienen te betalen. 

 

 B.2.2.  Het Hof onderzoekt de twee prejudiciële vragen samen. 

 

 B.3.  De parlementaire voorbereiding van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 

vermeldt : 

 

 « [Hoofdstuk 4 (‘ Verhoging van opleidingsinspanningen ’)] heeft tot doel, indien de 

spontane verhoging van de opleidingsinspanningen van alle werkgevers uit de private sector 

samen onvoldoende resultaat [zou] opleveren, die sectoren die onvoldoende investeren in 

opleiding een verhoogde werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof te 

laten betalen. 

 

 Van zodra de vereenvoudigde sociale balans ingevoerd is, zullen met het door de 

Nationale Arbeidsraad ontwikkelde meetinstrument, de globale Belgische 

opleidingsinspanningen opgevolgd worden. Elk jaar zal de Nationale Arbeidsraad op basis 

van het nieuwe meetinstrument nagaan of de opleidingsdoelstelling (vandaag 1,9 %) gehaald 

wordt. Indien dit niet het geval is, zullen er naar aanleiding van het tweejaarlijkse sectorale 

overleg in elke sector concrete pistes ontwikkeld worden om ofwel de inspanning jaarlijks 

met 0,1 % te verhogen, ofwel een toename van de participatiegraad met 5 %, het dubbele van 

het vooropgestelde groeiritme, te verhogen. Alle sectoren zullen deze inspanning [aanhouden] 

zolang de algemene doelstelling van 1,9 % niet gehaald is. Om dit mogelijk te maken spreken 

de sociale partners van de sector maatregelen af, gekozen uit het volgende menu : 

 

 -  aanpassing van de bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds; 

 

 -  het toekennen van opleidingstijd per werknemer (collectief of individueel); 
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 -  het aanbieden en het ingaan van een vormingsaanbod buiten de werkuren; 

 

 -  collectieve opleiding via de ondernemingsraad. 

 

 Ondernemingen die tot sectoren zonder akkoord behoren, zullen een bijkomende bijdrage 

van 0,05 % storten ter financiering van het betaald educatief verlof. 

 

 Aan de Koning wordt de mogelijkheid geboden om, ten vroegste vanaf 2007, dit globaal 

te bereiken percentage van de loonmassa te verhogen. Deze bevoegdheid is gebonden aan een 

voorafgaand advies van de Nationale Arbeidsraad, en bovendien kan de verhoging van dit 

percentage ten opzichte van het voorgaande jaar nooit groter zijn dan 0,2 procentpunten » 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2128/001, p. 24). 

 

 B.4.  Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 koppelt aan de verbintenis van de 

sectoren om de opleidingsinspanningen te verhogen een financieel sanctiemechanisme dat 

toelaat de werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof met 0,05 pct. te 

verhogen voor de ondernemingen die tot sectoren behoren die onvoldoende 

opleidingsinspanningen leveren, wanneer wordt vastgesteld dat de globale 

opleidingsinspanningen van minstens 1,9 pct. van de totale loonmassa van die ondernemingen 

niet worden gerealiseerd. 

 

 Daartoe voorziet de in het geding zijnde bepaling in een mechanisme dat uit twee fasen 

bestaat. 

 

 Eerst wordt op basis van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven beoordeeld of de globale opleidingsinspanningen van 1,9 pct. van de loonmassa 

van de ondernemingen worden behaald. Wanneer zulks het geval is, wordt het financiële 

sanctiemechanisme niet toegepast. 

 

 Wanneer de beoogde doelstelling van 1,9 pct. niet wordt behaald, wordt vervolgens aan 

ondernemingen die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren een 

verhoging van de werkgeversbijdrage van 0,05 pct. opgelegd voor de financiering van het 

educatief verlof. 

 

 Als een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseert, wordt beschouwd « de 

sector waar, in het jaar waarop de meting van de globale inspanning van 1,9 % […] 

betrekking heeft, geen collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende 

opleidingsinspanningen van kracht is die jaarlijks de inspanning met 0,1 procentpunten 



 10 

verhoogt of die voorziet in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en 

opleiding met minstens 5 procentpunten » (artikel 30, § 2, tweede lid). 

 

 B.5.  Het komt de wetgever toe te oordelen in hoeverre het opportuun is om, in het kader 

van zijn sociaal-economisch beleid, maatregelen te nemen met het oog op het verhogen van 

de opleidingsinspanningen door de werkgevers. Hij beschikt ter zake over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Dat is des te meer het geval wanneer de betrokken regeling het 

voorwerp heeft uitgemaakt van sociaal overleg. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde maatregel streeft een legitiem doel na, namelijk de globale 

opleidingsinspanningen te verhogen tot 1,9 pct. van de totale loonmassa van de 

ondernemingen. 

 

 B.7.  Om dat doel te bereiken, vermag de wetgever te kiezen, niet voor een benadering 

per individuele werkgever, maar voor een benadering per sector die toelaat de sectoren in hun 

geheel te mobiliseren, rekening houdend met de eigen karakteristieken van elke sector. Aldus 

kunnen de sociale partners bij de uitwerking van de verhoging van de globale 

opleidingsinspanningen worden betrokken door middel van een responsabilisering van de 

sectoren en van hun paritaire comités en hun paritaire subcomités. Het sluiten van sectorale 

collectieve arbeidsovereenkomsten ter zake die bij koninklijk besluit algemeen verbindend 

worden verklaard, laat tevens toe om een verschil in behandeling tussen de werkgevers van 

een sector te vermijden, vermits de daarin aangegane verplichtingen voor alle werkgevers van 

die sector op gelijke wijze worden vastgelegd. 

 

 B.8.1.  Indien evenwel het financiële sanctiemechanisme waarin de in het geding zijnde 

maatregel voorziet, bepaalde categorieën van werkgevers beoogt en andere categorieën niet, 

of indien eenzelfde regeling van toepassing wordt gemaakt op categorieën van werkgevers die 

zich in een wezenlijk verschillende situatie bevinden, dient het Hof te onderzoeken of de in 

het geding zijnde bepalingen evenredig zijn met het nagestreefde doel en of zij geen 

onevenredige gevolgen hebben ten aanzien van de ene of de andere van die categorieën van 

werkgevers. 
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 B.8.2.  De in het geding zijnde maatregel voert een verschil in behandeling in tussen 

werkgevers, naargelang zij al dan niet behoren tot een sector die voldoende 

opleidingsinspanningen levert. De verplichting om voldoende opleidingsinspanningen te 

leveren en het financiële sanctiemechanisme in het geval waarin onvoldoende 

opleidingsinspanningen worden geleverd, worden aan de sector opgelegd. Bijgevolg is het 

mogelijk dat een individuele werkgever die onvoldoende opleidingsinspanningen levert maar 

tot een sector behoort die voldoende opleidingsinspanningen levert, geen verhoogde bijdrage 

voor betaald educatief verlof dient te betalen, terwijl een werkgever die tot een sector behoort 

die onvoldoende opleidingsinspanningen levert die verhoogde bijdrage wel dient te betalen, 

hoewel hij op individueel vlak voldoende opleidingsinspanningen levert. 

  

 Anders bekeken, voorziet de in het geding zijnde maatregel in eenzelfde behandeling van 

een werkgever die individueel voldoende opleidingsinspanningen levert en een werkgever, 

behorend tot dezelfde sector, die individueel onvoldoende opleidingsinspanningen levert. 

Bijgevolg dienen beide categorieën van werkgevers die tot een sector behoren die 

onvoldoende opleidingsinspanningen levert, een verhoogde werkgeversbijdrage te betalen, 

terwijl beide categorieën van werkgevers die tot een sector behoren die voldoende 

opleidingsinspanningen levert, geen verhoogde werkgeversbijdrage verschuldigd zijn. 

 

 B.8.3.   De in het geding zijnde maatregel heeft onevenredige financiële gevolgen ten 

aanzien van de werkgever die, hoewel hij op het individuele vlak voldoende 

opleidingsinspanningen levert, toch een verhoogde werkgeversbijdrage dient te betalen om de 

enkele reden dat hij tot een sector behoort die onvoldoende opleidingsinspanningen levert. 

 

 Bijgevolg is het financiële sanctiemechanisme waarin artikel 30 van de wet van 

23 december 2005, in de redactie zoals van toepassing op het bodemgeschil, voorziet, niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, vóór de 

wijziging ervan bij artikel 113 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het daarin vastgestelde financiële 

sanctiemechanisme ook van toepassing is op de werkgever die tot een sector behoort waar 

geen collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht 

is en die individueel voldoende opleidingsinspanningen heeft geleverd. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 23 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5910 

 

 

Arrest nr. 155/2014 

van 23 oktober 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 

tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 21 mei 2014 in zake Lithy Yefa tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag 

voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2014, 

heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

gewaarborgde gezinsbijslag de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met artikel 22 van de Grondwet, in zoverre het tot gevolg heeft dat de buitenlandse onderdaan 

die tot verblijf is gemachtigd maar sedert minder dan vijf jaar in België verblijft, en 

verschillende kinderen ten laste heeft van wie er een geen Belg of onderdaan van de Europese 

Unie is, een vermindering ondergaat van de bijslagen die gelijkwaardig zijn aan de bijslagen 

die normaliter voor het jongste van die kinderen verschuldigd zijn, terwijl die vreemdeling, 

indien hij enkel Belgische kinderen of kinderen die onderdaan van de Europese Unie zijn, ten 

laste zou hebben, voor al die kinderen bijslagen zou krijgen, die naar gelang van de rang van 

elk van hen zijn vastgelegd, waardoor aldus gezinnen die zich met name met betrekking tot 

hun roeping om op duurzame wijze in België te verblijven in vergelijkbare situaties bevinden, 

verschillend worden behandeld ? ». 

 

 

 Op 18 juni 2014 hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul et E. Derycke, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op 

voorafgaande rechtspleging. 

 

 Lithy Yefa, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Lénelle, advocaat bij de balie te 

Brussel, heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 Bij het Arbeidshof te Brussel wordt hoger beroep ingesteld teneinde het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 

Brussel teniet te doen waarbij gewaarborgde gezinsbijslag voor de maanden februari 2008 tot augustus 2008 

voor het kind A. van de appellante wordt toegekend en waarbij de vordering met betrekking tot het kind B. wordt 

verworpen. 

 

 De appellante is van Congolese nationaliteit en beschikt over een verblijfsrecht in België. Zij heeft twee 

kinderen : B., van Congolese nationaliteit, en A., van Belgische nationaliteit. Zij verzoekt het Arbeidshof te 

Brussel om het recht op gewaarborgde gezinsbijslag voor haar kind B. toe te kennen. 

 

 Bij arrest van 22 december 2011 heeft het Arbeidshof te Brussel aan het Hof een prejudiciële vraag 

voorgelegd betreffende de bestaanbaarheid van artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

gewaarborgde gezinsbijslag met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 

van de Grondwet, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en artikel 14 van dat Verdrag, of nog, met de artikelen 2, lid 2, en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, doordat het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager die gemachtigd is in België te 

verblijven, in zoverre hij gezinsbijslag aanvraagt voor zijn kind dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van 

de Europese Unie, terwijl het niet van toepassing is op dezelfde buitenlandse aanvrager in zoverre hij 

gezinsbijslag aanvraagt voor zijn ander kind dat van Belgische nationaliteit is. Bij zijn arrest nr. 12/2013 van 
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21 februari 2013 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord dat de in het geding zijnde bepaling niet 

onverenigbaar was met de in de vraag aangehaalde referentienormen. 

 

 De appellante voor het Arbeidshof heeft vervolgens opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof zich niet had 

uitgesproken over de overeenstemming van dezelfde wetsbepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met artikel 22 van de Grondwet en met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. Het Arbeidshof haalt verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens aan waarin wordt aanvaard dat de gezinsbijslag binnen de werkingssfeer van het voormelde Verdrag valt 

via artikel 8 ervan, dat het recht op het gezinsleven beschermt. Het verwijst meer bepaald naar het arrest Dhahbi 

t. Italië van 8 april 2014. Het is van oordeel dat het, gelet op die rechtspraak, aan het Arbeidshof staat aan een 

internationaal Verdrag te toetsen en artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 aldus te toetsen aan artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het stelt evenwel vast dat het, met toepassing van 

artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, die toetsing enkel zal 

kunnen uitoefenen nadat het aan het Hof een nieuwe prejudiciële vraag heeft voorgelegd, betreffende de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met 

artikel 22, van de Grondwet. 

 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof hebben de rechters-verslaggevers het Hof voorgesteld een arrest te wijzen op voorafgaande 

rechtspleging. Zij waren van oordeel dat het Hof, op grond van overwegingen die vergelijkbaar zijn met die 

welke het arrest nr. 12/2013 motiveren, ertoe zou kunnen worden gebracht de onderhavige prejudiciële vraag 

ontkennend te beantwoorden. 

 

 A.2.1.  De appellante voor het Hof van Beroep merkt op dat het Hof zich nog niet heeft uitgesproken over 

de verenigbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de rechten verbonden aan de inachtneming van het 

gezinsleven. Zij doet gelden dat het fundamentele recht op het gezinsleven specifieke aspecten omvat. Zij is van 

mening dat het in de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling enkel op het criterium van de 

nationaliteit berust en dat het bijgevolg niet redelijk is. 

 

 A.2.2.  Zij voert aan dat zij en haar niet-Belgische kind geroepen zijn om zich op duurzame wijze in België 

te vestigen wegens de Belgische nationaliteit van haar tweede kind en dat de voldoende band met België ten 

aanzien van haar twee kinderen op vergelijkbare wijze wordt vastgesteld. Zij beklemtoont dat zij enkel voor haar 

Belgische kind gewaarborgde gezinsbijslag heeft ontvangen en dat het uitsluiten van de toekenning van de 

bijslag voor het niet-Belgische kind een weerslag heeft op de rang van het Belgische kind, dat jonger is en dat 

minder bijslag geniet dan wanneer haar eerste kind er ook zou genieten. Zij voegt eraan toe dat de kwestie met 

betrekking tot de band die zijzelf met België onderhoudt, ook moet worden geanalyseerd ten aanzien van het feit 

dat zij de moeder van een Belgisch kind is en op die grond haar verblijfsrecht heeft verkregen en haar 

niet-Belgische kind, wiens verblijfsrecht met het hare is verbonden, eveneens een sterke band met België heeft. 

Zij besluit daaruit dat zij niet alleen een sterke verbondenheid met België heeft, maar dat hetzelfde ook geldt 

voor de gezinskern in zijn geheel genomen. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1, eerste en zesde tot achtste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling 

van gewaarborgde gezinsbijslag bepaalde, in de versie ervan die van toepassing is op het voor 

het verwijzende rechtscollege hangende geschil : 
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 « Onverminderd de bepalingen van artikel 10, wordt gezinsbijslag toegekend, onder de 

bij of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend of 

hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft. 

 

 […] 

 

 De natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid moet werkelijk en ononderbroken 

verbleven hebben in België gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de 

aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan. 

 

 Van deze voorwaarde worden vrijgesteld : 

 

 1°  de persoon die onder de toepassing valt van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 

14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de 

sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 

die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 

 

 2°  de staatloze; 

 

 3°  de vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

 

 4°  de persoon die niet bedoeld is onder 1° en die onderdaan is van een Staat die het 

Europees Sociaal Handvest of het Herziene Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd. 

 

 Als de natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid vreemdeling is, moet hij toegelaten of 

gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen 

van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

 […] ». 

 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over de bestaanbaarheid van het 

zesde lid van de voormelde bepaling met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met 

artikel 22, van de Grondwet, in zoverre het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager die 

ertoe is gemachtigd in België te verblijven, in zoverre hij de gezinsbijslag aanvraagt voor zijn 

kind dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de Europese Unie, terwijl het niet op 

dezelfde buitenlandse aanvrager van toepassing is in zoverre hij de gezinsbijslag aanvraagt 

voor zijn ander kind dat van Belgische nationaliteit is. De gezinsbijslag die ten goede komt 

aan het Belgische kind van de aanvrager wordt bijgevolg verminderd ten opzichte van de 

gezinsbijslag die dezelfde aanvrager zou verkrijgen indien al zijn kinderen Belg of 

onderdanen van de Europese Unie waren, zodat de in het geding zijnde bepaling gezinnen die 
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zich in vergelijkbare situaties bevinden, met name met betrekking tot hun roeping om op 

duurzame wijze in België te verblijven, verschillend zou behandelen. 

 

 B.3.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt :  

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in 

de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 

dat recht ». 

 

 B.4.1.  Bij zijn arrest nr. 12/2013 van 21 februari 2013 heeft het Hof een prejudiciële 

vraag beantwoord die door hetzelfde rechtscollege in dezelfde voor dat rechtscollege 

hangende zaak was gesteld. In die vraag werd het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid van het zesde lid van de voormelde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 van de Grondwet, met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met 

artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 2, lid 2, 

en 26, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

 

 B.4.2.  Bij zijn voormelde arrest nr. 12/2013 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.9.  Om de prejudiciële vraag te beantwoorden, dient eerst te worden onderzocht of 

het criterium van onderscheid tussen de personen van wie de rechtgevende kinderen ten laste 

zijn, dat is afgeleid uit de vereiste van een voorafgaand verblijf van vijf jaar in België, niet 

zonder redelijke verantwoording is. 

 

 B.10.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 1971 blijkt dat de 

wetgever de bedoeling had in de sector van de kinderbijslagen een residuair stelsel in te 

voeren : 

 

 ‘ Er zijn sommige kinderen voor wie momenteel de kinderbijslag niet kan worden 

uitbetaald omdat er in hunnen hoofde geen rechthebbende is noch in het stelsel der 

werknemers noch in het stelsel der zelfstandigen. Het is derhalve nodig een residuair stelsel 

van kinderbijslag in te richten ’ (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 576, verslag, p. 1). 

 

 B.11.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het residuaire stelsel van de 

gewaarborgde gezinsbijslag, vermocht de wetgever dat voordeel afhankelijk te stellen van het 

bestaan, bij de volwassene van wie het kind ten laste is, van een voldoende band met België, 

die kan worden beschouwd als een ‘ zeer sterke overweging ’, zoals bedoeld in het in B.5.2 

vermelde arrest Koua Poirrez t. Frankrijk (§ 46) van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens. De artikelen 1 en 2 van de wet van 20 juli 1971, niettegenstaande de opeenvolgende 
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wijzigingen ervan, hebben steeds voorwaarden - van nationaliteit of van verblijf - voor het 

verkrijgen van een gewaarborgde gezinsbijslag opgelegd. De wetgever heeft die vereisten 

enkel gemilderd om de Belgen en de onderdanen van de Europese Economische Ruimte 

(Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 352/1, p. 40) alsook de staatlozen, de vluchtelingen en de 

personen die gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen ten behoeve van kinderen die onderdaan 

zijn van een Europese Staat bedoeld in het zevende lid, 5°, van de in het geding zijnde 

bepaling of die staatloze of vluchteling zijn, op identieke wijze te behandelen. 

 

 Bovendien bepaalt artikel 1, achtste lid, van de in het geding zijnde wet : 

 

 ‘ Als de natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid vreemdeling is, moet hij toegelaten 

of gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de 

bepalingen van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ’. 

 

 In zijn arresten nrs. 110/2006, 48/2010 en 1/2012 heeft het Hof geoordeeld dat de 

wetgever het voordeel van het residuaire stelsel afhankelijk kon stellen van de voorwaarde 

van een regelmatig verblijf in België. 

 

 B.12.1.  In zijn voormelde arrest nr. 62/2009 heeft het Hof geoordeeld dat, wanneer het 

kind Belg is, de vereiste van een verblijf van ten minste vijf jaar voor de rechthebbende die de 

in artikel 1, zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 bedoelde vrijstellingen niet kan genieten, 

naast de voorwaarde van werkelijk verblijf van het kind, onevenredig is met de bedoeling om 

het voordeel van het residuaire stelsel uit te breiden wanneer een voldoende band met de 

Belgische Staat is vastgesteld : ‘ de hoedanigheid van Belg van het kind, de 

verblijfsvoorwaarde voor het kind, en de vereiste voor de rechthebbende om te zijn toegelaten 

of gemachtigd in België te verblijven of er zich te vestigen, tonen immers voldoende de 

nagestreefde verbondenheid met de Belgische Staat aan en het lijkt niet redelijk verantwoord 

daarenboven van de rechthebbende een voorafgaand verblijf van een bepaalde duur in België 

te eisen ’ (B.7). Het Hof heeft bijgevolg geoordeeld dat, wanneer het kind ten gunste waarvan 

de aanvrager de gezinsbijslag vraagt, Belg is, de aanvrager, mede gelet op die hoedanigheid 

van zijn kind, een voldoende band met België heeft aangetoond om gewaarborgde 

gezinsbijslag ten behoeve van dat kind te ontvangen. Om zich te voegen naar dat arrest, heeft 

de wetgever, bij artikel 34 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, de 

personen van wie een kind van Belgische nationaliteit ten laste is, van de voorwaarde van vijf 

jaar verblijf uitgezonderd. Zodoende heeft hij een op hun nationaliteit berustend verschil in 

behandeling ingesteld onder de kinderen die recht geven op gewaarborgde gezinsbijslag. 

Overeenkomstig de in B.5.2 aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens, kan een dergelijk verschil in behandeling slechts worden aanvaard indien het 

door ‘ zeer sterke overwegingen ’ is verantwoord. 

 

 B.12.2.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het residuaire stelsel van de 

gewaarborgde gezinsbijslag, dat wordt gefinancierd door de overheid en niet door bijdragen, 

vermag de wetgever het voordeel ervan voor te behouden aan de personen die, wegens hun 

individuele situatie, verondersteld zijn definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur 

in België gevestigd te zijn. De doelstelling die erin bestaat de - per definitie 

beperkte - middelen die worden toegekend aan het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, 

voor te behouden aan de kinderen van wie kan worden vermoed dat hun verblijf in België 

relatief gestabiliseerd is, kan als ‘ een zeer sterke overweging ’ worden beschouwd. 
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 B.12.3.  Zoals in B.11 is vermeld, vermocht de wetgever het bewijs van die 

verbondenheid met België te zoeken in de verblijfssituatie van de volwassene van wie het 

rechtgevende kind ten laste is. Maar hij vermocht eveneens ervan uit te gaan dat, wanneer de 

nationaliteit van het kind op zich alleen een verbondenheid met België aantoont, niet langer 

alleen ten aanzien van de volwassene, maar wel op het niveau van de cel die door de 

volwassene en het kind wordt gevormd, rekening dient te worden gehouden met die 

verbondenheid. Hij kon dus van mening zijn dat de voldoende verbondenheid met België 

ofwel door de situatie van de volwassene - en hij heeft bijgevolg te zijnen aanzien een 

voorwaarde inzake voldoende verblijfsduur geëist - ofwel door de situatie van het kind kan 

worden aangetoond. In dat geval kon hij van oordeel zijn dat de Belgische nationaliteit van 

het kind een relevante indicator is voor de verbondenheid die de door de volwassene en het 

kind gevormde cel met België verbindt. 

 

 B.13.1.  Bovendien kan, binnen de grenzen bepaald door artikel 57 van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om 

maatschappelijke dienstverlening worden verzocht indien zou blijken dat, in afwachting dat 

aan de voorwaarden voor de toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag is voldaan, de 

bestaansmiddelen van de aanvrager hem niet toelaten te voorzien in de reële en actuele 

behoeften van het kind, zodat zijn gezondheid en zijn ontwikkeling worden gevrijwaard. 

 

 B.13.2.  Overigens kan luidens artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 ‘ de 

minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu die hij aanduidt […], in behartigenswaardige gevallen, 

afwijken van de voorwaarden bepaald in artikel 1, zesde lid ’ van die wet.  

 

 B.14.  Het verschil in behandeling is niet zonder redelijke verantwoording ». 

 

 B.5.  Te dezen leidt de combinatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met 

artikel 22 ervan niet tot een andere conclusie. Aangezien het verschil in behandeling tussen de 

aanvragers van gezinsbijslag voor een kind van Belgische nationaliteit en de aanvragers van 

gezinsbijslag voor een kind dat de nationaliteit bezit van een Staat die geen lid is van de 

Europese Unie, redelijk verantwoord is, is het verschil in behandeling onder gezinnen, dat 

voortvloeit uit het feit dat de berekening van de gezinsbijslag die verschuldigd is aan het kind 

van Belgische nationaliteit dat zich in een gezin bevindt dat eveneens een kind van vreemde 

nationaliteit omvat, geen rekening houdt met de aanwezigheid van dat laatste, hetgeen een 

logisch gevolg van het eerste verschil in behandeling is, immers eveneens redelijk 

verantwoord. 

 

 B.6.  Daarenboven heeft de aanwezigheid van een kind van Belgische nationaliteit binnen 

de gezinskern niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de sterkte van de verbondenheid van de 

andere kinderen, van vreemde nationaliteit, met België wordt gewijzigd. Die aanwezigheid 

legt de wetgever bijgevolg niet de verplichting om af te zien van het nagaan van die 



8 

verbondenheid met betrekking tot de andere kinderen van de gezinskern en de volwassene die 

de verantwoordelijkheid voor hen draagt, net zoals hij dat kan doen met betrekking tot de 

buitenlandse kinderen die behoren tot een gezinskern die geen kind van Belgische 

nationaliteit omvat. 

 

 B.7.  Ten slotte refereert het verwijzende rechtscollege aan de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en met name aan het arrest Dhahbi t. Italië, 

waarin het Europees Hof in herinnering brengt dat enkel zeer sterke overwegingen het ertoe 

kunnen brengen een verschil in behandeling dat uitsluitend op de nationaliteit berust, 

verenigbaar te achten met het Verdrag en te dezen besluit dat dat verschil niet evenredig is 

met het door de Italiaanse Staat nagestreefde doel van bescherming van de budgettaire 

belangen (EHRM, 8 april 2014, Dhahbi t. Italië).  

 

 In dat verband dient te worden opgemerkt dat het begrip « zeer sterke overwegingen » in 

die context dezelfde draagwijdte heeft als in het kader van de toetsing aan artikel 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. Aangezien het Hof met zijn voormelde arrest 

nr. 12/2013 heeft geoordeeld dat de wetgever, gelet op het niet-contributieve karakter van het 

residuaire stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, het voordeel ervan vermocht voor te 

behouden aan de personen die definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur in 

België zijn gevestigd, moeten dezelfde redenen ertoe leiden dat de onderhavige prejudiciële 

vraag ontkennend wordt beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 

gezinsbijslag schendt niet de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 22, van de 

Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 23 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5942 

 

 

Arrest nr. 156/2014 

van 23 oktober 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de aanslagjaren 2008 en 2009, gesteld 

door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij vonnis van 26 mei 2014 in zake de bvba « Anthony Pirard Notaire » tegen de 

Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 juni 2014, 

heeft de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen, de volgende 

prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 218, § 2, van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 

24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen 

en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, zoals het 

van toepassing was voor de aanslagjaren 2008 en 2009, het gelijkheidsbeginsel dat is 

geformuleerd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet doordat de vennootschappen die 

beantwoorden aan de kenmerken van een kmo maar waarvan de uitgekeerde dividenden meer 

bedragen dan 13 % van het gestorte kapitaal in de loop van het belastbare tijdperk, zijn 

uitgesloten van het voordeel dat erin bestaat dat geen vermeerdering verschuldigd is op de 

belasting die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting ervan, terwijl 

de vennootschappen die een percentage uitkeren dat niet meer bedraagt dan 13 % van dat 

kapitaal, die vermeerderingen niet betalen ? ». 

 

 

 Op 15 juli 2014 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op 

voorafgaande rechtspleging. 

 

 De bvba « Anthony Pirard Notaire », bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. H. Michel, advocaat bij de balie te Charleroi, heeft een memorie met verantwoording 

ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 

gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 De bvba « Anthony Pirard Notaire » is opgericht op 30 maart 2006. Haar eerste boekjaar is afgesloten op 

31 december 2006. In de loop van de boekjaren 2007 en 2008 (aanslagjaren 2008 en 2009) heeft zij dividenden 

uitgekeerd voor een bedrag hoger dan dertien percent van haar gestorte kapitaal bij het begin van elk van de 

belastbare tijdperken. De aanslagen werden ingekohierd, waarbij vermeerderingen werden toegepast omdat geen 

voorafbetalingen werden gedaan. 

 

 Volgens de Belgische Staat, verwerende partij voor de verwijzende rechter, zijn die vermeerderingen 

verantwoord door de gecombineerde lezing van artikel 218, § 2, zoals van toepassing op de betwiste 

aanslagjaren, en artikel 215, derde lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). 

 

 De eisende partij betwist voor de verwijzende rechter het grondwettelijke karakter van het criterium dat het 

recht op de in artikel 218, § 2, van het WIB 1992 bepaalde vrijstelling opent. 

 



3 

 Net als de partijen refereert de verwijzende rechter aan de arresten van het Hof nrs. 59/2004 en 162/2006, 

zonder melding te maken van het arrest nr. 154/2011. Hij stelt vast dat « het Grondwettelijk Hof niet de 

gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken over het discriminerende karakter van het gebruik van de criteria van 

artikel 215 van het WIB 1992 om het begrip ‘ kmo ’ te definiëren in het kader van artikel 218, § 2, van het 

WIB 1992 zoals het op die aanslagjaren van toepassing was ». Het is om die reden dat hij aan het Hof de 

hiervoor weergegeven prejudiciële vraag stelt. 
 

 

  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 In haar memorie met verantwoording verzoekt de eisende partij voor de verwijzende rechter het Hof de 

gestelde prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Zij stelt in de eerste plaats vast dat de wetgever 

artikel 218, § 2, van het WIB 1992 heeft gewijzigd, zonder dat het Hof zich evenwel heeft kunnen uitspreken 

over het al dan niet discriminerende karakter van het gebruik van de criteria van artikel 215 van het WIB 1992 

om het begrip « kmo » te definiëren in het kader van artikel 218, § 2, van hetzelfde Wetboek. 

 

 Vervolgens herinnert zij eraan dat het Hof, in zijn arrest nr. 154/2011 van 13 oktober 2011, voor recht 

heeft gezegd dat de ontstentenis van vermeerdering indien geen voorafbetalingen zijn gedaan, een passende 

maatregel is om de autofinanciering van de kmo’s aan te moedigen door het toestaan van een vrijstelling ten 

gunste van de gereserveerde winst, waarbij zij eraan toevoegt dat het Hof, in zijn arrest nr. 25/2012 van 1 maart 

2012, heeft geoordeeld dat de hoogte van de dividenduitkering een criterium is dat niet relevant is in het licht 

van het door de wetgever nagestreefde doel, dat erin bestaat de kmo’s te bevoordelen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 218 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), zoals 

van toepassing op de aanslagjaren 2008 en 2009, bepaalt : 

 

 « § 1.  De belasting berekend overeenkomstig de artikelen 215 tot 217 wordt eventueel 

vermeerderd zoals vermeld in de artikelen 157 tot 168, ingeval geen of ontoereikende 

voorafbetalingen zijn gedaan.  

 

 In afwijking van de artikelen 160 en 165, vinden de beperking van de vermeerdering tot 

90 pct. en de verhoging van de berekeningsgrondslag tot 106 pct. van de Rijksbelasting 

evenwel geen toepassing. 

 

 § 2.  Geen vermeerdering is verschuldigd op de overeenkomstig artikel 215, tweede lid, 

berekende belasting, die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van 

de vennootschap ». 

 

 Artikel 215 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. 
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 Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de 

belasting evenwel als volgt vastgesteld : 

 

 1°  op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.; 

 

 2°  op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.; 

 

 3°  op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct. 

 

 Het tweede lid is niet van toepassing : 

 

 […] 

 

 3°  op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het 

gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; 

 

 […] ». 

 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 154/2011 van 13 oktober 2011 heeft het Hof voor recht gezegd : 

 

 « Artikel 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd 

bij artikel 14 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling 

inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen 

in fiscale zaken, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat het 

vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo maar een belastbare 

winst behalen die meer bedraagt dan het grensbedrag bepaald in artikel 215, tweede lid, van 

hetzelfde Wetboek, niet vrijstelt van de vermeerdering die verschuldigd is indien geen of 

ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de 

oprichting ervan ». 

 

 Bij hetzelfde arrest heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.1.1.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende 

geschil, bepaalt artikel 218 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) : 

 

 ‘ § 1.  De belasting berekend overeenkomstig de artikelen 215 tot 217 wordt eventueel 

vermeerderd zoals vermeld in de artikelen 157 tot 168, ingeval geen of ontoereikende 

voorafbetalingen zijn gedaan. 

 

 In afwijking van de artikelen 160 en 165, vinden de beperking van de vermeerdering tot 

90 pct. en de verhoging van de berekeningsgrondslag tot 106 pct. van de Rijksbelasting 

evenwel geen toepassing.  
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 § 2.  Geen vermeerdering is verschuldigd op de overeenkomstig artikel 215, tweede lid, 

berekende belasting, die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van 

de vennootschap ’.  

 

 Paragraaf 2 van dat artikel werd ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 24 december 

2002 ‘ tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot 

instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ’. 

 

 B.1.2.  Artikel 49 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse 

bepalingen heeft artikel 218, § 2, van het WIB 1992 vervangen door de volgende bepaling : 

 

 ‘ Ten name van een vennootschap die op grond van artikel 15 van het Wetboek van 

vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt, is geen vermeerdering 

verschuldigd op de belasting die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf haar 

oprichting ’. 

 

 Rekening houdend met het feit dat het voor de verwijzende rechter hangende geschil 

betrekking heeft op het aanslagjaar 2008, dient het Hof geen rekening te houden met die 

wijziging. 

 

 B.2.  Zoals ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, past artikel 218, § 2, van het 

WIB 1992 in een algehele hervorming van de vennootschapsbelasting waarmee de wetgever 

‘ op een substantiële manier het tarief van die belasting [wil] verlagen ’, en dat ‘ in een 

budgettair neutraal kader[, wat] betekent dat verschillende fiscale uitgaven zullen moeten 

worden verminderd en dat er bovendien komaf dient gemaakt met bepaalde anomalieën in het 

huidige fiscale stelsel ’ (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1918/001, p. 7). 

 

 De bepaling strekt ertoe de autofinanciering van de kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo’s) aan te moedigen door het toestaan van een vrijstelling ten gunste van 

de gereserveerde winst (ibid., p. 33). Zij is alleen van toepassing op de vennootschappen die 

voor het betrokken aanslagjaar het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting kunnen 

genieten dat is vastgesteld bij artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992. 

 

 Het gewone tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. (artikel 215, eerste lid, 

van het WIB 1992). Artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 ‘ Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de 

belasting evenwel als volgt vastgesteld : 

 

 1°  op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.; 

 

 2°  op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.; 

 

 3°  op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct. ’. 
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 B.3.  De vraag luidt of artikel 218, § 2, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van 

de Grondwet schendt doordat het vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van 

een kmo maar een belastbare winst behalen die meer bedraagt dan het grensbedrag bepaald in 

artikel 215, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, uitsluit van de vrijstelling van 

belastingvermeerdering indien geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan, 

gedurende de eerste drie belastingjaren, terwijl vennootschappen die beantwoorden aan de 

kenmerken van een kmo maar waarvan de belastbare winst niet meer bedraagt dan het 

voormelde grensbedrag, wel de bedoelde vrijstelling kunnen genieten. 

 

 B.4.  Naast de algemene doelstellingen van de hervorming zoals beschreven in B.2, 

wenste de wetgever ‘ een geheel van maatregelen [te] treffen die specifiek zijn afgestemd op 

de KMO's ’ en hun onder andere ‘ een vrijstelling [toe te staan] van belastingverhoging 

ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan in de loop van de eerste drie 

boekjaren na hun oprichting ’ (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1918/001, pp. 8-9). 

 

 B.5.  Ook al is het gerechtvaardigd dat de wetgever voor de kmo’s in een afwijkend 

stelsel voorziet op grond van de doelstellingen die hij nastreeft, het Hof moet niettemin 

onderzoeken of het criterium dat hij daarvoor heeft gekozen, discriminerend is. Om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet moet het criterium 

waarop het in het geding zijnde verschil in behandeling berust, objectief en pertinent zijn ten 

opzichte van het onderwerp van de betrokken maatregel en het doel dat ermee wordt 

nagestreefd. 

 

 B.6.  Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft doen opmerken in het 

advies dat zij heeft gegeven over de in het geding zijnde bepaling (Parl. St., Kamer, 

2001-2002, DOC 50-1918/001, p. 110), is het absolute bedrag van de belastbare winst in de 

loop van een welbepaald boekjaar niet pertinent om na te gaan of het gaat om een 

vennootschap met de kenmerken van een kmo, omdat er vennootschappen zijn die niet 

beantwoorden aan de kenmerken van een kmo en die in de loop van een welbepaald boekjaar 

een belastbare winst verwezenlijken die niet meer bedraagt dan het grensbedrag dat is 

vastgelegd bij artikel 215 van het WIB 1992. Er zijn overigens kmo’s die soms een belastbare 

winst behalen die meer bedraagt dan dat grensbedrag zonder daarom niet meer te 

beantwoorden aan de kenmerken van een kmo.  

 

 B.7.  De toepassing van het criterium waarvoor werd geopteerd in de in het geding zijnde 

bepaling, zal dan ook tot gevolg hebben dat bepaalde kmo’s niet kunnen worden vrijgesteld 

van de belastingvermeerdering die verschuldigd is wanneer geen of ontoereikende 

voorafbetalingen zijn gedaan, gedurende de eerste drie belastingjaren, terwijl zij zich, met 

betrekking tot de specifieke doelstellingen die de wetgever voor hen nastreeft, in een situatie 

bevinden die soortgelijk is aan die van de kmo’s die de vrijstelling wel genieten. 

 

 B.8.  Daaruit volgt dat het gekozen criterium niet pertinent is en dat de prejudiciële vraag 

bevestigend moet worden beantwoord ». 

 

 B.3.  De oorsprong van de in het geding zijnde discriminatie vloeit voort uit het criterium 

gekozen in artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, voor de berekening van de 

belastingvermeerdering beoogd in artikel 218, § 2. 
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 Uit het voormelde arrest nr. 154/2011 vloeit voort dat het in het voormelde artikel 215, 

tweede lid, gekozen criterium om de vrijstelling van de belastingvermeerdering te kunnen 

verlenen op zich in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De uitzonderingen 

waarin het derde lid van dezelfde bepaling voorziet, en met name die met betrekking tot het 

bedrag van de dividenduitkering, zouden bijgevolg niet in aanmerking kunnen worden 

genomen voor de toepassing van artikel 218, § 2, daar het beginsel waarvan zij afwijken de 

grondwettigheidstoets niet heeft doorstaan. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd 

bij artikel 14 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling 

inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen 

in fiscale zaken, in samenhang gelezen met artikel 215, tweede en derde lid, van hetzelfde 

Wetboek, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat de vennootschappen 

die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo maar waarvan de uitgekeerde dividenden 

meer bedragen dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk, 

niet zijn vrijgesteld van de vermeerdering die verschuldigd is indien geen of ontoereikende 

voorafbetalingen zijn gedaan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting ervan. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 23 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5970 

 

 

Arrest nr. 157/2014 

van 23 oktober 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 

2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, ingesteld door Hans Van de Cauter en 

anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 september 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 september 2014, is beroep tot 

gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking 

tot de Zesde Staatshervorming (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 

2014) door Hans Van de Cauter, Bruno Yammine, Benedict Verbiest, Jeremy Longheval, 

Al Al Mesbahi, Jérémy Charlier, Dimitri Parée, Vincent Massaut en Marie-Luce Lovinfosse, 

allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. N. Delvoie, advocaat bij de balie te Brussel. 

 

 

 Op 20 augustus 2014 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. 

 

 De verzoekende partijen hebben een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies, genomen met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

op het Grondwettelijk Hof, waren de rechters-verslaggevers van oordeel dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt 

vastgesteld dat het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking 

tot de Zesde Staatshervorming, klaarblijkelijk niet ontvankelijk is : enerzijds, lijken de elementen die door de 

verzoekende partijen werden aangevoerd, niet te kunnen worden aangehouden ter verantwoording van het 

vereiste belang en, anderzijds, lijkt het verzoekschrift geen duidelijke en ondubbelzinnige uiteenzetting van de 

middelen te bevatten. 

 

 A.2.1.  Om hun belang bij het beroep aan te tonen, wijzen de verzoekende partijen in hun verzoekschrift 

erop dat zij « Belgische burgers [zijn] die in België wonen en bovendien actief lid zijn van de pro-Belgische, 

unitaristische politieke partij ‘ Belgische Unie - Union belge ’ (B.U.B.) » die « streeft naar een nieuw unitair 

België op basis van de negen historische provincies als alternatief voor het huidige federale België, dat duidelijk 

geen oplossing voor de politiek-communautaire problemen biedt […] », zodat de verzoekende partijen « dan ook 

belang [zouden hebben] bij het naleven van de Belgische Grondwet en bij de bescherming van de provinciale 

macht ». 

 

 A.2.2.  In hun memorie met verantwoording betogen de verzoekende partijen dat hun persoonlijk belang 

evident is, vermits de bestreden bepalingen nadelige gevolgen voor hun situatie hebben : ofwel wonen zij in een 

Belgische provincie en zijn dus noodzakelijkerwijze aan de provinciale instellingen onderworpen, ofwel wonen 

zij op het Belgische grondgebied en worden dus noodzakelijkerwijze door de zesde staatshervorming nadelig 

geraakt, bijvoorbeeld inzake huurrecht, gezondheidszorg of verkeer. 
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 Wanneer de provinciale instellingen, met uitzondering van de gouverneur, worden afgeschaft, zullen de 

verzoekende partijen, van wie de meesten eerder effectief kandidaat voor de B.U.B. op de kieslijst in hun 

provincie waren, niet meer aan provinciale verkiezingen kunnen deelnemen en bijgevolg geen provincieraadslid 

of gedeputeerde meer kunnen worden, zodat hun burgerlijke, minstens politieke, rechten zouden worden 

aangetast. 

 

 Ook bij de vernietiging van de bestreden bepalingen waarin bevoegdheden naar de gewesten en de 

gemeenschappen worden overgedragen, hebben de verzoekende partijen een persoonlijk belang, vermits zij door 

die bepalingen morele en materiële schade ondervinden. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden op het 

vlak van onder meer het gezondheidsbeleid, de jeugdbescherming, de gezinsbijslagen, de schade veroorzaakt 

door rampen, de huur, de vestigingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de energievoorziening, de veiligheidsnormen, 

het dierenwelzijn en de verkeersveiligheid wijzen de verzoekende partijen erop dat ingevolge die 

bevoegdheidsoverdrachten de gewesten en de gemeenschappen een eigen beleid kunnen voeren dat kan 

verschillen naar gelang van het gewest of de gemeenschap en tevens van het federale beleid kan afwijken. 

 

 A.3.  In tegenstelling tot hetgeen de rechters-verslaggevers in hun conclusies hebben aangegeven, zijn de 

verzoekende partijen van oordeel dat het verzoekschrift wel degelijk een duidelijke en ondubbelzinnige 

uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevat. Zij hebben immers de bestreden bepalingen en de 

toetsingsnormen aangegeven en uiteengezet in welk opzicht die toetsingsnormen door de bestreden bepalingen 

zijn geschonden. 

 

 Wat de provinciale instellingen betreft, zijn zij van oordeel dat, wanneer de decreetgever de provincieraden 

afschaft, de door artikel 162, 1°, van de Grondwet voorgeschreven rechtstreekse verkiezing van de provincieraad 

onmogelijk wordt. De afschaffing door organen die aan de Grondwet zijn onderworpen, met name de gewesten, 

van door de Grondwet georganiseerde instellingen is zonder een grondwetswijziging onmogelijk. 

 

 Wat de bevoegdheidsoverdrachten betreft, betogen zij dat de bijzondere wetgever het de Grondwetgever 

onmogelijk heeft gemaakt om artikel 35 van de Grondwet uit te voeren. Wat meer bepaald de schending van de 

exclusieve federale bevoegdheden of voorbehouden bevoegdheden betreft, wijzen zij erop dat door de splitsing 

van de aangelegenheden, door de bestreden bepalingen, geraakt wordt aan onder meer de voorbehouden 

bevoegdheden inzake de sociale zekerheid, justitie, de nationale veiligheid, het burgerlijk recht en het 

handelsrecht, de algemene organisatie van de economie en de volksgezondheid. 

 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere 

wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, in zoverre zij 

betrekking heeft op, enerzijds, de provinciale instellingen en, anderzijds, « de federale 

kernbevoegdheden ».  

 

 Wat de provinciale instellingen betreft, vorderen zij de vernietiging van de artikelen 20, 

2° (partim) en 4°, en 27, 1°, van de voormelde bijzondere wet. 

 

 Wat « de federale kernbevoegdheden » betreft, vorderen zij de vernietiging van de 

artikelen 6 (partim), 8 (partim), 9 (partim), 10, 11, 12, 14, 15 (partim), 16 (partim), 17, 18, 

19, 23 tot 30, 33, 38, 40, 41, 42, 43 (partim), 44, 45, 55, 56, 65 en 66 van de voormelde 

bijzondere wet. 
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 B.1.2.  De verzoekende partijen voeren een schending aan van, enerzijds, « de 

bevoegdheidsverdeling alsook [van de] artikelen 5, 6, 7, 11bis, derde lid, 41, eerste en vijfde 

lid, 156, 159, 162 en 170, § 3, van de Grondwet » en, anderzijds « de bevoegdheidsverdeling 

alsook [de] artikelen 10, 11 en 35 van de Grondwet ». 

 

 B.2.  Om hun belang bij het beroep aan te tonen, wijzen de verzoekende partijen erop dat 

zij « Belgische burgers [zijn] die in België wonen en bovendien actief lid zijn van de 

pro-Belgische, unitaristische politieke partij ‘ Belgische Unie - Union belge ’ (B.U.B.) » die 

« streeft naar een nieuw unitair België op basis van de negen historische provincies als 

alternatief voor het huidige federale België, dat duidelijk geen oplossing voor de 

politiek-communautaire problemen biedt […] », zodat de verzoekende partijen « dan ook 

belang [zouden hebben] bij het naleven van de Belgische Grondwet en bij de bescherming 

van de provinciale macht ». 

 

 Voorts zijn zij van oordeel dat, wanneer bepaalde provinciale instellingen zouden worden 

afgeschaft, de verzoekende partijen, van wie de meesten eerder effectief kandidaat voor de 

B.U.B. op de kieslijst in hun provincie waren, niet meer aan provinciale verkiezingen zouden 

kunnen deelnemen en bijgevolg geen provincieraadslid of gedeputeerde meer zouden kunnen 

worden, zodat hun burgerlijke, minstens politieke, rechten zouden worden aangetast. 

 

 Ook bij de vernietiging van de bestreden bepalingen waarin bevoegdheden naar de 

gewesten en de gemeenschappen worden overgedragen, zouden de verzoekende partijen een 

persoonlijk belang hebben, vermits zij door die bepalingen morele en materiële schade 

zouden ondervinden. In dat verband wijzen zij erop dat ingevolge de bestreden 

bevoegdheidsoverdrachten de gewesten en de gemeenschappen een eigen beleid zouden 

kunnen voeren dat kan verschillen naar gelang van het gewest of de gemeenschap en tevens 

van het federale beleid zou kunnen afwijken. 

 

 B.3.  Artikel 142 van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof vereisen dat elke natuurlijke persoon die een beroep tot 

vernietiging instelt, doet blijken van een belang.  
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 Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier situatie door de bestreden 

norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. De actio popularis is niet 

toelaatbaar. 

 

 B.4.  Het belang dat een burger, een inwoner, een actief lid van een politieke partij, een 

kiezer of een kandidaat bij de verkiezingen erbij heeft om door de krachtens de Grondwet 

bevoegde overheid te worden bestuurd, verschilt niet van het belang dat iedere persoon erbij 

heeft dat de wet in alle aangelegenheden in acht wordt genomen. Zulk een belang aanvaarden 

om voor het Hof op te treden zou neerkomen op het aanvaarden van de actio popularis, wat 

de Grondwetgever niet heeft gewild. Hetzelfde geldt, wanneer, zoals te dezen, geen 

voldoende geïndividualiseerd verband bestaat tussen de bestreden bepalingen en de situatie 

van de verzoekende partijen. De verzoekende partijen tonen overigens niet aan dat zij in een 

situatie verkeren waarin zij door de door hen bestreden bepalingen rechtstreeks en ongunstig 

zouden kunnen worden geraakt.  

 

 B.5.1.  De verzoekende partijen voeren tevens een moreel belang bij hun beroep aan.  

 

 B.5.2.  Het feit dat zij de bestreden bepalingen afkeuren op grond van een eigen 

appreciatie of op grond van de gevoelens die deze bepalingen bij hen oproepen, kan niet 

worden aangehouden ter verantwoording van het vereiste belang.  

 

 B.6.1.  Ter staving van hun belang verwijzen de verzoekende partijen ook naar de 

nadelige gevolgen die de bestreden bepalingen voor hen zouden hebben, doordat de gewesten 

of de gemeenschappen ingevolge de bevoegdheidsoverdrachten een verschillend beleid 

zouden kunnen voeren.  

 

 B.6.2.  Die zienswijze kan evenmin worden aangenomen, vermits een eventuele 

verschillende behandeling in aangelegenheden waar de gewesten of de gemeenschappen over 

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

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

 

 B.7.  Het beroep tot vernietiging is klaarblijkelijk niet ontvankelijk wegens ontstentenis 

van het vereiste belang. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 23 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5796 

 
 

Arrest nr. 158/2014 
van 30 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 81 van de programmawet 

van 28 juni 2013, ingesteld door Luc Detilloux en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 januari 2014, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de woorden « om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid » in 
artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 1 juli 2013, tweede editie) door Luc Detilloux, Hervé Scouflaire, Didier Mairesse, Patrick 
Descy en Patrick Cansse, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, 
advocaat bij de balie te Antwerpen. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend en de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers P. Nihoul en 
E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak in beraad zal 
worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de woorden « om een andere reden dan 
lichamelijke ongeschiktheid » in artikel 81, a), van de programmawet van 28 juni 2013. 
 
 A.1.2.  De eerste verzoekende partij is statutair ambtenaar. De tweede en de derde verzoekende partij zijn 
gewezen militairen van het actief kader en zijn wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust gesteld. 
De vierde en de vijfde verzoekende partij zijn militairen van het actief kader. Zij zijn allen onderworpen aan de 
bepalingen van titel 8 van de programmawet van 28 juni 2013 en zijn van mening in dat opzicht belang te 
hebben bij het beroep, aangezien de woorden die zij vernietigd wensen te zien een criterium invoeren van 
uitsluiting van de gunstigere regeling waarin is voorzien bij de bestreden bepaling. 
 
 A.2.  De Ministerraad merkt op dat in artikel 81, a), van de programmawet van 28 juni 2013 thans slechts 
de militairen worden beoogd, voor wie de leeftijdsgrens grotendeels schommelt tussen 56 en  62 jaar. Hij wijst 
erop dat de eerste verzoekende partij geen militair is maar deel uitmaakt van het burgerpersoneel van de Federale 
Overheidsdienst Defensie, zodat de bestreden bepaling op hem niet van toepassing is en zij geen belang erbij 
heeft de vernietiging ervan te vorderen. Hij voegt eraan toe dat aangezien de vierde en de vijfde verzoekende 
partij militairen zijn die nog actief zijn, hun belang slechts hypothetisch is. Hij besluit daaruit dat het beroep, op 
zijn minst ten aanzien van de eerste verzoekende partij, onontvankelijk moet worden verklaard.  
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 A.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de vierde en de vijfde verzoekende partij, als militairen die 
nog actief zijn, aan het risico van een pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid zijn blootgesteld. Voor 
het overige voegen zij eraan toe dat, in tegenstelling met hetgeen de Ministerraad betoogt, zij niet alleen de 
situatie beogen van de gewezen militairen van het actief kader die wegens lichamelijke ongeschiktheid 
ambtshalve op rust zijn gesteld, maar wel, meer in het algemeen, de situatie van alle personen, militairen of 
burgerlijke ambtenaren, die aan de bepalingen van titel 8 van de programmawet van 28 juni 2013 zijn 
onderworpen. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen leiden een enig middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23 
van de Grondwet door de bestreden bepaling. Zij voeren aan dat alinea a) van artikel 81 van de programmawet 
van 28 juni 2013 een verschil in behandeling instelt ten nadele van de personen die om reden van lichamelijke 
ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld. Zij zetten uiteen dat de door de 
bestreden bepaling beoogde personen allen vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld en dat de 
uitdrukking « ambtshalve opruststelling » aangeeft dat die is verricht door de werking van de wet of door een 
beslissing van de werkgever met toepassing van de wet, ofwel wegens de leeftijd van de pensionering, ofwel 
wegens een lichamelijke ongeschiktheid.  Zij wijzen erop dat de Regering dat algemene criterium, in zoverre het 
van toepassing is op de militairen, verantwoordt door de noodzaak rekening te houden met de specifieke lagere 
leeftijdsgrenzen die van toepassing zijn op die categorie van ambtenaren. Zij zijn van mening dat de ambtenaren 
die van het voordeel van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 zijn uitgesloten, zich niet in een 
situatie bevinden die wezenlijk verschilt van die van de ambtenaren die het voordeel ervan genieten, en dat zij 
zich zelfs in een ongunstigere socio-economische situatie bevinden. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat de situatie van de personen die wegens lichamelijke 
ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld reeds ongunstiger is dan die van de personen die hun loopbaan tot 
65 jaar kunnen voorzetten, aangezien de berekeningswijze van het pensioen, gebaseerd op de vermenigvuldiging 
van het aantal dienstjaren met de referentiewedde, kennelijk ongunstiger is, enerzijds, en aangezien de 
referentiewedde per definitie ook heel wat kleiner is, anderzijds. Daaruit volgt, naar hun mening, dat de bij de 
bestreden bepaling ingestelde uitsluiting ernstige ongunstige gevolgen heeft in zoverre zij diegenen benadeelt 
die, nadat zij wegens door de administratie definitief vastgestelde lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op 
rust zijn gesteld, na enige tijd een zeker vermogen om een bezoldigde activiteit uit te oefenen terugvinden, 
hetgeen hun de mogelijkheid zou bieden een socio-economische status te bereiken die in overeenstemming is 
met de bekommernissen die de wetgever heeft uitgedrukt ten aanzien van de personen die het voordeel van de 
gunstigere regeling van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 genieten. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen merken op dat de vaststelling van ongrondwettigheid die zij doen wordt 
bevestigd, en zelfs verergerd, door de omstandigheid dat met toepassing van artikel 91 van de programmawet 
van 28 juni 2013, het rust- of overlevingspensioen voortaan wordt geschorst gedurende de maanden tijdens 
welke de persoon die dat pensioen geniet, effectief een vervangingsinkomen ontvangt, tenzij hij aan de betaling 
van zijn vervangingsinkomen verzaakt. Zij besluiten daaruit dat, in zoverre de uitsluiting die zij aanvechten de 
betrokkenen de mogelijkheid ontzegt het rustpensioen in dezelfde omstandigheden aan te vullen als die welke 
aan de begunstigden van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 zijn voorbehouden, zij kennelijk 
onredelijk is aangezien zij personen die het meest behoefte eraan hebben een voordeel ontzegt. 
 
 A.4.4.  De verzoekende partijen voegen eraan toe dat de wetgever zich niet kan beroepen op een bijzonder 
ruim toepassingsgebied van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 aangezien hij, bij artikel 88, § 4, 
van dezelfde programmawet, de toepassing van die bepaling heeft beperkt tot de pensioenen die zijn ingegaan 
vóór 1 januari 2013 en voor zover de titularis op 1 januari 2018 een beroepsactiviteit uitoefent. 
 
 A.4.5.  De verzoekende partijen voeren voorts aan dat de uitsluiting van de personen die om reden van 
lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, noch in de tekst van de 
wet, noch in de parlementaire voorbereiding is verantwoord. Zij wijzen erop dat de regeling die zij bekritiseren 
reeds op soortgelijke wijze vervat was in artikel 5 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de 
cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een 
beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. Zij doen opmerken dat men voor de bestreden uitsluiting 
evenmin een verantwoording vindt in de parlementaire voorbereiding van die wet, waarin men zich ertoe beperkt 
te verwijzen naar artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 13 april 1982 tot uitvoering van artikel 11 van de 
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programmawet van 2 juli 1981, dat evenmin een verantwoording bevat. Zij zijn bovendien van mening dat, ten 
opzichte van de toestand in 1982, de ongrondwettigheid die zij thans aanklagen ernstiger is aangezien de 
Grondwet thans, in artikel 23 ervan, de verplichting oplegt de socio-economische situatie van de burgers in 
overweging te nemen en de betrokkenen de mogelijkheid te bieden de ontoereikendheid van de sociale zekerheid 
aan te vullen met de uitoefening van een beroepsactiviteit in omstandigheden die dezelfde zijn voor alle 
personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de militairen die om een andere reden dan 
lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld en diegenen die wegens lichamelijke ongeschiktheid 
ambtshalve op rust zijn gesteld zich niet in voldoende vergelijkbare situaties bevinden. Hij voert aan dat de 
verzoekende partijen bij het maken van die vergelijking klaarblijkelijk de wezenlijke rol uit het oog verliezen die 
de aard van de reden van de ambtshalve opruststelling speelt ten aanzien van een regeling van cumulatie van een 
rustpensioen met een beroepsinkomen, inkomen dat de uitoefening van een beroepsactiviteit veronderstelt. Hij 
wijst erop dat de persoon die wegens lichamelijke ongeschiktheid voortijdig op rust is gesteld in beginsel niet in 
staat is een beroepsactiviteit uit te oefenen. Hij leidt daaruit af dat het, ten aanzien van de economie zelf van het 
systeem van de cumulatie van een rustpensioen met een beroepsinkomen, verantwoord is dat die persoon niet het 
voordeel geniet van de preferentiële regeling die de uitoefening van een aanzienlijkere beroepsactiviteit toestaat. 
 
 Hij is daarentegen van mening dat het verantwoord is dat een militair die om een andere reden dan 
lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust is gesteld, omdat hij de uiterste leeftijd heeft bereikt die bepaald 
is in het statuut dat op hem van toepassing is, het voordeel van een preferentiële cumulatieregeling kan genieten 
in zoverre hij volkomen geschikt blijft om een beroepsactiviteit uit te oefenen, ook al is hij op rust gesteld. Hij 
preciseert dat die preferentiële regeling voor de militairen die om een andere reden dan lichamelijke 
ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld, is ingevoerd teneinde een verplicht vertrek uit het leger op een 
leeftijd waarop zij in een andere sector nog actief zouden zijn, te ondervangen. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad is van mening dat a contrario de gelijke behandeling van de beide vergeleken 
categorieën van personen aan de oorsprong van een discriminatie zou liggen. Hij zet uiteen dat de 
cumulatiegrenzen dezelfde zijn voor alle personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, 
ongeacht de personeelscategorie, militairen, burgers, onderwijzend personeel, enzovoort, waartoe zij behoren, en 
dat de wegens lichamelijke ongeschiktheid gepensioneerde militair zich aldus in dezelfde situatie bevindt als alle 
andere ongeschikte gepensioneerden. Hij besluit daaruit dat de gunstigere grenzen inzake cumulatie alleen op de 
ongeschikte militairen toepassen erop zou neerkomen hen beter te behandelen dan de andere ongeschikte 
gepensioneerden die een rustpensioen met beroepsinkomsten cumuleren, hetgeen niet te verantwoorden zou zijn. 
 
 A.5.3.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het bekritiseerde verschil in behandeling 
berust op het objectieve criterium van de reden van de opruststelling. Hij is van mening in het stadium van het 
onderzoek van de vergelijkbaarheid te hebben aangetoond dat het nagestreefde doel gewettigd is en dat de 
maatregel ten opzichte van dat doel relevant is. Tot slot stelt hij vast dat het verschil in behandeling geen 
kennelijk onevenredige gevolgen heeft ten opzichte van het bij de wet nagestreefde doel. In dat opzicht wijst hij 
erop dat de militairen die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld, ondanks de reden 
zelf van hun opruststelling, die hen in beginsel belet een beroepsactiviteit uit te oefenen, niet van elk 
cumulatiesysteem zijn uitgesloten, aangezien zij een rustpensioen met een beroepsinkomen kunnen cumuleren in 
het kader van de normale regeling waarin is voorzien bij artikel 80 van de programmawet van 28 juni 2013. Hij 
voegt eraan toe dat aangezien de betrokkenen ongeschikt zijn verklaard om een betrekking uit te oefenen, zij 
alleen in staat zouden moeten zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen die hun een klein beroepsinkomen oplevert 
dat lager ligt dan de toegestane grenzen. 
 
 A.5.4.  Tot slot voert de Ministerraad aan dat aangezien het de militairen die wegens lichamelijke 
ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld niet verboden is een beroepsactiviteit uit te oefenen in cumulatie 
met hun rustpensioen, zij geen schending van hun recht op arbeid of op sociale zekerheid in de zin van artikel 23 
van de Grondwet kunnen aanvoeren. Bovendien gaat hij ervan uit dat ingeval het Hof van oordeel zou zijn de in 
het geding zijnde bepaling te moeten onderzoeken ten aanzien van de standstill-verplichting, het zou moeten 
vaststellen dat de beperking van het toepassingsgebied van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 
teruggaat tot de aanneming van het koninklijk besluit van 13 april 1982 tot uitvoering van artikel 11 van de 
programmawet van 2 juli 1981, dus tot een tijdperk van vóór de inwerkingtreding, in 1994, van artikel 23 van de 
Grondwet. 
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 A.6.1.  De verzoekende partijen antwoorden eerst dat de bepaling die zij aanvechten niet alleen van 
toepassing is op de militairen maar ook op de burgerlijke ambtenaren. Zij zijn van mening dat de Ministerraad de 
draagwijdte van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 onterecht beperkt door te verwijzen naar 
artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 en dat de verwijzing naar die bepaling niet relevant is. 
 
 A.6.2.  Ten aanzien van de vergelijkbaarheid zijn de verzoekende partijen van mening dat de 
omstandigheid dat de wetgever het uitsluitingscriterium dat zij betwisten heeft ingesteld, niet belet de situatie 
van alle personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, ongeacht de reden waarom zij 
ambtshalve op rust zijn gesteld, te kunnen vergelijken. Zij gaan ervan uit dat de omstandigheid dat een persoon 
die wegens ongeschiktheid voortijdig op rust is gesteld in beginsel niet in staat is een beroepsactiviteit uit te 
oefenen, zonder weerslag is op de kwestie van de vergelijkbaarheid. Zij merken in dat verband op dat de 
wetgever die personen toelaat een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen, ook al is het buiten de preferentiële 
regeling. Zij voegen eraan toe dat de vraag of de personen die van de preferentiële regeling zijn uitgesloten, in 
staat zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen, een geïndividualiseerd antwoord moet krijgen, rekening houdend 
met medische en financiële elementen die eigen zijn aan elk van hen. 
 
 A.6.3.  Ten aanzien van het argument van de Ministerraad volgens hetwelk in een uitzondering voorzien 
voor de militairen die vóór de leeftijd van 65 jaar wegens ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld een 
verschil in behandeling met alle andere ongeschikte gepensioneerden met zich zou meebrengen, antwoorden de 
verzoekende partijen dat dat argument geenszins het verschil in behandeling dat zij bekritiseren verantwoordt, 
dat het om een tautologische redenering gaat en dat de burgerlijke ambtenaren, zoals de eerste verzoeker, 
eveneens het feit betwisten dat wanneer zij vóór de leeftijd van 65 jaar om reden van lichamelijke 
ongeschiktheid op rust zijn gesteld, zij van het toepassingsgebied van de gunstigere cumulatieregeling zijn 
uitgesloten. 
 
 A.6.4.  De verzoekende partijen voegen eraan toe dat de door de Ministerraad geroemde doelstelling, die 
erin bestaat een verplicht vertrek uit het leger op een leeftijd die het voor de personen die ambtshalve op rust zijn 
gesteld mogelijk zou maken in andere sectoren nog actief te zijn, te ondervangen, evengoed de personen betreft 
die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld. Zij gaan bovendien ervan uit dat die 
doelstelling eveneens losstaat van de idee de personen die ongeschikt zijn verklaard te beletten een socio-
economische status te bereiken die in overeenstemming is met de sociale en fiscale bekommernissen die de 
wetgever duidelijk in aanmerking heeft genomen bij het aannemen van het bestreden artikel 81 ten gunste van de 
personen die niet van het voordeel ervan zijn uitgesloten. Zij onderstrepen dat er in werkelijkheid geen 
doelstelling is die de uitsluiting die zij aanvechten kan verantwoorden. 
 
 A.6.5.  Ten aanzien van de evenredigheid van de maatregel antwoorden de verzoekende partijen dat de 
uitsluiting die zij betwisten des te overdrevener is omdat het rustpensioen van de personen die wegens 
lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust gesteld zijn kleiner is dan dat van de personen die de wettelijke 
pensioenleeftijd bereiken, terwijl de levensduurte voor iedereen dezelfde is. Bovendien herinneren zij eraan dat 
artikel 91 van de programmawet van 28 juni 2013 verbiedt een rustpensioen en een vervangingsinkomen, zoals 
een invaliditeitsuitkering, te cumuleren, zodat de betrokkenen geen andere oplossing hebben dan een 
aanvullende beroepsactiviteit uit te oefenen om het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitgaven. 
 
 A.6.6.  De verzoekende partijen antwoorden voorts dat de Ministerraad niet aantoont in welk opzicht de 
personen die van de preferentiële regeling zijn uitgesloten omdat zij wegens lichamelijke ongeschiktheid 
ambtshalve op rust zijn gesteld, slechts in staat zouden zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen voor zover die 
slechts een klein inkomen opbrengt en niet in staat zouden zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen die een 
aanzienlijker inkomen opbrengt. Zij zijn van mening dat de Ministerraad daardoor op algemene wijze een 
voorbarig oordeel velt over de geschiktheid van de uitgesloten personen om in een andere sector actief te zijn, 
hetgeen strijdig is met de bij artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde rechten. 
 
 A.6.7.  Ten slotte doen de verzoekende partijen gelden dat het feit dat de personen die van de preferentiële 
regeling zijn uitgesloten een beroepsactiviteit kunnen uitoefenen, hen niet belet de schending aan te voeren van 
artikel 23 van de Grondwet. Ten aanzien van de argumentatie van de Ministerraad over de toepassing van de 
standstill-clausule, wijzen de verzoekende partijen erop dat zij geen rekening houdt met een nieuw en ongunstig 
element, namelijk artikel 91 van de programmawet van 28 juni 2013, dat verbiedt het rustpensioen te cumuleren 
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met een vervangingsinkomen. Zij besluiten daaruit dat de situatie van de personen die van de preferentiële 
regeling zijn uitgesloten, over het geheel genomen ongunstiger is dan vóór de aanneming van de bestreden 
bepaling. Tot slot zijn zij van mening dat de referentiewetgeving die in aanmerking dient te worden genomen de 
wet van 5 april 1994 is, die dateert van na de aanneming van artikel 23 van de Grondwet, en niet het koninklijk 
besluit van 13 april 1982. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van artikel 81 van 

de programmawet van 28 juni 2013, dat bepaalt : 

 

 « Voor de volgende pensioenen zijn de in aanmerking te nemen grensbedragen deze 
bedoeld in artikel 78 en zijn de beroepsinkomsten deze die betrekking hebben op dezelfde 
jaren : 
 
 a)  een rustpensioen toegekend aan een persoon die om een andere reden dan lichamelijke 
ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust gesteld werd; 
 
 b)  een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het beroepspersoneel van de 
kaders in Afrika; 
 
 c)  een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen ». 
 

 B.1.2.  Het bestreden artikel 81 is ondergebracht in de aan de pensioenen gewijde titel 8 

van de programmawet van 28 juni 2013. Het staat in hoofdstuk 1, « Regeling van de 

cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de 

uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen », afdeling 2, 

« Cumulatie van rust- of overlevingspensioenen met beroepsinkomsten ». 

 

 B.1.3.  Krachtens artikel 77 van die programmawet mag een rust- of overlevingspensioen 

van de overheidssector in beginsel niet met beroepsinkomsten worden gecumuleerd. De 

artikelen 78 tot 90 stellen echter uitzonderingen op dat beginsel in, met name wanneer de 

beroepsinkomsten bepaalde bedragen niet overschrijden. 
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 B.1.4.  Artikel 78 betreft de uitoefening van een beroepsactiviteit gedurende de jaren die 

volgen op het jaar waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Die bepaling 

staat de cumulatie toe van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten die 

21 865,23 euro, 17 492,17 euro of 21 865,23 euro niet overschrijden, naargelang zij 

respectievelijk als werknemer of als zelfstandige worden verkregen dan wel worden gehaald 

uit de uitoefening van een andere activiteit of een ander mandaat of ambt of een andere post. 

 

 Artikel 80 betreft de uitoefening van een beroepsactiviteit gedurende de jaren vóór het 

jaar waarin de op rust gestelde persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt. Die bepaling staat de 

cumulatie toe van een rustpensioen of een met een rustpensioen gecumuleerd 

overlevingspensioen met beroepsinkomsten die 7 570,00 euro, 6 056,01 euro of 7 570,00 euro 

niet overschrijden, naargelang zij respectievelijk als werknemer of als zelfstandige worden 

verkregen dan wel worden gehaald uit de uitoefening van een andere activiteit of een ander 

mandaat of ambt of een andere post. 

 

 B.1.5.  Artikel 81 voorziet voor drie categorieën van gerechtigden van een rustpensioen 

die in de loop van de jaren vóór het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, 

beroepsinkomsten ontvangen, in een cumulatieregeling die voordeliger is dan de regeling van 

artikel 80. Voor die categorieën zijn het de hogere plafonds van artikel 78 die van toepassing 

zijn in de plaats van de plafonds van artikel 80. Tot die categorieën behoort de categorie van 

de personen die om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 

65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld. 

 

 B.2.  De verzoekende partijen betwisten de uitsluiting van personen die wegens 

lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, van 

die gunstigere regeling, waarin is voorzien bij het bestreden artikel 81. Zij verzoeken het Hof 

bijgevolg in artikel 81, a), de woorden « om een andere reden dan lichamelijke 

ongeschiktheid » te vernietigen. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep wegens gebrek aan 

belang van de eerste verzoekende partij. Hij is bovendien van mening dat het belang van de 

vierde en de vijfde verzoekende partij zuiver hypothetisch is. 

 

 B.3.2.  De tweede en de derde verzoekende partij zijn gewezen militairen van het actief 

kader die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust zijn gesteld. Hun belang om 

de vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen wordt niet betwist. Aangezien die 

bepaling op hen van toepassing is en op hun situatie een ongunstig effect heeft, hebben die 

verzoekende partijen belang erbij de vernietiging ervan te vorderen. 

 

 B.3.3.  Aangezien sommigen van de verzoekende partijen doen blijken van een belang bij 

het beroep, is het niet nodig te onderzoeken of de andere verzoekende partijen eveneens doen 

blijken van een belang om de vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  De verzoekende partijen leiden een enig middel af uit de schending, door artikel 81, 

a), van de programmawet van 28 juni 2013, van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet. 

Zij betogen dat door de personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust 

zijn gesteld, uit te sluiten van de gunstigere regeling van cumulatie van een rustpensioen met 

een beroepsinkomen, die bepaling een onverantwoord verschil in behandeling in het leven 

roept onder de personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, 

naargelang zij op rust zijn gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid of om een andere 

reden. 

 

 B.5.1.  Titel 8, die de bestreden bepaling bevat, is bij een amendement van de Regering in 

het ontwerp van programmawet ingevoegd. Die tekst strekt ertoe het regeerakkoord uit te 

voeren, dat « voor gepensioneerden die vrijwillig willen werken na het pensioen » voorzag in 

« een hervorming wat het combineren van een pensioen met een toegelaten beroepsactiviteit 

betreft » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/003, p. 17). 
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 In de verantwoording van het amendement wordt vermeld : 

 

 « De bedoeling van dit ontwerp bestaat erin om sommige van [de] beperkingen inzake 
toegelaten beroepsactiviteiten te versoepelen. Deze versoepeling is ingegeven door een 
bekommernis om het aantal knelpuntvacatures en het aantal vervangingsvacatures in de hand 
te houden. Wanneer gepensioneerden gemakkelijker aan het werk kunnen blijven, zullen er 
immers minder banen zijn waarvoor een werkgever op zoek zal moeten gaan naar een 
geschikte vervanger voor een personeelslid dat op pensioen gaat. De omstandigheid dat 
gepensioneerden meer zullen mogen werken, kan eveneens ertoe bijdragen dat sommige 
knelpuntvacatures makkelijker ingevuld kunnen worden. Door een grotere instroom van 
personen die hun rustpensioen met beroepsinkomsten willen cumuleren, kan namelijk de pool 
aan kandidaten voor een knelpuntberoep worden vergroot. 
 
 Het is echter geenszins de bedoeling dat er totaal geen grenzen meer zouden zijn qua 
cumulatie van pensioenen met beroepsinkomsten. Het beginsel dat een rustpensioen niet kan 
worden gecumuleerd met een inkomen uit arbeid, dient de regel te blijven » (ibid., p. 22). 
 

 B.5.2.  Aangaande de bij de bestreden bepaling ingestelde voorkeursregeling inzake 

cumulatie wordt in de verantwoording van het amendement gepreciseerd : 

 
 « Artikel [81] bepaalt dat een rustpensioen toegekend aan een persoon die ambtshalve op 
rustpensioen werd gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar omwille van een andere reden dan 
lichamelijke ongeschiktheid, een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het 
beroepspersoneel van de kaders in Afrika alsook een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen, een 
preferentieel stelsel genieten in die zin dat de in aanmerking te nemen grensbedragen de 
verhoogde grensbedragen zijn zoals bedoeld in artikel [78], namelijk deze die van toepassing zijn 
op de pensioengerechtigden van meer dan 65 jaar. Bovendien wordt op deze pensioenen in 
bepaalde gevallen, zoals omschreven in artikel 15 § 4, eerste lid, b), een specifieke 
verminderingsmaatregel toegepast in geval van overschrijding van de toegelaten grensbedragen. 
 
 Aldus worden, wat de militairen betreft die ambtshalve op rustpensioen [werden] gesteld 
vóór de leeftijd van 65 jaar omwille van een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid, de 
preferentiële grensbedragen die reeds vervat lagen in voormelde wet van 5 april 1994 verder 
behouden, teneinde rekening te houden met de specifieke, lagere leeftijdsgrenzen die op deze 
categorie van personeelsleden van toepassing zijn » (ibid., p. 24). 
 

 B.6.  De bestreden uitsluiting van de gunstigere cumulatieregeling berust op de reden 

waarom de ambtenaar die de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt ambtshalve op rust 

wordt gesteld. De personen die ambtshalve op rust worden gesteld om de reden dat de wet of 

de regelgeving, voor de categorie van ambtenaren waartoe zij behoren, voorziet in een 

opruststelling op een leeftijd vóór 65 jaar, genieten de gunstigere regeling, terwijl de personen 

die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust worden gesteld die gunstigere 

regeling niet genieten. Derhalve kunnen de eersten hun rustpensioen met een beroepsinkomen 
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cumuleren tot 21 865,23 euro of 17 492,17 euro, terwijl de tweeden hun rustpensioen slechts 

met een beroepsinkomen kunnen cumuleren tot 7 570,00 euro of 6 056,01 euro. 

 

 B.7.1.  Een verschil in behandeling tussen de personen die wegens lichamelijke 

ongeschiktheid of om een andere reden ambtshalve op rust zijn gesteld was reeds ingesteld bij 

de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare 

sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 

vervangingsinkomen (artikel 4, § 4, vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 

23 december 2002 houdende diverse wijzigingen aan de wet van 5 april 1994, en artikel 5), 

opgeheven bij artikel 99 van de programmawet van 28 juni 2013. 

 

 Dat verschil in behandeling vindt zijn oorsprong in het koninklijk besluit van 13 april 

1982 tot uitvoering van artikel 11 van de programmawet van 2 juli 1981, dat voor de personen 

die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, met uitzondering van de 

personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid vóór die leeftijd ambtshalve op rust zijn 

gesteld, een minder strenge sanctie instelde in geval van overschrijding van de toegelaten 

inkomensplafonds. 

 

 B.7.2.  De uitsluiting van de personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid vóór de 

leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld, van de gunstige regeling inzake cumulatie 

van het pensioen met een beroepsinkomen is bij de parlementaire voorbereiding van de 

bestreden programmawet niet verantwoord. Zij werd evenmin verantwoord bij de 

parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 5 april 1994. 

 

 B.7.3.  Daarenboven wordt met de bestreden maatregel niet een doelstelling van 

vrijwaring van het stelsel van de pensioenen of van de sociale zekerheid nagestreefd. Immers, 

zoals het Hof heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 176/2008 van 3 december 2008, doet « die 

zorg [te vermijden dat een rust- of overlevingspensioen gelijktijdig met andere 

vervangingsinkomens zou kunnen worden genoten, om aldus de betaalbaarheid van het stelsel 

van de sociale zekerheid in het algemeen en van de pensioenen in het bijzonder niet in het 

gedrang te brengen] doet zich niet voor in zoverre door een beperkte toegelaten arbeid een 

bijkomend inkomen zou worden gegenereerd door de genieter van een rust- of 

overlevingspensioen, vermits die arbeid het socialezekerheidsstelsel niet bezwaart maar in 



11 

voorkomend geval zelfs - weliswaar in beperkte mate - bijdraagt tot de financiering ervan » 

(B.4). 

 

 B.8.1.  Het criterium dat is afgeleid uit de reden van de vervroegde opruststelling is 

objectief. Het Hof dient nog te onderzoeken of dat criterium relevant is. 

 

 Beide categorieën van personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust 

worden gesteld bevinden zich in een soortgelijke situatie in zoverre zij, om een reden die 

onafhankelijk is van hun wil, op rust worden gesteld op een leeftijd waarop de andere 

ambtenaren nog kunnen werken en nog de inkomsten van hun arbeid kunnen genieten. 

Daarenboven mogen die beide categorieën van personen, in cumulatie met hun rustpensioen, 

een activiteit uitoefenen die hun een beroepsinkomen verschaft dat bepaalde plafonds niet 

overschrijdt. Ten slotte wordt op die beide categorieën van personen, voor de jaren na het jaar 

waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, dezelfde regeling toegepast wat betreft de 

inkomensplafonds die niet mogen worden overschreden.  

 

 B.8.2.  Ten aanzien van de doelstelling die wordt nagestreefd met de machtiging tot 

cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met een beroepsinkomen, zoals die 

doelstelling in B.5.1 in herinnering is gebracht, bevinden de ambtenaren die vóór de leeftijd 

van 65 jaar ambtshalve op rust worden gesteld om een reden die onafhankelijk is van hun wil, 

zich om de in B.8.1 aangegeven redenen in een identieke situatie. Derhalve is het niet 

verantwoord de ambtenaren die wegens lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 

65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld en die de wil en de mogelijkheid hebben – hetgeen 

afhangt van de persoonlijke en medische situatie van elke persoon – om een beroepsinkomen 

te verwerven, van de preferentiële cumulatieregeling uit te sluiten. 

 

 B.9.  Het feit dat de ambtenaren die wegens lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd 

van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld van de gunstige cumulatieregeling worden 

uitgesloten, heeft bovendien onevenredige gevolgen aangezien die personen per definitie geen 

volledig pensioen genieten en dus het risico lopen zich in een kwetsbare situatie te bevinden. 

Dat geldt des te meer omdat het hun krachtens artikel 91 van de programmawet van 28 juni 

2013 voortaan verboden is hun rustpensioen te cumuleren met een vervangingsinkomen, zoals 

een invaliditeitsuitkering. 
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 B.10.  Ten slotte bepaalt artikel 115, eerste en tweede lid, van de wet van 14 februari 

1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel : 

 

 « Behoudens de hierna opgegeven uitzonderingen, mag het recht op een rustpensioen niet 
ontstaan vóór de eerste van de maand die volgt op deze waarin de in artikel 113 vermelde 
personen de leeftijd van 65 jaar bereiken. 
 
 Voor de militairen en de leden van het Rijkswachtkorps, en totdat hierin op een andere 
wijze zal worden voorzien, bestaat het recht op het ogenblik dat zij de leeftijdsgrens bereiken, 
voorzien bij de bepalingen die vóór 1 januari 1961 van kracht waren ». 
 

 Uit die bepaling volgt dat het geval van de ambtshalve opruststelling vóór de leeftijd van 

65 jaar om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid thans slechts de militairen 

betreft, hetgeen verklaart dat de in B.5.2 aangehaalde verantwoording van het amendement 

die categorie van personen beoogt. Daaruit vloeit voort dat de bestreden bepaling in haar 

huidige staat slechts van toepassing is op de militairen. Daarentegen kan het geval van de 

ambtshalve opruststelling vóór de leeftijd van 65 jaar wegens lichamelijke ongeschiktheid 

zich voordoen voor alle bij de bestreden bepaling beoogde categorieën van ambtenaren. In 

tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad betoogt, heeft de vernietiging van de woorden « om 

een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid » niet tot gevolg een verschil in 

behandeling tussen de militairen die wegens lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust 

worden gesteld en de andere ambtenaren die om dezelfde reden ambtshalve op rust worden 

gesteld, in het leven te roepen. 

 

 B.11.  Het beroep is gegrond. In artikel 81, a), van de programmawet van 28 juni 2013 

dienen de woorden « om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid » te worden 

vernietigd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de woorden « om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid » in 

artikel 81, a), van de programmawet van 28 juni 2013. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 oktober 2014.  

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5934 

 
 

Arrest nr. 159/2014 
van 30 oktober 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 30 van het decreet van het Waalse Gewest 

van 28 november 2013 houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de 

voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen, ingesteld 

door de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juni 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2014, hebben de beroepsvereniging 
« Belgian Gaming Association », de nv « Golden Palace Waterloo », de nv « European 
Amusement » en de nv « Center Jeux Automatiques », allen bijgestaan en vertegenwoordigd 
door Mr. T. Afschrift, advocaat bij de balie te Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van 
artikel 30 van het decreet van het Waalse Gewest van 28 november 2013 houdende 
verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en 
automatische ontspanningstoestellen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
18 december 2013, tweede editie). 
 
 
 Op 15 juli 2014 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op 
voorafgaande rechtspleging. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en uit artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Zij zijn van mening dat de bestreden 
bepaling, die artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
wijzigt en tot gevolg heeft de belasting op de ontspanningstoestellen van categorie A te verdubbelen, elke 
redelijke grondslag mist daar het op overdreven of verregaande wijze een aanzienlijk onevenwicht tot stand 
brengt dat op het belang van particulieren weegt. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat een belasting van 3 000 euro voor de toestellen van categorie A 
neerkomt op een verbeurdverklaring voor de eigenaars ervan. Zij zijn van mening dat rekening ermee moet 
worden gehouden dat de sector volledig en strikt gereglementeerd is, zodat de verzwaring van de fiscale last als 
gevolg van de bestreden bepaling niet kan worden gecompenseerd door verschillende organisatorische of 
beheersmaatregelen te nemen. Sommige verzoekende partijen voeren aan dat, concreet gezien, de verhoging van 
de belasting in 2013 op zich tot gevolg heeft dat elk batig resultaat voor hen verdwijnt, zij verliezen lijden of hun 
verliezen toenemen. 
 
 A.2.  De verzoekende partijen leiden een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 
172 van de Grondwet. Zij voeren aan dat de bestreden bepaling het bedrag van de belasting nagenoeg alleen 
verdubbelt voor de toestellen van categorie A en dat geen enkele verantwoording wordt gegeven voor dat 
verschil in behandeling onder de categorieën van toestellen. Zij merken op dat de enige uitleg die in de 
parlementaire voorbereiding wordt gegeven, betrekking heeft op, enerzijds, de wil om de afwezigheid van een 
indexering sinds 1996 te corrigeren, hetgeen onjuist is, en, anderzijds, de wil van het Waalse Gewest om zich af 
te stemmen op hetgeen de twee andere gewesten hebben gedaan. In dat opzicht onderstrepen zij dat de fiscale 
autonomie die aan de gewesten is toegekend, uitsluit dat de verantwoording voor een maatregel die ertoe strekt 
de vergelijkbare fiscale reglementeringen tussen de gewesten uniform te maken, als objectief en redelijk kan 



3 

worden beschouwd. Zij voegen eraan toe dat het verhoogde tarief voor de toestellen van categorie A evenmin 
kan worden verantwoord door de rendabiliteit van die toestellen. 
 
 A.3.  De verzoekende partijen leiden een derde middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 
172 van de Grondwet. Zij voeren aan dat krachtens artikel 79 van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen de rangschikking van een toestel in een van de wettelijke 
categorieën moet worden voorafgegaan door de raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen, maar dat 
een dergelijke raadpleging daarentegen niet vereist is voor het vaststellen van het bedrag van de belasting. Zij 
voeren aan dat de decreetgever, door verschillende bedragen volgens de categorieën vast te stellen, die 
categorieën indirect definieert. Zij leggen in dat verband uit dat het voor de decreetgever volstaat de tarieven met 
betrekking tot een van de categorieën te wijzigen om een nieuwe categorie van toestellen in te voeren en zulks 
zonder dat de voorafgaande raadpleging van de beroepsverenigingen in dat geval vereist is. Zij besluiten hieruit 
dat de eigenaars van toestellen die zijn onderworpen aan een belasting die kan worden verdubbeld zonder dat de 
beroepsverenigingen zijn geraadpleegd, worden gediscrimineerd ten opzichte van de eigenaars van toestellen die 
van wettelijke categorie zouden zijn veranderd na de voorafgaande raadpleging van de beroepsverenigingen. 
 
 A.4.  Het Hof heeft geen enkele memorie met verantwoording ontvangen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen stellen beroep tot vernietiging in tegen artikel 30 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 28 november 2013 « houdende verschillende maatregelen 

inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische 

ontspanningstoestellen ». 

 

 Artikel 30 van dat decreet bepaalt : 

 

 « In artikel 80 van het [Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen], gewijzigd bij het decreet van 19 december 2012, wordt § 1 vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 1.  Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld als volgt : 
 
Categorieën toestellen Belastingbedrag 
A 3.000,00 EUR 
B 1.194,80 EUR 
C 380,17 EUR 
D 271,55 EUR 
E 162,93 EUR 
 
 De bedragen van voormelde belastingen worden jaarlijks vanaf het belastbare tijdperk 
2014 aangepast naar gelang van de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Vanaf het jaar 2013 worden de bedragen te innen voor het lopend 
belastbaar tijdperk, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen 
tussen de maand juni van het jaar van de bekendmaking en de maand juni van het vorige jaar, 
jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door het Operationeel directoraat-generaal 
Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst. ’ ». 
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 B.2.  Het verzoekschrift tot vernietiging preciseert dat het beroep wordt ingesteld « tot 

bewaring van recht - voor het geval dat [het] Hof het […] beroep tot vernietiging zou 

inwilligen » dat door diezelfde partijen is ingesteld tegen artikel 13 van het decreet van het 

Waalse Gewest van 19 december 2012 « houdende de algemene ontvangstenbegroting van het 

Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 » (zaak nr. 5674). 

 

 Artikel 13 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 heeft immers 

een normatieve inhoud die identiek is aan die van artikel 30 van het bestreden decreet. 

 

 B.3.  Bij zijn arrest nr. 91/2014 van 12 juni 2014, heeft het Hof de beroepen tegen 

artikel 13 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 verworpen. 

 

 B.4.  De verzoekende partijen in de voorliggende zaak voeren, ter ondersteuning van hun 

verzoekschrift, drie middelen aan. 

 

 B.5.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 16 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11, 170 en 172 van 

de Grondwet. De verzoekende partijen voeren aan dat het nagenoeg verdubbelen van de 

belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A door de bestreden 

bepaling een overdreven of verregaande en discriminerende last vormt, aangezien geen enkele 

andere sector van de economie aan een dergelijke last is onderworpen. 

 

 Bij zijn voormelde arrest nr. 91/2014 heeft het Hof een identiek middel verworpen. Het 

heeft immers geoordeeld : 

 

 « B.6.2.  Een belasting vormt in beginsel een inmenging in het recht op het ongestoord 
genot van de eigendom. 
 
 Die inmenging is enkel verenigbaar met dat recht indien ze een redelijk verband van 
evenredigheid met het nagestreefde doel vertoont, dat wil zeggen indien ze het billijke 
evenwicht tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van dat 
recht niet verbreekt. Ofschoon de fiscale wetgever over een ruime beoordelingsmarge 
beschikt, schendt een belasting bijgevolg dat recht, indien ze op de belastingplichtige een 
buitengewone last doet wegen of fundamenteel afbreuk doet aan zijn financiële situatie 
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(EHRM, 31 januari 2006, Dukmedjian t. Frankrijk, §§ 52-54; EHRM, beslissing, 15 december 
2009, Tardieu de Maleissye e.a. t. Frankrijk). 
 
 B.6.3.  De belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A vormt 
een inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom van de personen welke 
die belasting verschuldigd zijn. 
 
 B.6.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat, naast het 
budgettaire doel dat de decreetgever bij de uitoefening van zijn fiscale bevoegdheid nastreeft, 
hij eveneens heeft gewild, enerzijds, het bedrag van de Waalse belasting op de 
ontspanningstoestellen van categorie A af te stemmen op het bedrag van de vergelijkbare 
belastingen in de twee andere gewesten en, anderzijds, de plaatsing van nieuwe automatische 
ontspanningstoestellen van categorie A te ontmoedigen teneinde de spelers te beschermen 
(Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 3; 4-IV bcd, nr. 5, pp. 19-20). 
 
 B.7.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de autonomie van de deelentiteiten 
belet dat de decreetgever het doel kan aanvoeren dat erin bestaat het bedrag van de door hem 
ingevoerde belasting af te stemmen op dat van soortgelijke belastingen die in de andere 
gewesten van de federale Staat bestaan. 
 
 Hoewel de autonomie van de deelentiteiten het Hof belet om, in het licht van het beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie, een relevante vergelijking te maken tussen de adressaten 
van wetgevingen die door verschillende deelentiteiten worden aangenomen, verbiedt die een 
decreetgever niet zich tot doel te stellen de inhoud van de wetgeving die hij bij de uitoefening 
van zijn bevoegdheden aanneemt, af te stemmen op de inhoud van die welke in andere 
entiteiten van kracht zijn. Een dergelijk doel is gewettigd en kan met name de verhoging van 
een belasting verantwoorden, zoals te dezen, wanneer de decreetgever vaststelt dat de 
verschillen in belasting negatieve of ongewenste gevolgen kunnen hebben voor het evenwicht 
van een sector. 
 
 B.7.2.  Zoals de decreetgever tijdens de parlementaire voorbereiding heeft opgemerkt, 
komt die verhoging ‘ voor de sector neer op 100 euro per maand ’, dus ‘ wanneer ervan uit 
wordt gegaan dat een taverne 22 dagen per maand open is, betekent dat […] gemiddeld 
4,5 euro per dag ’, of ‘ wanneer men de redenering verder trekt, 50 cent per exploitatie-uur ’, 
zodat hij uit die cijfers redelijkerwijs heeft kunnen afleiden ‘ dat de impact van die beslissing 
toch relatief beperkt is ’ (Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 3; 4-IV bcd, nr. 5, 
p. 20). De belasting op de automatische ontspanningstoestellen is overigens aftrekbaar in de 
vennootschapsbelasting, hetgeen eveneens de gevolgen voor de financiële situatie van de 
belastingplichtigen helpt te beperken. 
 
 Hieruit vloeit voort dat, gelet op de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen, de 
bekritiseerde verhoging van het bedrag van de belasting niet onevenredig is ten aanzien van 
de draagkracht van de belastingschuldigen en dat die geen overdreven last voor hen vormt ». 
 

 Het eerste middel is om dezelfde redenen niet gegrond. 
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 B.6.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 

van de Grondwet. De verzoekende partijen zijn van mening dat de decreetgever, door alleen 

het bedrag van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A te 

verhogen, een onverantwoord verschil in behandeling invoert tussen de eigenaars van 

toestellen van categorie A en de eigenaars van toestellen die tot de andere categorieën 

behoren, die geen vergelijkbare verhoging van de belasting moeten ondergaan. 

 

 Bij zijn voormelde arrest nr. 91/2014 heeft het Hof een identiek middel verworpen. Het 

heeft immers geoordeeld : 

 

 « B.9.1.  Door bedragen vast te stellen die verschillen naar gelang van de categorieën van 
betrokken toestellen, heeft de decreetgever rekening gehouden met artikel 79, § 2, van het 
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, dat bepaalt dat, voor 
de rangschikking van een bepaald toestel, rekening wordt gehouden met de rendabiliteit 
ervan, de aard van het voorgestelde spel en de veelvuldigheid van de inzet. 
 
 B.9.2.  Uit de vooruitzichten van het rendement van de belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen (Parl. St., Waals Parlement, 2012-2013, 4-IV a, nr. 1, bijlage 3, p. 13) 
en uit de uitleg van de Waalse Regering blijkt dat de toestellen van categorie A het talrijkst 
zijn op het grondgebied van het Gewest en dat eveneens van die toestellen de rendabiliteit in 
de loop van de laatste jaren het meest is toegenomen. Het is derhalve relevant, ten opzichte 
van het begrotingsdoel dat de decreetgever nastreeft, de belasting op die categorie van 
toestellen te verhogen teneinde het Gewest extra middelen toe te kennen zonder het bedrag 
van de belasting met betrekking tot de toestellen die tot andere categorieën behoren, 
noodzakelijkerwijs te verhogen. 
 
 B.9.3.  De fiscale wetgever kan overigens eveneens, door de verhoging van de belasting 
op een bepaalde categorie van toestellen, op meer nauwkeurige wijze de strijd willen 
aanbinden tegen de gevaren die gepaard gaan met de kansspelen en de spelers beschermen ten 
aanzien van een type toestellen dat specifieke kenmerken vertoont in verband met het risico 
van verslaving. In het licht van dat doel is het in het middel bestreden verschil in behandeling 
niet zonder redelijke verantwoording ». 
 

 Het tweede middel is om dezelfde redenen niet gegrond. 

 

 B.7.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 

van de Grondwet. De verzoekende partijen verwijten de decreetgever, door verschillende 

bedragen vast te stellen naar gelang van de categorieën van automatische 

ontspanningstoestellen, die categorieën indirect te hebben gedefinieerd zonder de betrokken 

beroepsverenigingen te hebben geraadpleegd. Zij voeren aan dat de Waalse Regering, 

krachtens artikel 79, § 3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
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belastingen, ertoe gehouden is de betrokken beroepsverenigingen te raadplegen wanneer zij 

de categorie vaststelt of wijzigt waarin een type toestel moet worden gerangschikt. Zij leiden 

hieruit af dat het feit dat de decreetgever de belasting zou kunnen verhogen zonder de 

betrokken beroepsverenigingen te raadplegen, een discriminatie zou inhouden. 

 

 Bij zijn voormelde arrest nr. 91/2014 heeft het Hof een identiek middel verworpen. Het 

heeft immers geoordeeld : 

 

 « B.11.1.  Artikel 13 van het decreet van 19 december 2012 heeft niet de draagwijdte die 
de verzoekende partijen eraan geven. Het vervangt artikel 80, § 1, van het Wetboek van de 
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen voor het Waalse Gewest door het 
bedrag van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen van categorie A te 
wijzigen. Het heeft noch tot doel, noch tot gevolg de rangschikking van de verschillende 
toestellen in de categorieën die vóór de aanneming ervan bestonden, rechtstreeks of indirect te 
wijzigen. 
 
 B.11.2.  De beslissing om de rangschikking van een type van automatische 
ontspanningstoestellen vast te stellen of te wijzigen, die moet worden voorafgegaan door de 
raadpleging van de betrokken beroepsverenigingen, en de beslissing om de belasting met 
betrekking tot een categorie van toestellen te verhogen, zijn overigens geen vergelijkbare 
beslissingen in het licht van de noodzaak om het advies van de vertegenwoordigers van de 
betrokken sector in te winnen. De afwezigheid van een verplichting om de betrokken 
beroepsverenigingen te raadplegen vóór het verhogen van de belasting, is dus niet in strijd 
met de in het middel aangehaalde bepalingen ». 
 

 Het derde middel is om dezelfde redenen niet gegrond. 

 

  



8 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 30 oktober 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5438 

 
 

Arrest nr. 160/2014 
van 6 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen (betreffende de verhoging van de pensioenleeftijd in de 

overheidssector en de uitzonderingen hierop), ingesteld door de vzw « Koninklijke Kring van 

Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2012 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen (betreffende de verhoging van de pensioenleeftijd in de overheidssector en de 
uitzonderingen hierop) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 
vierde editie) door de vzw « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van 
Antwerpen en Omliggende Politiezones », Bruno Baats, Luc Backaert, Mark Bastiaenssens, 
Eric Bortsel, Irene Buedts, Joseph Byloos, Koen Claus, Willy Coen, Kathleen Corluy, Erik 
De Baeck, Karel De Belder, Sonia De Bruyne, Willy De Clerck, Marc De Jonghe, Luc 
De Kock, Kris De Meulemeester, Marc De Vil, Jan De Wachter, Bart De Wandeleer, André 
De Wispelaere, Luc De Witte, André Deceuninck, Frank Devalck, Jean Luc Devemie, Jos 
Devoght, Walter Dillen, Eric Driessens, Guido Dupont, Roger Eerdekens, Werner Fabre, 
Tanja Faes, Bruno Floren, Luc Geens, Marc Gilbert, Bart Gysbrechts, Karl Heeren, Marleen 
Hellemans, Jan Hopstaken, Patrick Janssen, Marc Jaspers, Luc Joris, Noël Kennes, Jean 
Lantin, Philippe Lefebvre, Johan Luyckx, Leo Mares, Carl Maris, Jozef Massonet, Ludo 
Meeus, Jos Michiels, Roger Mol, Victor Neeus, Carlo Neut, Eddy Nuyts, Johan Nuyts, 
Johnny Olthof, Wim Ooms, Alex Possemiers, Vinciane Pötgens, Xavier Proot, Willy 
Provinciael, Jozef Rayen, Paul Roggemans, Paul Roofthooft, Freddy Rottiers, Eddy 
Schampaert, Marc Simons, Peter Somers, Ronald Speltens, Ben Staes, Johan Stoufs, Paul 
T’Kindt, Samuel Van Den Bossche, Marc Van Den Branden, Louis Van Den Buijs, Marnix 
Van Der Aerchot, Fernand Van Der Borght, Virginia Van Goethem, Willy Van Hoof, Patrick 
Van Hoof, Frank Van Konnegem, Pascal Van Mullem, Dirk Van Peer, Dirk Van Puyvelde, 
Jean-Pierre Van Thienen, Gerrit Van Vlierberghe, Dominique Vandenhoudt, Robert 
Vanderhoydonk, Walter Vanderplanken, Yannick Vanherck, Rudy Verbeeck, Sven Verberckt, 
Marc Vercammen, Kris Verlinden, Ronald Vermeulen, Pierre Vermeulen, Dominiek 
Vermont, Bart Verschaeren, Karel Verstraelen, Gert Verstraete, Wim Versyck, Koen 
Versyck, David Wauters, Thomas Wauters, Roger Wouters, Benedictus Vanderheiden, 
Jean-Pierre Beelen, Walter Huybrechts, Joannes Geysen en Dirk Lemmens, allen bijgestaan 
en vertegenwoordigd door Mr. P. Van der Straten, advocaat bij de balie te Antwerpen. 
 
 
 Bij arrest nr. 81/2013 van 6 juli 2013 heeft het Hof beslist dat het beroep tot vernietiging 
dat is gericht tegen de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, van de rol zal worden geschrapt indien geen beroep tot vernietiging van de 
artikelen 2 en 3, 1°, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector wordt ingesteld vóór 
22 juni 2013 of indien een dergelijk beroep, wanneer het wordt ingesteld, door het Hof zou 
worden verworpen. 
 
 
 Bij arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014, verbeterd bij beschikking van 30 juli 2014, heeft 
het Hof in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, de woorden « voor 
de geïntegreerde politie », vernietigd en de gevolgen van de vernietigde bepaling 
gehandhaafd, zoals is aangegeven in B.8 van dat arrest. 
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 Bij beschikking van 16 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist : 
 
 -  de debatten te heropenen; 
 
 -  de partijen uit te nodigen, in een uiterlijk op 11 september 2014 in te dienen aanvullende 
memorie, waarvan ze een kopie laten toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, 
hun eventuele opmerkingen te formuleren betreffende de gevolgen van het arrest nr. 103/2014 
van 10 juli 2014 voor de zaak met rolnummer 5438; 
 
 -  dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na 
ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden 
gehoord, en  
 
 -  dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 16 september 
2014 en de zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 16 september 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de onderhavige zaak het initiële beroep tot vernietiging tegen artikel 88 
van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is en dat het arrest van het Hof nr. 103/2014 van 
10 juli 2014 betrekking had op een bepaling tot wijziging van de thans bestreden bepaling.  
 
 Het Hof heeft de behandeling van het onderhavige beroep opgeschort bij zijn arrest nr. 81/2013 van 6 juni 
2013, aangezien de initiële versie van de bestreden bepaling werd gewijzigd vóór haar inwerkingtreding en aldus 
nooit van toepassing is geweest. Vervolgens hebben de verzoekende partijen een beroep tot vernietiging 
ingesteld tegen de wijzigingsbepaling, artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse 
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.  
 
 In het kader van dat laatste beroep heeft het Hof bij zijn arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 in artikel 88, 
tweede lid, van de wet van 28 december 2011, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 13 december 2012, 
de woorden « voor de geïntegreerde politie » vernietigd. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad blijkt uit het beschikkend gedeelte van het arrest nr. 103/2014 dat de 
woorden « voor de geïntegreerde politie » zijn vernietigd in zowel de initiële als de gewijzigde versie van 
artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011. Bijgevolg zouden de in het onderhavige beroep 
aangevochten woorden niet meer bestaan en zou het beroep zonder voorwerp moeten worden verklaard. 
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 A.3.  Voorts wijst de Ministerraad erop dat het Hof bij zijn arrest nr. 81/2013 de draagwijdte van het 
onderhavige beroep heeft beperkt tot de woorden « voor de geïntegreerde politie » in artikel 88 van de wet van 
28 december 2011 en dat het Hof in zijn arrest nr. 103/2014 niet is overgegaan tot de vernietiging van artikel 2 
van de wet van 13 december 2012. Bijgevolg zou het Hof in de onderhavige zaak noch de initiële, noch de 
gewijzigde versie van artikel 85 van de wet van 28 december 2011 moeten onderzoeken. 
 
 Artikel 85 van de wet van 28 december 2011 zou hoe dan ook geen onderscheiden behandeling van 
verschillende categorieën van personen creëren, maar slechts ertoe strekken de algemene voorwaarden voor 
vervroegde oppensioenstelling te verstrengen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Vóór de politiehervorming vielen de personeelsleden van de gemeentelijke 

politiekorpsen en van de gerechtelijke politie onder het gemeenrechtelijke pensioenstatuut van 

de ambtenaren. Bijgevolg werden zij krachtens artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen op pensioen gesteld op de leeftijd van 

65 jaar, behoudens hun mogelijkheid om op grond van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen op de leeftijd van 60 jaar 

op vervroegd pensioen te gaan. 

 

 Voor de personeelsleden van de rijkswacht golden daarentegen, krachtens het koninklijk 

besluit van 11 augustus 1923 « den tekst der samengeordende wetten op de militaire 

pensioenen goedkeurende », een aantal preferentiële leeftijdsgrenzen voor oppensioenstelling. 

Afhankelijk van het kader waartoe zij behoorden, werden de rijkswachters ambtshalve op 

pensioen gesteld op de leeftijd van 54, 56 of 58 jaar. 

 

 B.1.2.  Ter uitvoering van het zogenaamde « Octopusakkoord » werden de voormalige 

rijkswacht, gemeentelijke politie en gerechtelijke politie door de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, geïntegreerd 

in een eengemaakte politiedienst, gestructureerd op een lokaal en een federaal niveau.  

 

 De wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten en hun rechthebbenden beoogde vervolgens een eengemaakt pensioenstatuut 

te creëren voor de geïntegreerde politie. Die regeling is gebaseerd op het sociaal akkoord over 

de politiehervorming dat in 2000 met representatieve vakorganisaties werd gesloten.  
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 B.1.3.  Naast de creatie van een eenvormig pensioenstelsel voor de leden van de 

geïntegreerde politiediensten, streefde de wetgever met die wet tevens ernaar geen afbreuk te 

doen aan de rechtmatige pensioenverwachtingen van de gewezen leden van de afgeschafte 

politiekorpsen (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1112/001, pp. 3-4). Daartoe bepaalt 

artikel 14 van de wet van 30 maart 2001 : 

 

 « De personen die hun ambt bij de politiediensten neerleggen en die, overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 236, tweede lid, 242, tweede lid, of 243, derde lid, van de wet van 
7 december 1998, of overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 27 december 2000 
houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, beslist hebben onderworpen te blijven aan de wetten en reglementen die van 
toepassing zijn op de personeelscategorie waartoe zij vóór hun overgang naar de 
politiediensten behoorden, evenals de personen die hun ambt bij de politiediensten hebben 
neergelegd vóór 1 april 2001, blijven onderworpen aan de pensioenregelgeving die op hen 
van toepassing was vóór die overgang, rekening houdend met de wijzigingen die deze 
bepalingen zouden hebben ondergaan of zouden ondergaan. 
 
 […] ». 
 

 B.1.4.  Het pensioenstatuut bepaald door de wet van 30 maart 2001 voorziet voor het 

vervroegde pensioen van bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie in bijzondere 

leeftijdsgrenzen die afwijken van de wet van 15 mei 1984. Krachtens artikel 5 van de wet van 

30 maart 2001 « kan aan de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het 

basiskader, het middenkader of het kader van hulpagenten van politie, op hun verzoek, een 

pensioen verleend worden op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de volle 

leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum 

van de stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten 

minste twintig pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de 

bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de 

vaststelling van de wedde meetellen ». 

 

 Voor de personeelsleden van het operationeel kader die behoren tot het officierskader, 

alsook voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader bleef, bij gebrek aan 

bijzondere bepalingen die afwijken van de wet van 15 mei 1984, de leeftijd waarop vervroegd 

pensioen mogelijk is, op 60 jaar liggen. Dat onderscheid, dat door de wetgever werd 

verantwoord door het feit dat « de personeelsleden die op de leeftijd van 58 jaar op pensioen 

kunnen gaan, in grotere mate geconfronteerd worden met hogere beroepsrisico’s en sociale 

ongemakken en aan bijzondere fysieke vereisten moeten voldoen » (Parl. St., Kamer, 
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2000-2001, DOC 50-1112/1, p. 9), werd door het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002 van 

5 december 2002 bestaanbaar geacht met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.1.5.  Artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 bepaalt evenwel een preferentiële 

pensioenleeftijd voor de personeelsleden die op 30 april 1999 waren onderworpen aan het 

statuut van het operationeel korps van de rijkswacht of die op die datum als militair waren 

aangewezen om te dienen in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. Teneinde 

te vermijden dat voor die categorieën van personen afbreuk zou worden gedaan aan de 

pensioenleeftijd die het koninklijk besluit van 11 augustus 1923 hun toekende, kunnen die 

categorieën van personen de vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar blijven 

genieten, afhankelijk van het kader waartoe zij behoren. Artikel 10 van de wet van 30 maart 

2001 bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de personeelsleden die op 
30 april 1999 onderworpen waren aan het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht 
of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen in het administratief en logistiek 
korps van de rijkswacht, op hun verzoek, een pensioen verleend worden op de eerste dag van 
het trimester dat volgt op dit waarin zij de in het tweede of derde lid bepaalde leeftijd 
bereiken, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun 
functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste twintig 
pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens 
studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de 
wedde meetellen. 
 
 De in het eerste lid bedoelde leeftijd wordt vastgesteld op : 
 
 1°  54 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
 
 a)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O1, O2, 
O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die met ingang van 1 april 2001 in een van 
deze weddeschalen werden ingeschaald; 
 
 b)  niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal AA2, 
AA3 of A2A; 
 
 2°  56 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
 
 a)  het basis- of middenkader van het operationeel kader; 
 
 b)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O1, O2, 
O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die niet met ingang van 1 april 2001 in een van 
deze weddeschalen werden ingeschaald; 
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 c)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O5, O6, 
O5ir of O6ir; 
 
 d)  de niveaus B, C, of D van het administratief en logistiek kader; 
 
 e)  niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal AA4, 
AA5, A3A of A4A; 
 
 3°  58 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
 
 a)  het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de weddeschaal O7; 
 
 b)  niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de weddeschaal A5A. 
 
 In afwijking van het tweede lid, 1°, a), wordt de in het eerste lid bedoelde 
pensioenleeftijd op 56 jaar vastgesteld voor de personeelsleden met een graad van het 
officierskader van het operationeel kader, bezoldigd volgens de weddeschaal O2, die met 
ingang van 1 april 2001 in die weddeschaal werden ingeschaald en die, voor ze naar de 
politiediensten overstapten, de graad hadden van adjudant of van adjudant-chef bij de 
rijkswacht en de uitkering ontvingen als bedoeld in artikel 29, § 1, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende het geldelijk statuut van het 
rijkswachtpersoneel. 
 
 Voor de toepassing van het tweede en het derde lid wordt de bij het koninklijk besluit van 
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vastgestelde weddeschaal in aanmerking genomen die, rekening houdend met zijn 
anciënniteit, overeenstemt met de graad waarin het personeelslid vast is benoemd, ongeacht 
de bezoldiging die het personeelslid werkelijk geniet. 
 
 Voor de personeelsleden die, met toepassing van de wet van 17 november 1998 houdende 
integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, 
als gewezen lid van een dezer bijzondere politiekorpsen zijn overgegaan naar het operationeel 
korps van de rijkswacht, wordt de datum van 30 april 1999 in het eerste lid vervangen door 
1 december 2000. 
 
 Dit artikel is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op 
aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
 
 Voor de personeelsleden die, met toepassing van dit artikel, vragen om vóór de leeftijd 
van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede lid, van voormelde wet 
van 14 april 1965 bedoelde minimumleeftijd vastgesteld op 58 jaar.  
 
 In afwijking van het vorige lid wordt de minimumleeftijd van 58 jaar vervangen door 
54 jaar of 56 jaar voor de personeelsleden respectievelijk bedoeld in het tweede lid, 1° of 2°, 
voor wat betreft de inaanmerkingneming van diensten en perioden waarvoor het aandeel in de 
last van het enig rustpensioen wordt gedragen door de Staatskas, door N.M.B.S. Holding of 
door de Brussels International Airport Company ». 
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 Die preferentiële leeftijden voor de vervroegde pensionering van de officieren die op 

30 april 1999 waren onderworpen aan het statuut van het operationeel korps van de rijkswacht 

werden in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

 

 « De gewezen rijkswachters en militairen die overgaan naar de geïntegreerde 
politiediensten vielen vóór hun overgang onder de pensioenregeling ingesteld door de 
samengeordende wetten op de militaire pensioenen. Deze pensioenregeling kunnen zij, zoals 
bepaald in artikel 14, behouden indien zij na hun overgang naar de geïntegreerde 
politiediensten, binnen de daartoe gestelde termijnen, opteren voor het behoud van hun 
oorspronkelijk statuut van rijkswachter of militair. Indien zij bij het neerleggen van hun ambt 
evenwel volledig onderworpen zijn aan de bepalingen die het statuut of de rechtspositie 
vastleggen van de leden van het operationeel kader of van het administratief en logistiek 
kader van de politiediensten, worden zij in principe onderworpen aan de pensioenregeling 
vervat in Hoofdstuk II, dat een vervroegde pensionering op eigen verzoek, naargelang het 
kader waartoe zij behoren, slechts toelaat vanaf de leeftijd van 60 jaar of 58 jaar. In hun 
oorspronkelijke pensioenregeling zou het merendeel van deze personeelsleden daarentegen 
vóór de leeftijd van 60 jaar of 58 jaar gepensioneerd geworden zijn, met name zodra zij de 
leeftijdsgrens zouden bereikt hebben. 
 
 Rekening houdende met hun rechtmatige pensioenverwachtingen, heeft de Regering 
geoordeeld dat deze personeelsleden bezwaarlijk verplicht kunnen worden om te kiezen voor 
het behoud van hun oorspronkelijk statuut – met alle nadelen inzake verloning en 
bevorderingsmogelijkheden – indien zij op de in hun oorspronkelijk statuut bepaalde 
leeftijdsgrens op pensioen wensen te gaan, te meer daar dit bovendien zou indruisen tegen de 
doelstellingen van het ‘ Octopusakkoord ’. 
 
 Bij wijze van overgangsmaatregel laat artikel 10 de personeelsleden die op 30 april 1999 
in dienst waren dan ook toe om, op eigen verzoek, gepensioneerd te worden vanaf de datum 
waarop zij in hun oorspronkelijke pensioenregeling ambtshalve op rust zouden gesteld zijn 
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, op voorwaarde dat zij ten minste 
20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen zoals bedoeld in artikel 46 van de wet van 
15 mei 1984. De personeelsleden die op 30 april 1999 op hun verzoek als militair 
tewerkgesteld waren in het administratief en logistiek korps van de rijkswacht worden voor de 
toepassing van deze overgangsmaatregel behandeld als leden van het operationeel korps van 
de rijkswacht met dezelfde graad. Deze personeelsleden kunnen derhalve pas vanaf de in 
artikel 10, tweede lid, bepaalde minimumleeftijd op pensioen gaan, ook al zouden zij 
overeenkomstig hun oorspronkelijke pensioenregeling op een nog lagere leeftijd ambtshalve 
gepensioneerd geworden zijn wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. 
 
 […] 
 
 Het voordeel van deze overgangsmaatregel wordt niet toegekend aan de rijkswachters die 
na 30 april 1999 in dienst zijn getreden, noch aan de aangewezen of overgeplaatste militairen 
die na die datum overgegaan zijn naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. 
Deze personeelsleden worden geacht op 1 mei 1999 kennis te hebben gehad van de overgang 
van de rijkswacht naar de geïntegreerde politiediensten zoals bepaald in de wet van 
7 december 1998 en de eventuele wijzigingen van hun statuut en hun pensioenstelsel die 
hiermee gepaard konden gaan. De datum van 30 april 1999 stemt overeen met de datum 
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waarop de eerste ronde van de onderhandelingen met de vakverenigingen over het 
eenheidsstatuut van de leden van de geïntegreerde politiediensten werd afgesloten » (Parl. St., 
Kamer, 2000-2001, DOC 50–1112/001, pp. 14-15). 
 

 B.1.6.  Het verschil in behandeling op het vlak van de vervroegde pensioenleeftijd dat de 

artikelen 5 en 10 van de wet van 30 maart 2001 in het leven riepen tussen, enerzijds, de 

officieren die op 30 april 1999 waren onderworpen aan het statuut van het operationeel korps 

van de rijkswacht, en, anderzijds, de officieren die pas na die datum tot de rijkswacht zijn 

toegetreden en de officieren die tot de vroegere gemeentepolitie of de vroegere gerechtelijke 

politie behoorden, werd door het Hof bij zijn arrest nr. 177/2002 van 5 december 2002 

bestaanbaar geacht met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.2.1.  Artikel 85 van de wet van 28 december 2011 verving artikel 46 van de wet van 

15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen door de 

volgende bepaling : 

 

 « § 1.  Het pensioen kan worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 
die van hun 62ste verjaardag of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de 
stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, aan de personen die : 
 
 1°  minstens 40 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen in het stelsel van de 
staatsambtenaren; 
 
 2°  en hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en in aanmerking komende 
diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden op voorwaarde dat zij ten minste 
vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties 
wegens studies en van de periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de 
wedde meetellen. 
 
 Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, worden eveneens in aanmerking genomen, de 
kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend op een vervroegd pensioen 
in de regeling van de werknemers of in een ander wettelijk Belgisch pensioenstelsel. 
 
 In afwijking van het eerste lid, wordt de leeftijd van 62 jaar vervangen door : 
 
 -  60 jaar voor de personen die minstens 42 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 
eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  61 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het 
eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
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 § 2.  In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld : 
 
 1°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 : 
 
 -  op 60 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 38 dienstjaren vastgesteld 
overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 2°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 : 
 
 -  op 61 jaar voor de personen die minstens 39 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 3°  Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 : 
 
 -  op 61 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld 
overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 
 
 -  op 60 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig 
paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 
 
 § 3.  De in § 1, eerste lid, 1°, bepaalde voorwaarde dient niet vervuld te worden door de 
persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
 
 § 4.  De paragrafen 1 tot 3 zijn evenwel niet van toepassing : 
 
 1°  op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste in 
hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben of indien geen tuchtregeling 
erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende reden waardoor ze hun 
betrekking zonder opzeggingstermijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover dit 
ontslag, indien het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde 
rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toegekend; 
 
 2°  op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de 
artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. 
 
 Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het eerste lid bedoelde omstandigheden 
beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende diensten verricht, kunnen 
enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte diensten in aanmerking komen voor de 
toekenning van het rustpensioen. 
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 § 5.  Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt geen rekening gehouden 
met de diensten reeds in aanmerking genomen voor een pensioen in de werknemersregeling 
door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector ». 
 

 De inwerkingtreding van dat artikel 85 was vastgesteld op 1 januari 2013 (artikel 92 van 

de voormelde wet van 28 december 2011). 

 

 Bij artikel 2 van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende de pensioenen van de overheidssector werden in artikel 46 van de wet van 15 mei 

1984 wijzigingen aangebracht die op 21 december 2012 in het Belgisch Staatsblad zijn 

bekendgemaakt en op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (artikel 23, tweede lid, 3°, van 

de wet van 13 december 2012). 

 

 B.2.2.  Vóór de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet van 13 december 2012 houdende 

diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector, bepaalde 

artikel 88 van de wet van 28 december 2011, waarvan de inwerkingtreding was vastgesteld op 

1 januari 2013 krachtens artikel 92 van de voormelde wet van 28 december 2011 : 

 

 « Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de 
voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, 
van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 
van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 
artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 
betreffende de pensioenen van de openbare sector. 
 
 Het eerste lid doet geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdgrenzen van de 
oppensioenstelling bepaald : 
 
 -  voor het rijdend personeel van de NMBS Holding; 
 
 -  voor de geïntegreerde politie; 
 
 -  voor de militairen. 
 
 In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op 28 november 2011 in een 
voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden of in 
een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 
60ste verjaardag. 
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 Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die een aanvraag hebben 
ingediend vóór 28 november 2011 om in een situatie te worden geplaatst als beoogd door 
ditzelfde lid. 
 
 De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van 
de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4 ». 
 

 B.2.3.  Tegen de artikelen 85 en 88 van de wet van 28 december 2011 werd, vóór hun 

wijziging bij de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende de pensioenen van de overheidssector, het onderhavige beroep tot vernietiging 

ingesteld. Bij zijn arrest nr. 81/2013 van 6 juni 2013 heeft het Hof beslist dat dat beroep van 

de rol zal worden geschrapt indien geen beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3, 1°, 

van de voormelde wet van 13 december 2012 wordt ingesteld vóór 22 juni 2013 of indien een 

dergelijk beroep, wanneer het wordt ingesteld, door het Hof zou worden verworpen. 

 

 B.2.4.  De artikelen 2 en 3, 1°, van de voormelde wet van 13 december 2012, waarvan de 

inwerkingtreding is vastgesteld op 1 januari 2013 bij artikel 23, tweede lid, 3°, van dezelfde 

wet, hebben tijdig het voorwerp uitgemaakt van een beroep tot vernietiging. Bij zijn arrest 

nr. 103/2014 van 10 juli 2014, verbeterd bij de beschikking van 30 juli 2014, heeft het Hof 

over dat beroep uitspraak gedaan en « in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 

2011 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 december 

2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 

overheidssector, de woorden ‘ voor de geïntegreerde politie ’ » vernietigd. 

 

 B.2.5.  Het Hof handhaafde de gevolgen van de vernietigde bepalingen ten aanzien van 

de leden van de geïntegreerde politie die op het ogenblik van de uitspraak van het arrest, reeds 

hun vervroegd pensioen hadden genomen op grond van de vernietigde bepaling of wier 

aanvraag tot vervroegd vertrek met pensioen op grond van diezelfde bepaling reeds was 

goedgekeurd op het ogenblik van de uitspraak van het arrest, zelfs indien hun vertrek met 

pensioen zal plaatsvinden op een latere datum dan die van de uitspraak van het voormelde 

arrest van 10 juli 2014. 

 

 B.3.  Het Hof moet de omvang van het beroep tot vernietiging bepalen op basis van de 

inhoud van het verzoekschrift. 
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 Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat enkel de woorden « voor de geïntegreerde 

politie » in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 zijn bestreden. 

 

 B.4.  Ten gevolge van het voormelde arrest nr. 103/2014 moeten de woorden « voor de 

geïntegreerde politie » in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 worden 

geacht nooit deel te hebben uitgemaakt van de rechtsorde. 

 

 Bijgevolg is het onderhavige beroep zonder voorwerp. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 stelt vast dat het beroep zonder voorwerp is. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 november 2014. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5723 

 
 

Arrest nr. 161/2014 
van 6 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 

24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld door 

het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 3 oktober 2013 in zake Jean de Wergifosse tegen de Rijksdienst voor 
Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktober 2013, 
heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, in de interpretatie volgens welke, voor de 
toepassing van die bepaling, rekening moet worden gehouden met de jaren van de loopbaan 
waarvoor een werknemer een pensioenstelsel geniet met toepassing van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
eventueel in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
en met artikel 14 van dat Verdrag, in het nadeel van de geëxpatrieerden die ingetekend 
hebben op het facultatieve stelsel van de DOSZ ten opzichte van diegenen die een verzekering 
bij een privémaatschappij hebben gesloten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jean de Wergifosse, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. van Drooghenbroeck, 
advocaat bij de balie te Nijvel; 
 
 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Leclercq, 
advocaat bij de balie te Brussel; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en 
Mr. C. Vannieuwenhuyse, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 1 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe 
en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 16 juli 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 16 juli 2014 
in beraad genomen. 
 
 Ingevolge het op 29 juli 2014, zijnde buiten de voormelde termijn, ingediende verzoek van 
een partij om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 17 september 2014 de 
debatten heropend en de dag van de terechtzitting bepaald op 8 oktober 2014. 
 
 Bij beschikking van 8 oktober 2014, heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting 
van 29 oktober 2014. 
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 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. van Drooghenbroeck, voor Jean de Wergifosse; 
 
 .  Mr. T. Demaseure, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Leclercq, voor de 
Rijksdienst voor Pensioenen; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. C. Vannieuwenhuysen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Jean de Wergifosse, appellant voor de verwijzende rechter, heeft bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
op 18 januari 2010 een rustpensioen aangevraagd. 
 
 Bij een beslissing van 29 juli 2010 is hem een pensioen toegekend voor een maandelijks brutobedrag van 
1 197,18 euro, vermeerderd met het vakantiegeld en een pensioenbonus van 220,73 euro bruto per maand. Het 
pensioen is berekend op een loopbaan van 20/45sten. 
 
 Jean de Wergifosse heeft tegen die beslissing een beroep ingesteld, waarbij hij, enerzijds, de 
inaanmerkingneming betwist van de periode van aansluiting bij de DOSZ voor de toepassing van artikel 10bis 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en waarbij hij de inaanmerkingneming van een loopbaan van 34/45sten eist, en, anderzijds, 
impliciet de terugbetaling vordert van het bedrag dat is betaald als regularisatie van zijn studiejaren. 
 
 De eerste rechter heeft de vordering verworpen bij een vonnis van 27 oktober 2011. 
 
 Het is tegen die beslissing dat een beroep is ingesteld voor het Arbeidshof te Brussel. Dat laatste is van 
oordeel dat het bij de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid ingevoerde stelsel van het 
rust- en overlevingspensioen valt onder het beginsel van de eenheid van loopbaan bepaald in het voormelde 
artikel 10bis. 
 
 Jean de Wergifosse voert aan dat die conclusie ingaat tegen artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en tegen artikel 14 van dat Verdrag. 
 
 De verwijzende rechter twijfelt eraan dat, voor de toepassing van artikel 10bis van het koninklijk besluit 
nr. 50, het bij de wet van 17 juli 1963 bepaalde pensioenstelsel, gelet op de specifieke kenmerken ervan, kan 
worden vergeleken met het stelsel van de privéverzekering, gesloten bij een privémaatschappij. Aangezien het 
Hof zich nog niet over die kwestie heeft uitgesproken, stelt de verwijzende rechter de hiervoor weergegeven 
prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Jean de Wergifosse 
 
 A.1.  Jean de Wergifosse voert in de eerste plaats aan dat de categorieën van personen waartussen de 
ongelijkheid wordt aangevoerd, vergelijkbaar zijn. Immers, of het nu gaat om werknemers die een deel van hun 
werk in het buitenland uitvoeren en vrij beslissen om bijdragen te storten voor het stelsel van de Dienst voor de 
Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), dan wel om iedere persoon die zich verzekert bij een 
privéverzekeringsmaatschappij, kiezen die personen voor een facultatief systeem, ter aanvulling van het systeem 
dat geregeld is via het socialezekerheidsstelsel dat eventueel is ingevoerd in de Staat waar zij hun prestaties 
uitvoeren en dat, ten slotte, gebaseerd is op een wijze van individuele kapitalisatie. Hij verwijst naar het arrest 
van het Hof nr. 150/2007 van 5 december 2007. 
 
 Hij is voorts van mening dat, net als eender welke verzekerde die met een verzekeringsmaatschappij een 
overeenkomst sluit met het oog op een aanvullend pensioen, de geëxpatrieerde buiten Europa die zich richt tot de 
DOSZ, deelneemt aan een contractueel proces. 
 
 Hij voert vervolgens aan dat het verschil in behandeling objectief noch redelijk verantwoord is. Er bestaat 
immers geen redelijk verband tussen de aangewende middelen en het door de wetgever nagestreefde doel. Ter 
ondersteuning daarvan merkt hij op dat nooit een beroep op de waarborg van de Staat moest worden gedaan. De 
aard van overheidsinstelling zoals die van de DOSZ wijzigt niets aan de vergelijkbaarheid van de categorieën 
van verzekerden/bijdrageplichtigen die verschillend worden behandeld in de overwogen interpretatie van het 
voormelde artikel 10bis. 
 
 Ten slotte voert hij aan dat de in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij hem zijn fundamenteel recht 
ontzegt om een rustpensioen te genieten dat in verhouding staat tot de jaren van zijn loopbaan en dus tot zijn 
bijdragen, noch het beginsel van het billijke evenwicht tussen de vereisten van het algemeen belang en die van 
de bescherming van het recht op de eerbiediging van de eigendom, noch het evenredigheidsbeginsel naleeft en 
bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt. 
 
 Hij stelt het Hof derhalve voor de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. 
 
 
 Standpunt van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
 
 A.2.  De RVP herinnert aan de fundamentele verschillen die bestaan tussen, enerzijds, het DOSZ-stelsel en, 
anderzijds, de pensioenverzekeringen die in de privésector worden gesloten. Die laatste maken het mogelijk een 
pensioen te vormen ter aanvulling van een wettelijk stelsel, terwijl een dergelijke cumulatie niet mogelijk is met 
het DOSZ-stelsel, aangezien de toetreding tot een Belgisch socialezekerheidsstelsel de met de DOSZ gesloten 
overeenkomst doet vervallen. Omgekeerd heeft een bij het DOSZ-stelsel aangesloten persoon perfect het recht 
om tegelijkertijd een pensioenverzekering in de privésector te sluiten. 
 
 De RVP herinnert vervolgens eraan dat het doel van het beginsel van de eenheid van de beroepsloopbaan 
met name erin bestaat bij te dragen tot het financiële evenwicht van alle socialezekerheidsstelsels. Die regel van 
beperkte toewijzing die van toepassing is op het DOSZ-stelsel geldt niet in het kader van de 
pensioenverzekeringen die in de privésector worden gesloten, waar, bij overlijden, het gevormde kapitaal altijd 
zal worden uitgekeerd met de interesten en de eventuele winstdeelnames aan de door de verzekerde aangewezen 
begunstigde. Om die reden worden die pensioenverzekeringen niet beschouwd als een werkelijk pensioen, maar 
als een individuele spaarvorm. 
 
 Ten slotte, indien het stelsel van de DOSZ en dat van de pensioenverzekeringen op voet van gelijkheid 
zouden moeten worden geplaatst, dan zou dat erop neerkomen een discriminatie in te voeren, aangezien, volgens 
de stelling van Jean de Wergifosse, artikel 10bis van het voormelde koninklijk besluit nr. 50 van toepassing moet 
zijn op de werknemers die zijn tewerkgesteld in België en/of in een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook 
in Zwitserland, maar niet op de in België en in overzeese gebieden tewerkgestelde werknemers. 
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 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.  Hoewel het juist is dat het stelsel van de DOSZ bepaalde mechanismen van de privéverzekeringen 
overneemt, blijft het niettemin een stelsel dat deel uitmaakt van het wettelijke socialezekerheidsstelsel. 
 
 In de eerste plaats is het stelsel van de DOSZ geen zuiver kapitalisatiesysteem, maar een gemengd systeem 
dat gedeeltelijk door de bijdragen van de verzekerden en gedeeltelijk door de Belgische Schatkist wordt 
gefinancierd. 
 
 Bovendien zijn de pensioenrenten automatisch en volledig gekoppeld aan de schommeling van de index en 
zijn de bedragen gekapitaliseerd. 
 
 Het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld worden eveneens toegekend aan de verzekerden van de 
DOSZ (artikel 22quinquies van de wet van 17 juli 1963). 
 
 De vrijwillige aansluiting van de verzekerden bij de DOSZ gebeurt onder de bij de wet van 17 juli 1963 
bepaalde voorwaarden, hetgeen het reglementaire karakter van het stelsel van de DOSZ aantoont. Daarnaast 
voeren zowel het wettelijk pensioenstelsel als het stelsel van de DOSZ een subjectief recht in voor de werknemer 
om toe te treden tot het wettelijk stelsel of tot het overzeese socialezekerheidsstelsel. Een dergelijk recht bestaat 
niet in het kader van de privéverzekeringen. 
 
 De Ministerraad voert vervolgens aan dat het uitgangspunt van de prejudiciële vraag, namelijk het stelsel 
van de DOSZ beschouwen als een vorm van pensioensparen, verkeerd is. 
 
 Zelfs in de veronderstelling dat het Hof aanvaardt dat de situaties vergelijkbaar zijn, dient de prejudiciële 
vraag ontkennend te worden beantwoord. Het verschil in behandeling berust immers op een wettige reden. Het 
pensioenstelsel van de DOSZ is een wettelijk stelsel dat steunt op het systeem van de solidariteit. Het is datzelfde 
solidariteitsbeginsel dat de invoering van het beginsel van de eenheid van loopbaan verantwoordt. 
 
 Ten aanzien van de schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens aanvaardt het rechtscollege in Straatsburg dat de Staten vrij zijn om hun 
socialezekerheidsstelsels te bepalen en het type en het niveau van de sociale prestaties te kiezen. 
 
 Ten aanzien van artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aanvaardt datzelfde Hof 
de verschillen in behandeling die beantwoorden aan met name de wettigheids- en evenredigheidsvoorwaarden, 
hetgeen te dezen het geval is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 10bis 

van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen voor werknemers, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag. 
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 B.1.2.  Het voormelde koninklijk besluit is genomen op basis van de wet van 31 maart 

1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde de economische 

heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het 

begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid op basis van artikel 1, 9°, artikel 3, tweede 

lid, en artikel 4 van die wet. Dat koninklijk besluit werd niet door een wet bekrachtigd. 

Artikel 10bis werd ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 

1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale sector. Dat 

laatste koninklijk besluit is bekrachtigd bij artikel 9, 1°, van de wet van 6 december 1984 tot 

bekrachtiging van de koninklijke besluiten vastgesteld ter uitvoering van artikel 1, 1° en 2°, 

van de wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning. 

Bijgevolg is het Hof bevoegd de prejudiciële vraag te beantwoorden. 

 

 B.1.3.  Artikel 10bis van het voormelde koninklijk besluit nr. 50 vestigt het principe van 

de « eenheid van loopbaan », dat ertoe strekt de cumulatie te regelen van een 

werknemersrustpensioen met een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel toegekend 

krachtens een Belgische regeling inzake rust- en overlevingspensioenen, met uitzondering van 

die van de zelfstandigen, of krachtens elke analoge regeling uit het buitenland of van een 

regeling toepasselijk op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. Het houdt in dat 

alle erkende loopbanen, met uitzondering van die van zelfstandige, moeten worden 

getotaliseerd met die van werknemer en, wanneer het totaal van de breuken die voor elk van 

die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt, de loopbaan die 

voor de berekening van het werknemersrustpensioen in aanmerking wordt genomen, met 

evenveel jaren moet worden verminderd als nodig is om dat totaal tot die eenheid terug te 

brengen. 

 

 De breuk waarvan sprake drukt de verhouding uit tussen de duur van de tijdvakken, het 

percentage of iedere andere maatstaf, met uitsluiting van het bedrag, die voor de vaststelling 

van het toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en het maximum van die duur, dat 

percentage of de andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden 

toegekend. 

 

 B.2.  Het hoofdgeding betreft de vraag op welke breuk die de grootte van het 

pensioenbedrag ten laste van de DOSZ weergeeft, de appellant recht heeft. Volgens het 

verwijzende rechtscollege moet die breuk worden berekend op basis van het beginsel van de 
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eenheid van loopbaan, waarbij het pensioenstelsel ten laste van de DOSZ valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 10bis van het voormelde koninklijk besluit nr. 50. Aan het Hof 

wordt een vraag gesteld over het verschil in behandeling dat zou voortvloeien tussen de in het 

buitenland tewerkgestelde werknemers die zich hebben aangesloten bij het facultatieve stelsel 

van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en diegenen die een verzekering 

hebben gesloten bij een privémaatschappij op wie het beginsel van de eenheid van loopbaan 

niet van toepassing is. 

 

 B.3.1.  De bij de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid 

ingevoerde regeling is een facultatief systeem van sociale zekerheid waarbij de personen die in 

de door de Koning aangewezen overzeese landen werken, zich kunnen aansluiten. 

 

 Die regeling betreft « zowel de agenten […] die hun diensten verrichten in een openbare 

sector als de werknemers tewerkgesteld door private ondernemingen bij uitvoering van een 

kontrakt van dienstverhuring of zelfs personen die een zelfstandige beroepsbedrijvigheid 

uitoefenen » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 431/1, p. 1). 

 

 Die regeling werd uitgewerkt teneinde te « beantwoorden aan de bekommernissen van deze 

die verlangen overzees een loopbaan te ondernemen of te voltooien en wensen in hun land van 

herkomst gedekt te zijn door wettelijke bepalingen die een stelsel van sociale verzekeringen 

voorzien » (ibid.). 

 

 B.3.2.  De prestaties waarop de verzekerden aanspraak zullen kunnen maken om reden van 

de stortingen die op hun rekeningen zijn ingeschreven, worden opgevat als « prestaties die deze 

aanvullen welke de belanghebbenden kunnen bekomen in het land waar hun 

beroepsbedrijvigheid uitgeoefend wordt » (ibid.). 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt nog : 

 

 « Kunnen deelnemen aan het facultatief stelsel van ouderdoms- en 
overleveringsverzekering, van de ziekengeld- en invaliditeitsverzekering en van de 
ziektekostenverzekering, de personen van Belgische nationaliteit en, onder sommige 
voorwaarden, de personen van vreemde nationaliteit die een beroepsbedrijvigheid uitoefenen, 
ondergeschikt of niet, buiten Belgisch grondgebied, in de landen door de Koning bepaald 
(artikel 12) » (ibid., p. 4). 
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 « De aansluiting bij het beoogde stelsel van sociale zekerheid voorzien bij deze wet kan niet 
dwingend zijn. Zij is facultatief daar zij de soevereiniteit van die vreemde landen dient te 
eerbiedigen welke de op hun grondgebied werkende Belgen zouden kunnen verplichten aan te 
sluiten bij de in dit land in voege zijnde sociale reglementatie. Zij is aanvullend om de 
belanghebbenden toe te laten een bijkomende sociale verzekering aan te gaan in het moederland, 
indien deze van het land waar zij een beroepsactiviteit uitoefenen, hun onvoldoende garanties 
biedt of om elke andere reden (b.v. onvoordelige geldkoers) » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, 
nr. 271, p. 3). 
 

 B.3.3.  In tegenstelling tot het socialezekerheidsstelsel van de loontrekkenden, dat is 

gebaseerd op een repartitiesysteem, is het bij de voormelde wet van 17 juli 1963 ingevoerde 

stelsel van ouderdoms- en overlevingsverzekering « gebaseerd […] op de individuele 

kapitalisatie » (ibid., p. 5) wat betreft het berekenen van de ouderdoms- en overlevingsrenten, 

met de in artikel 58 van de voormelde wet van 17 juli 1963 bedoelde waarborg van de Belgische 

Staat. 

 

 De deelname aan de overzeese sociale zekerheid sluit bovendien in beginsel de toepassing 

van de Belgische wetgeving in verband met de sociale zekerheid van de loontrekkenden uit. 

 

 B.4.  Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid maakt het personen die in bepaalde 

landen werken mogelijk om, los van de sociale zekerheid die door die landen zou worden 

geboden op basis van hun activiteit aldaar, te participeren in een stelsel waarbij onder bepaalde 

voorwaarden dekking wordt verleend voor bepaalde risico’s. 

 

 De wetgever heeft enkel een aanvullend stelsel van overzeese sociale zekerheid willen 

aanbieden dat - mits de vrijwillige betaling van bijdragen - dekking biedt in het kader van een 

ouderdoms- en overlevingsverzekering (hoofdstuk III van de wet van 17 juli 1963 – artikelen 20 

en volgende), een ziekte- en invaliditeitsverzekering (hoofdstuk IV – artikelen 29 en volgende) 

en een verzekering voor geneeskundige verzorging (hoofdstuk V – artikelen 42 en volgende). 

 

 B.5.  Het was de bedoeling van de wetgever om enkel een basisbescherming aan te 

bieden naast het eventuele socialezekerheidsstelsel van het land waar de beroepsactiviteit 

wordt uitgeoefend. In het socialezekerheidsstelsel van de werknemers of dat van het 

overheidspersoneel, dragen alle aangeslotenen verplicht bij tot de dekking tegen alle risico’s 

met inbegrip van de beroepsziekten. Daarentegen kunnen de betrokkenen kiezen om zich al 
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dan niet aan te sluiten bij het stelsel van de overzeese sociale zekerheid; bij aansluiting is hun 

bijdrage enkel bestemd voor de drie risico’s waarvoor dat stelsel een basisdekking biedt. 

 

 B.6.  Het bij de wet van 17 juli 1963 ingevoerde stelsel verschilt van het verplichte 

socialezekerheidsstelsel waarin is voorzien voor de in België tewerkgestelde loontrekkenden. 

Het biedt een facultatieve verzekering aan die in zekere mate in concurrentie treedt met de 

private verzekeringen. 

 

 B.7.1.  Uit het verslag aan de Koning blijkt dat bij de invoeging van artikel 10bis in het 

koninklijk besluit nr. 50 de bedoeling voorlag door de invoering van het beginsel van de 

eenheid van loopbaan in de rust- en overlevingspensioenen, alle werknemers met een 

gemengde beroepsloopbaan op gelijke voet te behandelen en zulks met het oog op het 

beheersen van de uitgaven in de pensioensector (Verslag aan de Koning bij het voormeld 

koninklijk besluit nr. 205, Belgisch Staatsblad, 6 september 1983, p. 11094). 

 

 B.7.2.  Wanneer de wetgever een wettelijke en facultatieve ouderdomsverzekering 

aanbiedt aan de in het buitenland tewerkgestelde werknemers, valt het onder zijn 

beoordelingsbevoegdheid om de voorwaarden en de regeling van deelname aan die 

verzekering aan te passen aan de economische omstandigheden. 

 

 B.7.3.  Hoewel het juist is dat het verzekeringsstelsel met het oog op de ouderdom en het 

vervroegde overlijden zoals ingevoerd bij de voormelde wet van 17 juli 1963 steunt op de 

individuele kapitalisatie voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen, gaat die 

kapitalisatie gepaard met de waarborg van de Belgische Staat bepaald in artikel 58 van de 

voormelde wet van 17 juli 1963. Bovendien worden vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld 

betaald (artikel 22quinquies van de wet van 17 juli 1963). Ten slotte zijn de ouderdomsrenten 

automatisch gekoppeld aan de schommeling van de index. Dergelijke waarborgen bestaan niet 

wanneer een persoon een privéverzekeringsovereenkomst sluit met het oog op een 

rustpensioen. 

 

 Hieruit vloeit voort dat het in de prejudiciële vraag aangevoerde verschil steunt op een 

objectief criterium, namelijk, met name, het bestaan van de waarborgen van de Staat waaraan 

hiervoor wordt herinnerd voor diegenen die vrijwillig een ouderdomsverzekering bij de 

DOSZ hebben gesloten, en dat het evenredig is met het doel van de maatregel, namelijk de 
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beheersing van de overheidsuitgaven, die solidair moet worden gedragen door alle 

begunstigden van die waarborg. 

 

 B.7.4.  Het is bijgevolg niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat 

de wetgever het beginsel van de eenheid van loopbaan toepast op de in het buitenland 

tewerkgestelde werknemers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij de DOSZ voor hun 

ouderdomsverzekering, naar het voorbeeld van alle werknemers die vallen onder het 

Belgische verplichte socialezekerheidsstelsel als loontrekkende, noch dat op hen het beginsel 

van de solidariteit onder werknemers wordt toegepast - waarop de wettelijke en verplichte 

socialezekerheidsstelsels berusten -, dat inhoudt dat de excedenten die sommige werknemers 

bovenop een volledige loopbaan hebben betaald, bijdragen tot de financiering van het 

systeem. 

 

 B.8.1.  Voorts dient te worden nagegaan of de in het geding zijnde bepaling niet in strijd 

is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen met artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 14 van dat Verdrag. 

 

 B.8.2.  Het Hof onderzoekt geen argument afgeleid uit de samenhang van artikel 14 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet wanneer zoals te dezen daaruit geen argumenten worden afgeleid die verschillen 

van die welke worden aangevoerd ter ondersteuning van de beweerde schending van die twee 

grondwetsartikelen en wanneer het Hof die argumenten eerder heeft onderzocht. 

 

 B.8.3.  Het recht op het pensioen van loontrekkende is een subjectief recht van 

vermogensrechtelijke aard dat door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens wordt beschermd (zie onder meer EHRM, 

12 april 2006, Stec en anderen t. Verenigd Koninkrijk, § 55; 18 februari 2009, Andrejeva 

t. Letland, § 79). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besluit evenwel tot de niet-

schending van die bepaling wanneer, in verband met de begrenzing van de pensioenen, een 

Staat eventueel rekening diende te houden met verschillende overwegingen van economische 

en sociale aard (EHRM, 25 oktober 2011, Valkov en anderen t. Bulgarije, § 91). 
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 Te dezen maakt de eenheid van loopbaan deel uit van een aantal maatregelen die ertoe 

strekken de toename van de uitgaven in het pensioenstelsel van de loontrekkenden af te 

remmen. De maatregel is relevant ten opzichte van het nagestreefde doel en de aantasting van 

het eigendomsrecht is niet onevenredig, daar diegene die een pensioen bij de DOSZ heeft 

gesloten geenszins zijn recht op het pensioen wordt ontzegd. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 

rust- en overlevingspensioen voor werknemers schendt niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag, in de 

interpretatie dat, voor de berekening van het pensioen, rekening moet worden gehouden met 

de loopbaanjaren waarvoor een werknemer een pensioenstelsel geniet met toepassing van de 

wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5730, 5766 en 5786 

 
 

Arrest nr. 162/2014 
van 6 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 3, littera a), en 5, littera a), van de 

programmawet van 28 juni 2013 (wijziging van de artikelen 171 en 269 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992), ingesteld door de vzw « Neutraal Syndicaat voor 

Zelfstandigen » en anderen, door Steven Beckers en anderen en door de vzw « Verbond der 

Vlaamse Tandartsen » en de bvba « Dr. Stefan Verellen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 3, littera a), en 5, littera a), van de programmawet van 28 juni 2013 
(wijziging van de artikelen 171 en 269 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, tweede editie, door de 
vzw « Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen », het « Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten », de vzw « Belgische Vereniging van 
Artsensyndicaten », Luc Bogaerts, Stefan Brebels, Linda Defreyne, Patrick Hateau, Chris 
Illegems, Roland Lemye, Chris Smout, Alfons Felix Tirry, Camiel Vennekens, Nick 
Verheyden en Geert Verrijken, allen bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Dauginet, 
advocaat bij de balie te Antwerpen. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 december 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 3, littera a), en 5, littera a), van dezelfde programmawet door 
Steven Beckers, Marc Buelens, Lubomyr Dybajlo, Herman Laedemans, Christiaan Lemmens, 
Rita Vanaken, Kristiaan Vekemans, Ronald Verbruggen, Jozef Vermaerke, Willy Van Reeth 
en de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie », allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. G. De Neef, advocaat bij de balie te Brussel. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 december 2013, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 3, littera a), en 5, littera a), van dezelfde 
programmawet door de vzw « Verbond der Vlaamse Tandartsen » en de bvba « Dr. Stefan 
Verellen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Dauginet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5730, 5766 en 5786 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Declercq, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van 
antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. De Groot 
en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de 
zaken in beraad zullen worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 
18 augustus 2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de partijen 
 
 A.1.1.  De beroep instellende natuurlijke personen in de zaken nrs. 5730 en 5766 voeren aan dat zij de 
hoofdaandeelhouders van een vennootschap zijn. De winsten die binnen die vennootschappen werden 
gerealiseerd, hebben geleid tot een opbouw van belaste reserves die aanleiding kunnen geven tot een aanvullend 
pensioenkapitaal. De stopzetting van de beroepsactiviteiten zal vaak aanleiding geven tot de liquidatie van de 
desbetreffende vennootschap. Men wordt in dat geval onderworpen aan een belasting waarin bij de opbouw van 
die reserves niet was voorzien. 
 
 A.1.2.  De beroep instellende rechtspersonen in de zaken nrs. 5730, 5766 en 5786 voeren aan dat ze een 
collectief belang nastreven dat voortvloeit uit hun statutaire doelomschrijving. Overeenkomstig de vaste 
rechtspraak van het Hof moet in casu voldaan worden aan vier voorwaarden : (1) het maatschappelijk doel moet 
van bijzondere aard zijn, (2) het collectief belang is niet beperkt tot de individuele belangen van de leden, (3) het 
maatschappelijk doel kan door de bestreden norm worden geraakt en (4) het blijkt niet dat het maatschappelijk 
doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. Volgens de beroep instellende rechtspersonen in de zaken 
nrs. 5730 en 5766 wordt aan die voorwaarden voldaan. 
 
 Daarnaast voert de tweede beroep instellende rechtspersoon in zaak nr. 5786 aan dat sommige 
rechtspersonen, zoals hijzelf, persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden 
bepalingen. Die partij heeft in het verleden winsten gerealiseerd die aan de vennootschapsbelasting werden 
onderworpen en die hebben geleid tot de opbouw van belaste reserves. De afschaffing van de afzonderlijke 
liquidatieheffing heeft tot direct gevolg dat de reserves die in de vennootschap in het verleden werden 
opgebouwd, bij stopzetting van de activiteiten zullen worden onderworpen aan een belasting die bij de opbouw 
van de reserves niet kon worden voorzien. De belasting wordt immers niet alleen geheven op reserves 
opgebouwd na de invoering van de nieuwe heffing, maar ook op reserves die voorheen werden opgebouwd, 
waardoor de belastingdruk met 150 pct. toeneemt. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat hun onderscheiden belang voldoende is aangetoond en 
dat derhalve de ingediende beroepen ontvankelijk zijn. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad meent dat de elfde verzoekende partij in de zaak nr. 5766 (de 
vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie ») niet voldoet aan de voorwaarden die een verzoekende partij die een 
rechtspersoon is, dient te vervullen opdat hij zich kan beroepen op zijn collectief belang. Volgens de 
Ministerraad wordt niet aangetoond op welke manier het maatschappelijk doel van de vzw « Nieuw-Vlaamse 
Alliantie » door de bestreden norm zou zijn geraakt; het is niet duidelijk hoe de politieke, culturele, sociale of 
economische belangen van de Vlamingen geraakt zouden kunnen worden door een aanpassing van het tarief op 
de liquidatieboni. Het belang onderscheidt zich te dezen niet van de actio popularis, waardoor het verzoekschrift 
van de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » als onontvankelijk dient te worden afgewezen. 
 
 A.2.2.  De vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » herhaalt dat haar maatschappelijk doel wordt geraakt door de 
bestreden norm. De bestreden bepalingen werken immers direct, specifiek en negatief in op de economische 
belangen van de Vlamingen, aangezien de Vlamingen daardoor zullen worden onderworpen aan een nieuw tarief 
inzake liquidatieheffing; voormelde vaststelling is, volgens haar, voldoende om aan te tonen dat het 
maatschappelijk doel van de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » door de bestreden norm kan worden geraakt. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad meent in zijn memorie van wederantwoord, dat de vzw « Nieuw-Vlaamse 
Alliantie » er niet in slaagt aan te tonen waarom de bestreden bepalingen de Vlamingen als bevolkingsgroep 
meer zou raken dan de Belgen. 
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 Wat de schending van het ongestoord genot van eigendom betreft (eerste middel in de zaken nrs. 5730 en 
5786 en tweede middel in de zaak nr. 5766) 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730, 5766 en 5786 voeren aan dat de bestreden 
bepalingen een schending inhouden van het ongestoord genot van eigendom, zoals gewaarborgd door artikel 16 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
omdat daardoor de latente belastingschuld op de reeds aan de vennootschapsbelasting onderworpen reserves met 
150 pct. zou stijgen. 
 
 A.3.2.  De afschaffing van de afzonderlijke liquidatieheffing van 10 pct. houdt, volgens de verzoekende 
partijen, zowel voor de vennootschappen als voor de aandeelhouders, een aantasting van het ongestoord genot 
van eigendom in. De reserves vormen voor de aandeelhouders immers een aanvullend pensioen, aangezien de 
meeste kmo’s worden vereffend als de zaakvoerder op pensioen gaat. De personen die hun professionele 
activiteit via een dergelijke vennootschap uitoefenen, beschikken dan ook over een vaststaande, zekere en 
definitief verworven vordering op die pensioengelden. Daarnaast bestaat er een gerechtvaardigde verwachting 
dat ze na hun pensionering vrij over hun gelden kunnen beschikken, zoals bevestigd door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM, 29 november 1991, Pine Valley Developments Ltd t. Ierland, en EHRM, 
20 november 1995, Pressos Compania Naviera S.A. t. België). 
 
 A.4.1.  De Ministerraad merkt op dat het toepassingsgebied van artikel 16 van de Grondwet beperkt blijft 
tot die gevallen waarin er sprake is van een volledige ontzetting van de eigendom, hetgeen in casu niet het geval 
zou zijn. Immers, de bestreden bepalingen voorzien niet in de volledige ontzetting van de reserves, waardoor 
artikel 16 niet van toepassing kan worden geacht. Ook artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie kan, volgens de Ministerraad, niet worden toegepast, omdat er geen aanknopingspunten bestaan 
met het recht van de Europese Unie (zie arrest nr. 145/2012). 
 
 A.4.2.  Wat betreft de mogelijke toepasbaarheid van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, voert de Ministerraad aan dat het begrip « eigendom » ruim 
dient te worden uitgelegd. Gezien zelfs toekomstige eigendom onder de bescherming van die bepaling 
ressorteert, zou de aanwezige reserve in de vennootschap die nog niet is uitgekeerd, onder de bescherming van 
dat artikel kunnen vallen. Evenwel stelt de Ministerraad vast dat de bestreden bepalingen niet kunnen worden 
gekwalificeerd als een ontneming van eigendom, maar hoogstens als een regulering van eigendom. Omdat 
fiscale maatregelen zeer zelden tot doel hebben de belastingplichtige volledig te onteigenen, behoort het tot de 
vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om dergelijke wetsbepalingen te 
kwalificeren als een regulering van eigendom. 
 
 A.5.1.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 aan dat 
het eigendomsbegrip niet mag worden gebaseerd op een letterlijke lezing van artikel 16 van de Grondwet. Dit is 
niet zinvol, aangezien verdragsbepalingen voorrang genieten op het nationale recht. De verzoekende partijen in 
zaak nr. 5766 merken tevens op dat artikel 16 van de Grondwet niet enkel van toepassing is op een volledige 
ontzetting uit de eigendom; dit zou inhouden dat enkel een belasting van 100 pct. het recht op eigendom zou 
kunnen schenden, hetgeen evenwel geenszins de draagwijdte is van het voormelde grondwetsartikel. 
 
 A.5.2.  Met betrekking tot artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werpen 
de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 op dat er wel aanknopingspunten zijn met het Europees 
Unierecht. Door het opnemen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Handvest van de 
grondrechten in het Verdrag betreffende de Europese Unie, krijgen de erin vervatte grondrechten erkenning op 
Europees niveau. Het Handvest heeft dan ook bindende rechtskracht. De verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5766 voeren daarnaast aan dat België partij is bij het Handvest, waardoor het ook zonder een specifiek 
aanknopingspunt geldig is in België. 
 
 A.6.  In zijn memorie van wederantwoord wijst de Ministerraad op het feit dat artikel 6, lid 1, tweede en 
derde alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie uitdrukkelijk verwijst naar titel VII van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waar eveneens artikel 51 is opgenomen. Voormeld 
artikel 51 vormt dan ook de rechtsgrondslag voor het Handvest en er is bijgevolg geen voldoende 
rechtvaardiging voor de aanwezigheid van een aanknopingspunt. 
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 A.7.1.  Ten gronde voeren de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 aan dat er naast de 
aanwezigheid van eigendom tevens sprake is van een inmenging in de eigendom door de overheid. Door de 
bestreden bepalingen wordt het vermogen van elke vennootschap aangetast; de gerechtvaardigde verwachtingen 
van de vennootschap en de natuurlijke personen-aandeelhouders worden door de afschaffing van de 
afzonderlijke heffing geschonden. De aandeelhouders zien hun vordering immers met 16,67 pct. in waarde 
verminderen. De verzoekende partijen in de zaak nr. 5766 halen tevens aan dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens reeds oordeelde dat een belastingheffing een aantasting kan zijn van het ongestoorde genot 
van eigendom. 
 
 Een inmenging in de eigendom van de belastingplichtige is strijdig met het recht op ongestoord genot van 
eigendom, tenzij cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan : (1) er is een rechtmatige inmenging, in de 
zin van het bestaan van een voldoende voorzienbare wettelijke grondslag voor de inmenging, (2) de inmenging 
moet pertinent zijn voor het verwezenlijken van een of meer legitieme doelstellingen in het algemene belang, en 
(3) er bestaat een billijk evenwicht tussen, enerzijds, de vereisten van algemeen belang van de samenleving en, 
anderzijds, de fundamentele rechten van het individu. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad merkt in zijn memorie op dat er geen sprake kan zijn van een ontneming van de 
eigendom, doch enkel van een regulering ervan. Een ontneming zou immers tot gevolg hebben dat het definitief 
en volledig genot van de eigendom zou worden ontnomen, terwijl de bestreden bepalingen enkel het 
belastingtarief verhogen. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partijen stellen dat er, in tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, wel sprake 
is van een ontneming. Het verschil tussen de kwalificatie « regulering » en de kwalificatie « ontneming » heeft 
betrekking op het al dan niet automatisch verschuldigd zijn van een schadevergoeding door de overheid, doch 
betreffende de toetsing van het recht van ongestoord genot van eigendom heeft de verschillende kwalificatie 
geen gevolgen; de criteria waaraan dient te zijn voldaan opdat een inmenging, te weten een regulering, dan wel 
een ontneming, in het recht op bescherming van de eigendom gerechtvaardigd is, zijn grotendeels gelijklopend. 
Bovendien oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens steeds vaker dat er een disproportionele 
aantasting van het eigendomsrecht is, zonder dat daarbij een kwalificatie aan de inmenging wordt gegeven. De 
afschaffing van de afzonderlijke liquidatieheffing voor in het verleden opgebouwde reserves, houdt dan ook 
onmiskenbaar een ontneming in. Het genot van de eigendom gaat immers definitief verloren. 
 
 De verzoekende partij in zaak nr. 5766 is tevens van oordeel dat een belasting van 25 pct. een volledige 
ontneming inhoudt, aangezien de ingehouden 25 pct. niet ten gunste van de aandeelhouders komt, doch wel van 
de Belgische Schatkist, waardoor dat bedrag volledig en definitief wordt ontnomen. 
 
 A.7.4.  In zijn memorie van wederantwoord maakt de Ministerraad duidelijk dat de kwalificatie als 
ontneming, dan wel als regulering, van de eigendom verschillende rechtsgevolgen met zich meebrengt in het 
licht van de toepassing van artikel 1, tweede alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. Dat artikel is immers expliciet van toepassing in het geval van regulering, 
waardoor eigendomsreguleringen enkel worden onderworpen aan een marginale toetsing, zodat enkel die 
reguleringen het voorwerp van een sanctie zullen uitmaken die manifest in strijd zijn met het algemeen belang. 
De Ministerraad betwist daarnaast niet dat een belasting een (legitieme) inbreuk vormt op het ongestoord genot. 
Desalniettemin betekent dit niet dat de reserves van een vennootschap gezien kunnen worden als een extralegale 
pensioenvoorziening. Voor dat laatste bestaan er immers specifieke systemen. 
 
 A.8.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 merken op dat beperkingen die door de 
overheid aan het ongestoord genot worden opgelegd, slechts kunnen worden gerechtvaardigd als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Er moet immers sprake zijn van een wettelijke basis, maatschappelijke behoefte en 
proportionaliteit. 
 
 Met betrekking tot de wettelijke basis voeren de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 aan dat 
de wettelijke norm waarop de onteigening wordt gebaseerd voldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar 
moet zijn. Een maatregel is slechts dan voorzienbaar wanneer hij een bescherming biedt tegen arbitraire 
overheidsinmenging. De bestreden bepalingen voorzien in een compensatoire regeling, maar voldoen niet aan de 
vereiste van voorzienbaarheid, aangezien de tussentijdse regeling enkel kan worden toegepast voor belaste 
reserves die vóór 31 maart 2013 werden goedgekeurd. Wat de reserves betreft die nadien werden opgebouwd, 
kan de overgangsregeling niet worden toegepast. Daarnaast merken de verzoekende partijen ook op dat, hoewel 
de afzonderlijke liquidatiebelasting blijft bestaan tot 1 oktober 2014 en er tot die datum een compensatoire 
overgangsregeling wordt ingevoerd, waardoor vennootschappen een gedeelte van de reeds belaste reserves 
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kunnen incorporeren in het kapitaal tegen het tarief van de afzonderlijke liquidatieheffing, kan die compensatoire 
overgangsregeling enkel worden toegepast voor belaste reserves die vóór 31 maart 2013 werden goedgekeurd. 
Voor vennootschappen die hun boekhouding voeren per kalenderjaar betekent dit dat de overgangsregeling 
slechts kan worden toegepast voor reserves die werden gerealiseerd ten laatste tijdens het boekjaar 2011, ofwel 
twee jaar vóór de invoering van de regeling. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 voeren ook 
aan dat er tal van praktische bezwaren bestaan die de overgangsmaatregel voor de meeste vennootschappen 
onwerkbaar maken. Zo zal de vennootschap die de compensatoire regeling toepast, over voldoende liquide 
middelen dienen te beschikken om aan de kapitaalheffing te voldoen. In geval van onvoldoende liquide 
middelen, zal de vennootschap genoodzaakt zijn activa te verkopen of een lening aan te gaan. In elk geval leidt 
die regeling tot een directe verzwakking van de financiële stabiliteit van de vennootschap die er toepassing van 
maakt. Daarnaast heeft de overgangsmaatregel een grote rechtsonzekerheid tot gevolg door te voorzien in 
termijnen van vier en acht jaar. Niets belet immers dat de huidige reserves die worden geïncorporeerd, worden 
onderworpen aan een nieuwe, bijkomende heffing. 
 
 Als laatste punt merken de verzoekende partijen op dat de werkelijke kostprijs van de compensatoire 
regeling hoger is dan de voorgestelde 10 pct. De geïncorporeerde reserves die na de kapitaalheffing overblijven, 
moeten worden geactualiseerd voor het jaar waarin de vennootschap werkelijk wordt geliquideerd. Voor de 
berekening van het werkelijke tarief van de kapitaalheffing moet de belasting die thans wordt betaald, worden 
vergeleken met de geactualiseerde waarde van de overblijvende reserves in het jaar van vereffening. Er wordt 
tevens aangevoerd dat de incorporatie van het kapitaal ten laatste moet gebeuren gedurende het laatste belastbare 
tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014. Als het boekjaar en het kalenderjaar samenvallen, heeft men dus slechts 
tijd tot 31 december 2013. De wetgever heeft dit erkend en bijgevolg een addendum uitgevaardigd waarbij de 
praktische uitvoering wordt verlengd tot 31 maart 2014. De toekenning van het kapitaal moet nog steeds 
gebeuren vóór 31 december 2013, waardoor in concreto weinig is gewijzigd. Het addendum is tevens contra 
legem, waardoor de belastingplichtige zich er niet op kan beroepen als de fiscale administratie beslist de 
circulaire naast zich neer te leggen. 
 
 A.8.2.  In de memorie van antwoord argumenteert de Ministerraad dat de wettigheidstoets geen 
bescherming biedt tegen arbitrair opgestelde wetten, maar enkel tegen een arbitrair handelende overheid. De 
wetten moeten voldoende precies worden opgesteld opdat de overheid niet de mogelijkheid heeft om op een 
arbitraire manier op te treden. Aangezien de geviseerde bepaling enkel een tariefwijziging tot doel heeft en die in 
de wet werd ingeschreven, is er bijgevolg sprake van een voldoende wettelijke grondslag. 
 
 A.8.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 menen dat de stelling van de Ministerraad in 
rechte faalt; het kan, volgens hen, niet dat er geen rekening mag gehouden worden met het arbitrair handelen van 
de wetgever, en enkel met de arbitrair handelende overheid, aangezien de wetgevende macht tevens onderdeel is 
van die overheid. Daarom zullen ook de handelingen van de wetgever getoetst dienen te worden. Tevens wordt 
opgemerkt dat de in het verleden opgebouwde reserves met terugwerkende kracht worden onderworpen aan een 
hoger tarief, hetgeen de vereiste van voorzienbaarheid niet ten goede komt; enkel voor de belaste reserves die in 
de toekomst worden opgebouwd, wordt voldaan aan de vereiste van voorzienbaarheid. 
 
 Als laatste punt merken de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 op dat het gebrek aan 
voorzienbaarheid ook voortvloeit uit het feit dat er op 1 oktober 2013 een circulaire verscheen die er door de 
aanhoudende onduidelijkheid met betrekking tot de overgangsbepalingen kwam. Ook vaardigde de overheid een 
addendum (13 november 2013), een tweede circulaire (12 december 2013) alsmede een FAQ (19 december 
2013) uit. Dit betekende dat de belastingplichtige slechts twee weken de tijd had om met voldoende kennis van 
de inhoud en draagwijdte van de regeling een beslissing te nemen. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad meent dat de bestreden bepalingen niet als onvoorzienbaar kunnen worden 
aangemerkt. De verzoekende partijen beroepen zich daarbij op een advies van de Raad van State met betrekking 
tot de wet van 28 december 1992. Er wordt evenwel niet duidelijk gemaakt wat het exacte verband is tussen de 
wet van 28 december 1992 en de bestreden bepalingen. 
 
 Tevens is de Ministerraad van oordeel dat er geen sprake is van enige retroactieve werking van de 
bestreden bepalingen. Een wet heeft pas dan retroactieve werking wanneer ze betrekking heeft op verworven 
toestanden, verrichte handelingen of gebeurde feiten van vóór haar bekendmaking. 
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 Tot slot zijn de grieven van de verzoekende partijen met betrekking tot de overgangsregeling niet relevant 
voor het vernietigingsberoep, aangezien de beroepen zich enkel beperken tot de aangevochten artikelen 3, eerste 
lid, littera a), en 5, eerste lid, littera a), terwijl de overgangsbepalingen door het niet aangevochten artikel 6 
worden ingevoerd. 
 
 A.9.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5766 zijn van oordeel dat het legitieme doel van de bestreden 
bepalingen, enerzijds, het terugdringen van het begrotingstekort en, anderzijds, het ondersteunen van kmo’s is. 
Zij stellen evenwel vast dat het doel om het begrotingstekort terug te dringen niet kan worden behaald : de 
tariefstijging zal op korte termijn een stijging van de inkomsten met zich meebrengen, doch op lange termijn een 
groot verlies aan inkomsten als gevolg van het grote aantal liquidaties. Wat betreft het tweede doel zijn het vaak 
kmo’s die worden getroffen door de opheffing van de afzonderlijke heffing, aangezien dergelijke ondernemingen 
vaak gebruikt worden om in een aanvullend pensioen te voorzien. Grote ondernemingen hebben dikwijls niet 
dezelfde functie, waardoor de afschaffing niet dezelfde gevolgen heeft. 
 
 A.9.2.  Aangezien er volgens de Ministerraad sprake is van een regulering van de eigendom en niet van een 
ontneming, dient de beoordeling van het overheidsoptreden te gebeuren aan de hand van artikel 1, tweede alinea, 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dit betekent dat de 
regulering slechts aan een marginale toetsing dient te worden onderworpen. Een zuivere begrotingsmaatregel die 
als legitieme doelstelling wordt opgeworpen is dan ook niet manifest in strijd met het algemeen belang. Wat 
betreft het ondersteunen van de kmo’s, is het argument, volgens de Ministerraad, uit de context gehaald. Immers, 
naast het verhogen van het tarief en de invoering van overgangsmaatregelen voorziet de wet ook in een 
tariefverlaging van de roerende voorheffing, die evenwel enkel toegankelijk is voor de kmo’s. De wettige 
doelstelling, te weten het ondersteunen van de kmo’s, heeft dan ook enkel betrekking op de maatregelen van een 
verlaagde roerende voorheffing voor de kmo’s en niet op het verhogen van de liquidatieheffing. 
 
 A.9.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 herhalen dat de wetgever een ruime 
beoordelingsbevoegdheid heeft bij het invullen van het legitieme doel. Die beoordeling mag echter niet kennelijk 
onredelijk zijn. Dienaangaande stelde de Ministerraad vast dat het ondersteunen van kmo’s geen doelstelling is 
van de bestreden bepalingen, doch de verzoekende partijen betwisten dit in hun memorie van antwoord; de 
desbetreffende doelstelling is immers opgenomen in de inleidende uiteenzetting van de wet. Indien moet worden 
aangenomen dat dit niet de algemene doelstelling is, rijst de vraag hoe een belastingplichtige het doel van de 
wetgever kan achterhalen. Daarnaast is het volgens de verzoekende partijen niet aan hen om aan te tonen dat de 
doelstellingen manifest in strijd zijn met het algemeen belang. Het is immers aan de verwerende partij om aan te 
tonen dat de maatregelen pertinent en dienstig zijn voor het bereiken van de vooropgestelde legitieme doelen. 
 
 A.9.4.  In zijn memorie van wederantwoord wijst de Ministerraad erop dat het verhogen van de tarieven tot 
doel heeft de begroting in evenwicht te brengen. Dit is niet enkel het gevolg van de aangegane Europese 
engagementen, maar het volgt ook uit artikel 23 van de Grondwet. Het betreft tevens geen geïsoleerde maatregel. 
De verhoging van de liquiditeitsheffing volgt immers uit een tariefverhoging op roerende inkomsten die werd 
ingevoerd door de programmawet van 27 december 2012. Om dat effect te maximaliseren, is het dan ook 
noodzakelijk dat de ontsnappingsmogelijkheden voor die laatste belasting zo veel mogelijk worden beperkt. 
 
 A.10.1.  Bij de beoordeling van de proportionaliteit moet, volgens de verzoekende partijen in de zaken 
nrs. 5730 en 5786, vooral belang worden gehecht aan het onverwachte karakter van de wetswijziging en de 
gevolgen ervan; dit volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof. In 
eerste instantie voeren de verzoekende partijen aan dat de verhoging van het belastingtarief op de aanvullende 
pensioenen nergens wordt gecompenseerd door middel van belasting- of lastenverlagingen. Indien er een 
afweging gebeurt tussen de verschillende doelstellingen van de bestreden bepalingen, moet worden besloten dat 
er geen sprake is van enig evenwicht. De afschaffing van de afzonderlijke liquidatieheffing moedigt immers 
geen kapitaalvorming aan bij kmo’s en heeft op korte termijn zelfs tot gevolg dat er meer liquidaties zullen 
volgen. Dat heeft dan weer een verzwakkend effect op de nationale economie. De verzoekende partijen in zaak 
nr. 5766 voeren tevens aan dat een regel die rechtsonzekerheid teweegbrengt, volgens het Europese Hof van 
Justitie niet kan worden geacht evenredig te zijn met de nagestreefde doelstellingen. Bijgevolg is niet voldaan 
aan de voorwaarden, waardoor het recht op het ongestoord genot van eigendom wordt geschonden. 
 
 A.10.2.  Aangezien er slechts sprake is van een regulering van de eigendom, zal, volgens de Ministerraad, 
ook met betrekking tot de proportionaliteit slechts een marginale toetsing nodig zijn. De bestreden maatregelen, 
die tot doel hebben een gunstregeling af te schaffen en het tarief op de liquidatiebonus in de lijn te brengen met 
het tarief op andere dividendenuitkeringen, zijn niet vergelijkbaar met de materies in de aangehaalde arresten 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
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aangezien die arresten betrekking hebben op wetgevende initiatieven die een tarief van meer dan 90 pct. 
invoeren en tot gevolg hebben dat er een ongelijke behandeling ontstaat. De Ministerraad voert daarnaast in zijn 
memorie ook aan dat het feit dat de Regering heeft voorzien in een overgangsmaatregel en een ruime 
aanpassingsperiode waardoor de belastingplichtige kan ontsnappen aan de tariefverhoging, niettegenstaande een 
overgangsmaatregel niet noodzakelijk is (zie arrest nr. 111/2004), er moeilijk toe kan leiden dat de maatregel 
disproportioneel is. 
 
 A.10.3.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 herhalen dat de verwerende partij moet 
aantonen dat er een behoorlijk evenwicht bestaat tussen de afweging van het algemeen belang en de individuele 
belangen. Voor de ondersteuning van kmo’s is dit niet het geval. Ook de andere legitieme doelstelling, het 
terugdringen van het begrotingstekort, zal op lange termijn niet worden bereikt door de gekozen maatregelen. Uit 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt ook dat, in het geval een andere, 
minder verregaande oplossing tot de mogelijkheden behoort, deze moet worden aangewend. Als er immers 
minder zware maatregelen bestaan voor het bereiken van hetzelfde doel, moeten deze worden gekozen. Indien 
dit niet gebeurt, zal het billijke evenwicht immers verstoord zijn. De verzoekende partijen zijn dan ook van 
oordeel dat aan de voorgaande omstandigheden niet is voldaan en er bijgevolg geen sprake kan zijn van een 
rechtvaardiging van een inbreuk op het ongestoord genot van de eigendom. 
 
 
 Wat de schending van het gelijkheidsbeginsel betreft (tweede middel in de zaken nrs. 5730 en 5786 en 
eerste middel in de zaak nr. 5766 
 
 A.11.1.  Door de verzoekende partijen wordt tevens een schending opgeworpen van het 
gelijkheidsbeginsel, zoals dit voortvloeit uit de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Uit de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof volgt immers dat gelijke situaties gelijk moeten worden behandeld, doch ongelijke 
situaties ongelijk moeten worden behandeld. 
 
 A.11.2.  De verzoekende partijen menen dat de bestreden wetsbepalingen tot gevolg hebben dat de 
liquidatieboni thans worden gelijkgesteld met gewone dividendenuitkeringen, terwijl beide uitkeringen een 
verschillende finaliteit hebben. Gewone dividenden moeten worden beschouwd als een beloning voor de steun 
van de aandeelhouders en dienen om de goede relatie met de aandeelhouders te onderhouden terwijl de 
liquidatieboni daarentegen tot stand komen door de vereffening van de vennootschap, hetgeen dan ook het 
verlies van het aandeelhouderschap tot gevolg heeft. Die laatste categorie van aandeelhouders is dus in essentie 
te vergelijken met aandeelhouders die hun aandelen overdragen. Hoewel liquidatieboni voor fiscale doeleinden 
worden beschouwd als een bijzondere categorie van dividenden, bevinden de personen die betrokken zijn bij 
beide uitkeringen, zich in een wezenlijk verschillende situatie. Enerzijds, bestaat er een wezenlijk verschil tussen 
de uitkerende personen. De vennootschap die overgaat tot de uitkering van een liquidatiebonus beëindigt haar 
werkzaamheden, terwijl de vennootschap die dividenden uitkeert er fundamenteel op gericht is haar activiteiten 
voort te zetten. Anderzijds, bevinden ook de verkrijgende personen zich in een wezenlijk verschillende situatie. 
De uitkering van een dividend heeft voor de aandeelhouder immers geen invloed op zijn hoedanigheid van 
aandeelhouder, terwijl de uitkering van een liquidatiebonus het einde van de hoedanigheid van aandeelhouder 
betekent. 
 
 In het verleden heeft de wetgever steeds een duidelijk onderscheid bewaard tussen de dividenden en 
liquidatieboni door er een afzonderlijke tarifering op toe te passen (Parl. St., Kamer, 2002-2003, 
DOC 50-1918/001, pp. 29-30). De verzoekende partijen in zaak nr. 5766 voeren tevens aan dat eenzelfde 
redenering wordt gevolgd door de lagere rechtspraak door te oordelen dat liquidatieboni niet onder de oude 
antimisbruikbepaling als een dividend konden worden geherkwalificeerd. 
 
 De gelijkschakeling van de tarifering van beide uitkeringen heeft dan ook tot gevolg dat er een gelijke 
behandeling ontstaat tussen personen die zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden en bijgevolg zijn de 
bestreden wetsbepalingen strijdig met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. 
 
 A.12.  De Ministerraad meent dat de uitkeringen naar aanleiding van de liquidatie van een vennootschap en 
de gewone dividendenuitkeringen niet wezenlijk van elkaar verschillen; beide uitkeringen hebben gemeen dat er 
reserves worden uitgekeerd en dat ze beide inwisselbaar zijn in die zin dat alle overgedragen winsten kunnen 
worden uitgekeerd als dividend, dan wel later als liquidatiebonus. Het enige verschil tussen beide is het moment 
van de uitkering. 
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 De bestreden maatregel heeft tot doel een verschil in behandeling weg te werken. Het verschil leidde er 
immers toe dat ondernemingen gewone dividendenuitkeringen vermeden en daardoor een excessief hoog bedrag 
aan reserves opbouwden. Om een gelijke behandeling van uitgaande uitkeringen te verzekeren, ongeacht de 
manier waarop de reserves de vennootschap verlaten, wordt de gelijke heffing ingevoerd. Tot slot is de 
Ministerraad van oordeel dat de wetgever een ruime beoordelingsbevoegdheid geniet bij het bepalen van de 
doelstellingen die hij nastreeft op fiscaal vlak. 
 
 A.13.  In de memorie van antwoord merken de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 op dat 
de uitkeringen door de Ministerraad enkel ten aanzien van de uitkerende vennootschap worden beoordeeld; dit 
is, gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie van 6 oktober 1959, een foutieve beoordeling, aangezien het 
Hof van Cassatie reeds heeft gesteld dat de kwalificatie van een verrichting dient te gebeuren ten aanzien van de 
aandeelhouders en niet ten aanzien van de vennootschap. 
 
 Volgens de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730 en 5786 heeft de gelijkschakeling van de tarifering 
tot gevolg dat een vennootschap sneller zal overgaan tot een uitkering van de winst in de vorm van dividenden, 
hetgeen zal leiden tot een verzwakking van het vermogen van de kmo’s. De ondernemers worden immers niet 
meer gestimuleerd om middelen bij te houden en zo investeringen of uitbreidingen te doen. De verzoekende 
partijen in de zaak nr. 5766 voeren ook aan dat het aanhouden van reserves vaak een puur bedrijfsmatige keuze 
is van de bestuurders om in voldoende middelen te voorzien om activiteiten gaande te houden. De redenering 
van de Ministerraad, waarbij de wetgever abnormaal hoge reserves wil tegengaan, is dan ook strijdig met zijn 
vroegere houding, aangezien hij steeds heeft aangemoedigd om veel eigen middelen op te bouwen. 
 
 De ruime beoordelingsbevoegdheid van de wetgever mag, volgens de verzoekende partijen in de zaken 
nrs. 5730 en 5786, echter niet zo worden ingevuld dat een verschil in tarifering eerst wordt gemotiveerd aan de 
hand van de verschillen die er bestaan tussen beide soorten uitkeringen om dan op een later tijdstip een gelijke 
tarifering te verantwoorden door thans naar de overeenkomsten tussen beide uitkeringen te verwijzen. Dat is 
immers een willekeurige motivering die tevens de onvoorzienbaarheid extra in de hand werkt. 
 
 A.14.  In zijn memorie van wederantwoord erkent de Ministerraad dat er wezenlijke verschillen bestaan 
tussen een liquidatiebonus en een gewone dividendenuitkering. Evenwel leidt die vaststelling er niet toe dat het 
voldoende pertinent zou zijn om tot een schending van het gelijkheidsbeginsel te komen. In het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 worden immers veel inkomsten die wezenlijk van elkaar verschillen op eenzelfde 
tarief belast. Daarnaast zijn de bestreden bepalingen wel pertinent voor de vooropgestelde doelen. Volgens de 
Ministerraad tonen de verzoekende partijen ook niet aan waarom er een andere fiscale behandeling zou moeten 
zijn voor liquidatieboni dan voor gewone dividendenuitkeringen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van het beroep 

 

 B.1.1.  De bestreden artikelen 3, littera a), en 5, littera a), van de programmawet van 

28 juni 2013 wijzigen, met ingang van 1 oktober 2014, de artikelen 171, 2°, en 269 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), zodat de 

inkomstenbelasting en de roerende voorheffing op de uitkeringen bij de - gehele of 

gedeeltelijke - vereffening van een vennootschap worden verhoogd van 10 pct. naar 25 pct. 

 



10 

 De artikelen 3 en 5 van de programmawet wijzigen respectievelijk artikel 171 van het 

WIB 1992 en artikel 269 van het WIB 1992. Door die wijziging worden uitkeringen die als 

dividend worden beschouwd bij de gedeeltelijke verdeling ingevolge overlijden, uittreding of 

uitsluiting van een vennoot (artikel 187 van het WIB 1992) of bij de gehele verdeling van het 

maatschappelijk vermogen van een vennootschap (artikel 209 van het WIB 1992) ten laste 

van de verkrijger onderworpen aan een belasting van 25 pct. De uitkerende vennootschap 

houdt een roerende voorheffing in ten belope van dat percentage op de als dividenden 

aangemerkte uitkeringen. 

 

 B.1.2.  Sinds de wet van 22 december 1989 « houdende fiscale bepalingen » worden 

vereffenings- en verkrijgingsuitkeringen in de vennootschapsbelasting « als een uitgekeerd 

dividend aangemerkt » (artikelen 186, 187 en 209 van het WIB 1992). Die wetswijziging 

beoogde « de aan de aandeelhouders en vennoten uitgekeerde sommen zoals alle andere 

uitgekeerde winsten [te belasten] met afhouding van roerende voorheffing » (Parl. St., Senaat, 

1989-1990, nr. 806/1, p. 63). 

 

 Omdat, ondanks het doel van de wetgever, onduidelijkheid bestond omtrent de vraag of 

op die uitkeringen al dan niet roerende voorheffing verschuldigd was, heeft de wet van 

23 oktober 1991 « tot omzetting in het Belgische recht van de Richtlijn van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen » die als roerend inkomen 

aangemerkte vereffeningsuitkeringen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 1784/3, p. 5) 

vrijgesteld van roerende voorheffing. Vervolgens heeft de wet van 22 december 1998 

« houdende fiscale en andere bepalingen » artikel 21, 2°, van het WIB 1992 aangepast, zodat 

vereffeningsuitkeringen worden uitgesloten als inkomsten van roerende goederen en 

kapitalen. 

 

 De wet van 24 december 2002 « tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 

inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in 

fiscale zaken » heeft een einde aan die vrijstelling van belasting gemaakt en heeft datgene wat 

het WIB 1992 reeds als een uitgekeerd dividend aanmerkte, onderworpen aan de 

personenbelasting en aan de roerende voorheffing. De artikelen 2 en 3 van die wet hebben 

« inkomsten van aandelen […] betaald of toegekend bij gehele of gedeeltelijke verdeling van 

het maatschappelijk vermogen of bij verkrijging van eigen aandelen » gelicht uit de in 
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artikel 21 van het WIB 1992 vervatte lijst van in de personenbelasting « niet als inkomsten 

van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten » en hebben ze als dividenden 

gekwalificeerd. Artikel 15 van de wet van 24 december 2002 wijzigde de bepaling in 

artikel 264, eerste lid, 2°, van het WIB 1992 volgens welke de roerende voorheffing niet 

verschuldigd was op uitkeringen die als dividend worden beschouwd bij de verkrijging van 

eigen aandelen (artikel 186 van het WIB 1992), bij de gedeeltelijke verdeling ingevolge 

overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot (artikel 187 van het WIB 1992) of bij de 

gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap (artikel 209 van 

het WIB 1992). 

 

 De wet van 28 december 2011 « houdende diverse bepalingen » wijzigde artikel 171, 2°, 

van het WIB 1992, zodat sindsdien enkel uitkeringen in de zin van de artikelen 187 en 209 

van het WIB 1992 werden belast tegen het afzonderlijk tarief van 10 pct. Uitkeringen die als 

dividend worden beschouwd bij de verkrijging van eigen aandelen (artikel 186 van het 

WIB 1992) worden vanaf 1 januari 2013 belast tegen het afzonderlijk tarief van 25 pct. 

 

 De programmawet van 28 juni 2013 belast, met ingang van 1 oktober 2014, de 

uitkeringen die als dividend worden beschouwd bij de gedeeltelijke verdeling ingevolge 

overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot (artikel 187 van het WIB 1992) of bij de 

gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap (artikel 209 van 

het WIB 1992) tegen het afzonderlijk tarief van 25 pct. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.1.  De Ministerraad voert aan dat het beroep tot vernietiging ingediend door de 

vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » in de zaak nr. 5766 niet ontvankelijk is bij gebrek aan een 

collectief belang. 

 

 B.2.2.  Ten aanzien van de andere verzoekende partijen in de zaak nr. 5766 wordt het 

belang door de Ministerraad niet betwist. Aangezien de andere verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5766 als belastingplichtigen in elk geval doen blijken van een belang bij het beroep, 

is het niet noodzakelijk te onderzoeken of de vzw « Nieuw-Vlaamse Alliantie » eveneens doet 

blijken van een belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen. 
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 B.2.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de schending van het gelijkheidsbeginsel betreft (tweede middel in de zaken 

nrs. 5730 en 5786 en eerste middel in de zaak nr. 5766) 

 

 B.3.  De verzoekende partijen voeren een schending aan van de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet, in zoverre de bestreden wetsbepalingen tot gevolg zouden hebben dat de 

vereffeningsuitkeringen, voor wat het toepasbare belastingtarief betreft, worden gelijkgesteld 

met de gewone dividendenuitkeringen, terwijl beide uitkeringen een verschillende finaliteit 

zouden hebben. 

 

 B.4.1.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale zaken. 

 

 B.4.2.  De grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie sluiten niet uit dat 

een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor 

zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dezelfde 

regels verzetten er zich overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van 

de aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen 

redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel. 
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 B.5.  Het komt de wetgever toe de grondslag van de belasting vast te stellen. Hij beschikt 

ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk onderdeel uit van het 

sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de inkomsten 

die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij laten de wetgever ook toe 

om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en economische beleid 

vorm te geven. 

 

 De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en het inzetten van middelen moeten 

worden gemaakt, behoren derhalve tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever. 

Dienvolgens komt het de wetgever toe te oordelen of een stelsel van fiscale voordeeltarieven 

al dan niet moet worden gehandhaafd of vervangen. Het feit dat vereffeningsuitkeringen als 

dividenden worden aangemerkt, die evenwel werden belast tegen een lager tarief dan de 

gewone dividendenuitkeringen, verhindert niet dat de wetgever ze later belast tegen hetzelfde 

tarief als de gewone dividendenuitkeringen, voor zover die gelijke behandeling berust op een 

redelijke verantwoording. 

 

 B.6.  Door de belasting en de roerende voorheffing op vereffeningsuitkeringen te 

verhogen, beogen de bestreden bepalingen « de begrotingsmaatregelen inzake 

inkomstenbelastingen […] in concrete wetteksten om te zetten : […]; 3°  voor de inkomsten 

die toegekend of betaalbaar gesteld zijn vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing 

en het afzonderlijk tarief van de personenbelasting op de liquidatieboni verhoogd van 10 % 

tot 25 %. Er worden ook overgangsbepalingen ingevoerd » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 

DOC 53-2853/001, p. 3). 

 

 De bestreden bepalingen hebben tot doel : 

 

 « nieuwe kapitaalvorming […], inzonderheid voor de kmo’s die door het opbouwen van 
een eigen vermogen ook hun kredietwaardigheid verhogen[, aan te moedigen]. Vroeger 
bedroeg het belastingtarief bij liquidatieboni 48 % op de belaste reserves en 24 % op de 
latente meerwaarden. Sedert 1983 werd de aanslagvoet verlaagd tot gemiddeld 25 %. Een 
bedrijf behoort niet gedurende vele jaren reserves aan te houden om fiscale redenen. Dit is 
sowieso geen goede fiscale strategie » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/014, p. 8). 
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 Bovendien : 

 

 « De staatssecretaris verklaart begrip te hebben voor de bekommernissen die in de kmo-
middens worden geuit, maar de budgettaire uitdagingen waarmee de regering wordt 
geconfronteerd zijn aanzienlijk en spreker gaat ervan uit dat een begroting in evenwicht toch 
ook één van de bekommernissen […] is » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-2169/3, p. 8). 
 

 De te dezen door de wetgever nagestreefde doelstellingen houden bijgevolg verband met 

het bereiken van een begrotingsevenwicht en met het sturen en corrigeren van het sociale en 

economische beleid hetgeen hij vermag na te streven bij het nemen van fiscale maatregelen. 

 

 B.7.  De bestreden bepalingen verhogen het tarief van de personenbelasting en de 

roerende voorheffing, waardoor een einde wordt gemaakt aan de gunstige fiscale regeling die 

vereffeningsuitkeringen, in vergelijking met dividendenuitkeringen, genoten. 

 

 De identieke behandeling van de vereffeningsuitkeringen en de dividendenuitkeringen 

beantwoordt aan wettige doelstellingen, namelijk de wil van de wetgever om hierdoor de 

begroting in evenwicht te brengen en te vermijden dat hiermee gereserveerde winsten van 

ondernemingen te lang in de vennootschappen worden gehouden, enkel en alleen om fiscale 

redenen. Door de uitkeringen die worden aangemerkt als dividenden in de artikelen 187 en 

209 van het WIB 1992 in geval van de gedeeltelijke verdeling ingevolge overlijden, uittreding 

of uitsluiting van een vennoot of bij de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen 

van een vennootschap, te belasten tegen het tarief van 25 pct., heeft de wetgever een 

maatregel genomen die relevant is ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.8.  Ten slotte heeft de wetgever voorzien in twee begeleidende maatregelen die tot doel 

hebben de verhoging van het belastingtarief te verzachten. Zo wordt in artikel 537 van het 

WIB 1992 voor vennootschappen in de mogelijkheid voorzien om in het laatste belastbaar 

tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014 de reserves die ingeschreven waren op de laatste 

jaarrekening die was goedgekeurd vóór 31 maart 2013, uit te keren tegen 10 pct. Daarnaast 

bedraagt, krachtens artikel 269, § 2, tweede lid, van het WIB 1992, de roerende voorheffing 

20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede 

boekjaar na dat van de inbreng, en 15 pct. voor die verleend of toegekend uit de 

winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng. 
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 B.9.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat de schending van het ongestoord genot van eigendom betreft (eerste middel in de 

zaken nrs. 5730 en 5786 en tweede middel in de zaak nr. 5766) 

 

 B.10.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5730, 5766 en 5786 voeren een 

schending aan van artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, omdat een inmenging 

in het eigendomsrecht enkel toegelaten zou zijn wanneer kan worden aangetoond dat de 

inmenging wordt voorgeschreven door een voldoende precieze wettelijke bepaling die 

beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en de inmenging evenredig is met 

de door de ingevoerde wetsbepaling nagestreefde doelstelling, hetgeen te dezen niet het geval 

zou zijn. 

 

 B.11.  Aangezien de verzoekende partijen geen aanknopingspunt van hun situatie met de 

tenuitvoerlegging van het recht van de Unie aantonen, zijn de middelen niet ontvankelijk in 

zoverre ze zijn afgeleid uit de schending van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

 

 B.12.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens heeft een draagwijdte die analoog is met die van artikel 16 van de 

Grondwet, waardoor de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel vormen met 

diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn toetsing van de 

bestreden bepalingen, rekening houdt met die verdragsbepaling. 

 

 B.12.2.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol biedt niet alleen bescherming tegen 

een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar ook tegen elke 

verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het 

gebruik van de eigendom (tweede alinea). Een belasting houdt in beginsel een inmenging in 

het recht op het ongestoord genot van de eigendom in. 
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 Bovendien vermeldt artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol dat de bescherming van 

het eigendomsrecht « op geen enkele wijze het recht [aantast] dat een Staat heeft om die 

wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik 

van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van 

belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 

 

 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat, ook al beschikt de fiscale wetgever over 

een ruime beoordelingsbevoegdheid, een belasting onevenredig kan zijn en op 

onverantwoorde wijze afbreuk kan doen aan het ongestoord genot van iemands eigendom 

indien zij het billijk evenwicht verbreekt tussen de vereisten van het algemeen belang en de 

bescherming van het recht op het ongestoord genot van eigendom (EHRM, 31 januari 2006, 

Dukmedjian t. Frankrijk, §§ 52-54; beslissing, 15 december 2009, Tardieu de Maleissye 

t. Frankrijk). 

 

 B.13.  De noodzaak een begrotingsevenwicht tot stand te brengen en te komen tot een 

voor de vennootschappen gezonde fiscale strategie, is een oogmerk van algemeen belang. 

Derhalve vermocht de wetgever redelijkerwijs te oordelen het belastingtarief van 10 pct. te 

verhogen tot 25 pct. Een tarief van 25 pct. kan inderdaad niet als onredelijk worden 

beschouwd, omdat het niet van die aard is dat het op onevenredige wijze afbreuk doet aan het 

recht van een categorie van personen op het ongestoord genot van hun eigendom. 

 

 Daarnaast verschillen liquidatie-uitkeringen niet wezenlijk van gewone 

dividendenuitkeringen; zij hebben gemeen dat er reserves worden uitgekeerd en dat ze beide 

inwisselbaar zijn in die zin dat alle overgedragen winsten kunnen worden uitgekeerd als 

dividend, dan wel later als liquidatie-uitkering. Ook dividendenuitkeringen worden 

onderworpen aan een roerende voorheffing en een inkomstenbelasting van 25 pct. 

 

 Ten slotte heeft, zoals is vermeld in B.8, de wetgever tevens voorzien in twee 

begeleidende maatregelen die tot doel hebben de verhoging van het belastingtarief te 

verzachten. 

 

 B.14.  De middelen zijn niet gegrond. 

 



17 

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux  A. Alen 

 

 



12.3.2-20141106-Arrest2014-162 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 162/2014 

 
De verhoging van de belasting op de uitkeringen bij de gehele of gedeeltelijke 

vereffening van een vennootschap (de zgn. “liquidatiebonus”)  
is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht 

  

 Verschillende partijen, waaronder de vzw « Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen », de 
vzw « Verbond van Vlaamse Tandartsen » en verschillende (rechts)personen hebben bij het 
Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 3 en 5 van de 
programmawet van 28 juni 2013 die, met ingang van 1 oktober 2014, de artikelen 171 en 
artikel 269 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigen. 
 
 Door die wijziging moet diegene die een (als dividend beschouwde) uitkering ontvangt 
bij de gedeeltelijke verdeling ingevolge overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot of 
bij de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap hierop een 
belasting van 25 pct betalen, in plaats van 10 pct voordien. De uitkerende vennootschap 
houdt een roerende voorheffing in ten belope van dat percentage op de als dividenden 
aangemerkte uitkeringen. 
 

 Geen schending van het gelijkheidsbeginsel 
 
 De verzoekende partijen waren van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel (in fiscale zaken) 
was geschonden omdat de vereffeningsuitkeringen, voor wat het toepasbare belastingtarief 
van 25% betreft, worden gelijkgesteld met de gewone dividendenuitkeringen, terwijl beide 
uitkeringen een verschillende finaliteit zouden hebben. 
 
 Het Grondwettelijk Hof herinnert eraan dat het de wetgever toekomt de grondslag van 
de belasting vast te stellen en dat hij ter zake beschikt over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid. Fiscale maatregelen maken immers een wezenlijk onderdeel uit 
van het sociaaleconomische beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de 
inkomsten die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken; zij laten de 
wetgever ook toe om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en 
economische beleid vorm te geven. De maatschappelijke keuzen die bij het inzamelen en 
het inzetten van middelen moeten worden gemaakt, behoren derhalve tot de 
beoordelingsbevoegdheid van de wetgever. Dienvolgens komt het de wetgever toe te 
oordelen of een stelsel van fiscale voordeeltarieven al dan niet moet worden gehandhaafd of 
vervangen. Het feit dat vereffeningsuitkeringen als dividenden worden aangemerkt, die 
evenwel werden belast tegen een lager tarief dan de gewone dividendenuitkeringen, 
verhindert niet dat de wetgever ze later belast tegen hetzelfde tarief als de gewone 
dividendenuitkeringen, voor zover die gelijke behandeling berust op een redelijke 
verantwoording. 
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 Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel niet is geschonden. De 
identieke behandeling van de vereffeningsuitkeringen en de dividendenuitkeringen 
beantwoordt aan wettige doelstellingen, namelijk de wil van de wetgever om hierdoor de 
begroting in evenwicht te brengen en te vermijden dat hiermee gereserveerde winsten van 
ondernemingen te lang in de vennootschappen worden gehouden, enkel en alleen om fiscale 
redenen en is in dat verband ook relevant. Het Hof stelt verder vast dat de wetgever heeft 
voorzien in twee begeleidende maatregelen die tot doel hebben de verhoging van het 
belastingtarief te verzachten, namelijk de mogelijkheid om bepaalde reserves uit te keren 
aan 10 pct en te voorzien in een lagere roerende voorheffing van 20 pct en 15 pct op 
bepaalde dividenden uit winstverdeling na inbreng. 
 

 Geen schending van het ongestoord genot van eigendom 
 
 Volgens sommige partijen zou de belastingverhoging ook het ongestoord genot van hun 
eigendom aantasten. Zij wijzen erop dat een inmenging in het eigendomsrecht enkel 
toegelaten zou zijn wanneer kan worden aangetoond dat de inmenging wordt 
voorgeschreven door een voldoende precieze wettelijke bepaling die beantwoordt aan een 
dwingende maatschappelijke behoefte en de inmenging evenredig is met de door de 
ingevoerde wetsbepaling nagestreefde doelstelling, hetgeen bij deze belastingverhoging niet 
het geval zou zijn. 
 
 Ook dat argument aanvaardt het Hof niet. Het Hof erkent wel dat een belasting in 
beginsel een inmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom inhoudt. 
Verwijzend naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
aanvaardt ook het Grondwettelijk Hof dat een belasting onevenredig kan zijn en op 
onverantwoorde wijze afbreuk kan doen aan het ongestoord genot van iemands eigendom 
indien zij het billijk evenwicht verbreekt tussen de vereisten van het algemeen belang en de 
bescherming van het recht op het ongestoord genot van eigendom. 
 
 Volgens het Hof is hiervan geen sprake bij de bestreden maatregel van 
belastingverhoging. De noodzaak een begrotingsevenwicht tot stand te brengen en te komen 
tot een in hoofde van vennootschappen, gezonde fiscale strategie, is een oogmerk van 
algemeen belang. De wetgever mocht het belastingtarief van 10 pct. verhogen tot 25 pct. 
Een tarief van 25 pct. kan inderdaad niet als onredelijk worden beschouwd, omdat het niet 
van die aard is op onevenredige wijze afbreuk te doen aan het recht van een categorie van 
personen op het ongestoord genot van hun eigendom. Daarnaast verschillen 
liquidatieuitkeringen niet wezenlijk van gewone dividendenuitkeringen; zij hebben gemeen 
dat er reserves worden uitgekeerd en dat ze beide inwisselbaar zijn in die zin dat alle 
overgedragen winsten kunnen worden uitgekeerd als dividend, dan wel later als 
liquidatieuitkering. Ook dividendenuitkeringen worden onderworpen aan een roerende 
voorheffing en een inkomstenbelasting van 25 pct. Het Hof verwijst ook hier naar de twee 
begeleidende maatregelen die tot doel hebben de verhoging van het belastingtarief te 
verzachten. 
 
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 162/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-162n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-162n.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5744 

 
 

Arrest nr. 163/2014 
van 6 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 187, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 5 november 2013 in zake V.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 12 november 2013, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat een persoon die bij verstek is veroordeeld en geen 
kennis heeft gekregen van de betekening van het vonnis, slechts in verzet kan komen tegen dit 
vonnis totdat de termijn van verjaring van de straf is verstreken, terwijl zolang de verjaring van 
de straf niet is tussengekomen, de persoon die kennis gekregen heeft van de betekening van het 
vonnis, in verzet kan komen binnen de vijftien dagen na die kennisneming, en het vonnis bij 
verstek voor de beide categorieën van personen een strafrechtelijk voorgaande creëert dat 
onder meer aanleiding kan geven tot een vermelding op het strafregister, de mogelijkheid tot 
vaststelling van de herhaling met bijkomende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog 
een straf opgelegd te krijgen waarbij de gunst van de opschorting verleend wordt of de straf 
met uitstel opgelegd wordt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  V.P., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Vaesen, advocaat bij de balie te 
Hasselt, en Mr. J. Vangenechten, advocaat bij de balie te Antwerpen; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz en 
Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 V.P. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen en 
T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal 
worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die 
beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak in beraad zal worden 
genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 in 
beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 V.P. werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 25 april 2003 bij verstek veroordeeld 
tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 50 euro wegens de belemmering van een 
omgangsregeling. Het vonnis werd aan derden betekend op 30 mei 2003. V.P. beweert dat zij pas kennis kreeg 
van het veroordelende vonnis toen zij op 23 februari 2012 ter griffie inzage kreeg in het kader van een nieuwe 
correctionele dagvaarding op grond van soortgelijke feiten. Zij heeft op 6 maart 2012 verzet aangetekend tegen 
het verstekvonnis van 25 april 2003, maar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen en het Hof van Beroep te 
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Antwerpen hebben het verzet onontvankelijk verklaard met toepassing van de in het geding zijnde bepaling, 
omdat de strafuitvoering inmiddels was verjaard. Het Hof van Cassatie heeft de onderhavige prejudiciële vraag 
gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van V.P. 
 
 A.1.  De personen die bij verstek zijn veroordeeld en geen kennis hebben gekregen van de betekening van 
het vonnis vooraleer de strafuitvoering is verjaard, zouden moeten worden vergeleken met de personen die bij 
verstek zijn veroordeeld en wel kennis hebben gekregen van de betekening van het vonnis vooraleer de 
strafuitvoering is verjaard. 
 
 Enkel de eerste categorie van personen zou in de onmogelijkheid zijn om verzet aan te tekenen, terwijl beide 
categorieën van personen op dezelfde wijze de gevolgen zouden dragen van een definitief geworden 
verstekvonnis, te weten de vermelding op het strafregister, de mogelijkheid tot vaststelling van de herhaling met 
bijkomende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog een straf opgelegd te krijgen waarbij de gunst van de 
opschorting wordt verleend of de straf met uitstel wordt opgelegd. 
 
 A.2.  Het zou vanuit de optiek van de rechtszekerheid niet verdedigbaar zijn dat een beklaagde die bij verstek 
is veroordeeld, alle mogelijkheden verliest om op strafrechtelijk gebied op te komen tegen een beslissing die 
lastens hem werd uitgesproken, wanneer hij daar slechts kennis van krijgt nadat de mogelijke rechtsmiddelen zijn 
verjaard. De belangen van de burgerlijke partij zouden overigens niet worden geschaad, aangezien artikel 187, 
tweede lid, van het Wetboek van strafvordering op dat vlak in een andere regeling voorziet. 
 
 Geen enkel maatschappelijk belang zou kunnen verantwoorden waarom één categorie van personen zou 
worden uitgesloten van de mogelijkheid om een rechtsmiddel aan te wenden tegen een veroordeling bij verstek, 
aangezien het niet de maatschappij, maar slechts de veroordeelde zou zijn die de negatieve gevolgen van het in het 
geding zijnde onderscheid zou dragen. Het risico van de teloorgang van bewijzen zou in die hypothese niet spelen. 
Het vermoeden van onschuld zou primeren. Bovendien zou eenieder die onschuldig is, het recht moeten hebben 
om zijn onschuld te bewijzen. 
 
 A.3.  De gevolgen van de in het geding zijnde maatregel zouden zeer verregaand zijn, aangezien de 
veroordeelde blijvend de gevolgen moet dragen van een veroordeling waartegen hij zich niet heeft kunnen 
verdedigen. Het argument dat het vele jaren later zeer moeilijk zou zijn om een procedure te voeren, zou niet in 
het nadeel van de beklaagde mogen worden gebruikt. De in het geding zijnde maatregel zou slechts evenredig zijn 
met het nagestreefde doel indien na de verjaring van de straf ook het strafregister zou worden uitgewist. 
 
 Een beroep op overmacht zou geen afbreuk doen aan de onevenredigheid van het in het geding zijnde 
onderscheid, aangezien overmacht bijna onmogelijk te bewijzen is. Ook het herstel in eer en rechten zou geen 
oplossing bieden, aangezien dat steeds zou worden geweigerd indien de beklaagde - wegens verjaring - zijn boetes 
niet meer zou kunnen betalen. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.  Het verschil in behandeling zou zijn gebaseerd op een objectief criterium, namelijk het al dan niet 
verstreken zijn van de verjaringstermijn van de straf om verzet in te stellen tegen het vonnis in kwestie. Die datum 
zou objectief kunnen worden bepaald aan de hand van de artikelen 91 tot 93 van het Strafwetboek. 
 
 A.5.1.  De in het geding zijnde bepaling, die werd vervangen bij wet van 9 maart 1908, zou beogen het 
maatschappelijk belang dat misdrijven worden veroordeeld te verzoenen met de rechten van de beklaagde. Zij 
zou, vanwege de invoeging van een buitengewone verzetstermijn, een verbetering van de rechten van de bij 
verstek veroordeelde beklaagden inhouden ten opzichte van de vroegere regeling. De bij verstek veroordeelde 
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beklaagde zou zich zelfs in een bevoorrechte positie bevinden, rekening houdende met de omstandigheid dat het 
verstek meestal aan zijn fout of nalatigheid te wijten zal zijn. 
 
 A.5.2.  Bovendien zou een evenwicht zijn nagestreefd tussen het kort en eenvoudig houden van de procedure 
en de bescherming van de rechten van de beklaagde. Die doelstelling zou worden bereikt doordat de beklaagde 
over vijf tot tien jaar beschikt na de datum van het vonnis of het arrest om verzet aan te tekenen. 
 
 A.5.3.  Overigens zou de bij verstek veroordeelde beklaagde zelfs buiten de gewone en de buitengewone 
termijn verzet kunnen aantekenen, in geval van bewezen overmacht. Die overmacht zou bestaan in een 
omstandigheid buiten de wil van de betrokkene die onvoorzienbaar was en niet kon worden vermeden. Bijgevolg 
zou de beklaagde die kan aantonen dat hij buiten zijn wil pas kennis had van het verstekvonnis na de verjaring van 
de straf, alsnog verzet kunnen aantekenen. 
 
 A.5.4.  Tot slot zou de veroordeelde die geen verzet heeft kunnen aantekenen, krachtens artikel 621 van het 
Wetboek van strafvordering eerherstel kunnen vragen voor de gevolgen van de veroordeling. Indien het eerherstel 
zou worden toegestaan, zou de vermelding op het strafregister worden uitgewist en zouden de mogelijkheid tot 
vaststelling van herhaling met bijkomende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog een straf opgelegd te 
krijgen waarbij de gunst van opschorting wordt verleend of die met uitstel wordt opgelegd, vervallen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 187 van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « Hij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen het vonnis in verzet komen binnen een 
termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend. 
 
 Is de betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon gedaan, dan kan deze, 
wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen 
na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen. Indien hij hiervan kennis heeft 
gekregen door de betekening van een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsverzoek 
of indien de lopende termijn van vijftien dagen nog niet verstreken was op het ogenblik van 
zijn aanhouding in het buitenland, kan hij in verzet komen binnen een termijn van vijftien 
dagen na de dag waarop hij werd overgeleverd of in het buitenland terug in vrijheid werd 
gesteld. Indien het niet blijkt dat hij kennis heeft gekregen van de betekening, kan de beklaagde 
in verzet komen totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn. Wat de 
burgerrechtelijke veroordelingen betreft, kan hij in verzet komen tot de tenuitvoerlegging van 
het vonnis. 
 
 De burgerlijke partij en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij kunnen alleen in verzet 
komen overeenkomstig de bepaling van het eerste lid. 
 
 Het verzet wordt betekend aan het openbaar ministerie, aan de andere vervolgende partij of 
aan de andere partijen in de zaak. 
 
 Indien het verzet niet is betekend binnen een termijn van vijftien dagen na de betekening 
van het vonnis, kunnen de veroordelingen ten uitvoer gelegd worden; ingeval hoger beroep is 
ingesteld door de vervolgende partijen of door een van hen, kan de behandeling in hoger 
beroep voortgang vinden. 
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 Ten gevolge van het verzet wordt de veroordeling voor niet bestaande gehouden; de door 
het verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte en van de 
betekening van het vonnis, blijven evenwel ten laste van de eiser in verzet, indien het verstek 
aan hem te wijten is ». 
 

 B.1.2.  Krachtens artikel 187, eerste en derde lid, van het Wetboek van strafvordering, 

hebben de veroordeelde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij 

vijftien dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen een bij verstek uitgesproken strafvonnis. 

Die termijn loopt vanaf de regelmatige betekening van de bij verstek gewezen beslissing. Het 

tweede lid van hetzelfde artikel voorziet echter in een bijkomende termijn, uitsluitend voor de 

veroordeelde beklaagde aan wie het vonnis niet in persoon werd betekend, terwijl de 

burgerlijke partij en de burgerrechtelijk aansprakelijk partij enkel beschikken over de gewone 

termijn van verzet waarin het eerste lid voorziet. 

 

 Wanneer het vonnis niet aan de persoon werd betekend, kan de veroordeelde beklaagde 

verzet aantekenen, wat de veroordeling tot de straf betreft, binnen een termijn van vijftien 

dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis kreeg. Indien niet blijkt dat hij kennis 

heeft gekregen van de betekening, kan de beklaagde nog in verzet komen totdat de termijnen 

van verjaring van de straf zijn verstreken. Wat de burgerrechtelijke veroordelingen betreft, kan 

hij in verzet komen tot de tenuitvoerlegging van het vonnis. 

 

 De « buitengewone » termijn van verzet bedoeld in artikel 187, tweede lid, van het 

Wetboek van strafvordering eindigt op het ogenblik waarop de straf is verjaard. Als de 

beklaagde kennis krijgt van de betekening nadat de straf is verjaard, kan hij de 

verstekbeslissing niet meer op strafgebied aanvechten (Cass., 22 februari 1994, Arr. Cass., 

1994, nr. 88). 

 

 B.1.3.  De termijnen van verjaring van de straf zijn neergelegd in de artikelen 91 tot 93 van 

het Strafwetboek, die bepalen : 

 

 « Art. 91.  Behoudens straffen met betrekking tot misdrijven, zoals bepaald in de 
artikelen 136bis, 136ter en 136quater, verjaren criminele straffen door verloop van twintig 
jaren, te rekenen van de dagtekening van de arresten of vonnissen waarbij zij zijn uitgesproken. 
 
 Art. 92.  Correctionele straffen verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen van de 
dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of te rekenen van de 
dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan worden bestreden bij wege van 
hoger beroep. 
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 Indien de uitgesproken straf drie jaar te boven gaat, is de verjaringstermijn tien jaren. 
 
 Art. 93.  Politiestraffen verjaren door verloop van een jaar, te rekenen van de tijdstippen, 
in het vorige artikel vastgesteld ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 187, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het bepaalt dat 

een persoon die bij verstek is veroordeeld en geen kennis heeft gekregen van de betekening van 

het vonnis, slechts in verzet kan komen tegen dat vonnis totdat de termijn van verjaring van de 

straf is verstreken, terwijl zolang de verjaring van de straf zich niet heeft voorgedaan, de 

persoon die kennis gekregen heeft van de betekening van het vonnis, in verzet kan komen 

binnen vijftien dagen na die kennisneming. Voor de beide categorieën van personen creëert het 

vonnis dat bij verstek is gewezen nochtans een strafrechtelijk precedent dat onder meer 

aanleiding kan geven tot een vermelding in het strafregister, de mogelijkheid tot vaststelling 

van de herhaling met bijkomende strafverzwaring en de onmogelijkheid om nog een straf 

opgelegd te krijgen waarbij de gunst van de opschorting verleend wordt of de straf met uitstel 

opgelegd wordt. 

 

 B.2.2.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt dat het Hof enkel wordt 

ondervraagd over artikel 187, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het 

de buitengewone termijn van verzet regelt op strafgebied en niet op burgerlijk gebied. 

 

 B.3.  Met de invoering van de in het geding zijnde bepaling beoogde de wetgever een 

evenwicht te bereiken tussen het maatschappelijk belang dat de schuldige aan een misdrijf zo 

spoedig mogelijk wordt veroordeeld, en het recht van de beklaagde om te worden gehoord 

(Parl. St., Kamer, 1906-1907, 15 februari 1907, nr. 73, pp. 1 en volgende). De wetgever was 

zich ervan bewust dat de verjaring van de straf niet als gevolg heeft dat de overige gevolgen 

van het verstekvonnis verdwijnen (ibid., p. 17). 

 

 B.4.  Volgens artikel 185 van het Wetboek van strafvordering moet de beklaagde 

persoonlijk verschijnen of in de persoon van een advocaat. Indien een beklaagde bij verstek 

wordt veroordeeld, beschikt hij over het recht op een nieuwe beoordeling in feite en in rechte, 

waarbij hij wordt gehoord, tenzij hij afstand heeft gedaan van zijn recht om te verschijnen en 

zich te verdedigen of tenzij hij de bedoeling heeft zich aan de justitie te onttrekken (EHRM, 

24 mei 2007, Da Luz Domingues Ferreira t. België, § 54; 1 maart 2011, Faniel t. België, § 26). 
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 Het recht om in verzet te komen tegen een verstekvonnis mag weliswaar worden omgeven 

met procedurele vereisten bij het aanwenden van rechtsmiddelen, maar die vereisten mogen het 

de beklaagde niet onmogelijk maken de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden (EHRM, 

28 oktober 1998, Pérez de Rada Cavanilles t. Spanje, §§ 44-45; 24 mei 2007, Da Luz 

Domingues Ferreira t. België, § 57; 1 maart 2011, Faniel t. België, § 26). De regels met 

betrekking tot het naleven van termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, beogen een 

behoorlijke rechtsbedeling en inzonderheid ook de rechtszekerheid te waarborgen (EHRM, 

28 oktober 1998, Pérez de Rada Cavanilles t. Spanje, § 45). 

 

 Teneinde de mogelijkheid van verzet en het recht op toegang tot de rechter te waarborgen, 

is het niet alleen van belang dat de regels met betrekking tot de mogelijkheden inzake de 

rechtsmiddelen en de termijnen duidelijk worden gesteld, maar ook dat zij zo expliciet 

mogelijk aan de rechtzoekenden ter kennis worden gebracht zodat dezen gebruik ervan kunnen 

maken overeenkomstig de wet (EHRM, 1 maart 2011, Faniel t. België, § 30). 

 

 B.5.1.  Artikel 187, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering waarborgt de 

beklaagde die bij verstek werd veroordeeld en aan wie het verstekvonnis niet in persoon kon 

worden betekend, een bijkomende termijn van verzet, die, zoals uiteengezet onder B.1.2, 

verschilt naargelang de betrokkene al dan niet kennis krijgt van de betekening van het 

verstekvonnis vóór de verjaring van de straf. 

 

 B.5.2.  De rechter die over de ontvankelijkheid van het verzet moet uitspraak doen, 

oordeelt op onaantastbare wijze of en wanneer de betrokkene kennis kreeg van de betekening 

(Cass., 3 januari 1989, Arr. Cass., 1988-89, nr. 256). 

 

 Bij betwisting is het niet de beklaagde die de afwezigheid van kennisname moet bewijzen. 

Het zijn integendeel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij die het ogenblik van de 

kennisname van de betekening moeten aantonen wanneer zij zich op de laattijdigheid van het 

verzet willen beroepen (Cass., 19 december 1972, Arr. Cass., 1973, p. 411). De bewijslast die 

op hen rust ten aanzien van een dergelijke feitenkwestie zal zwaarder wegen naargelang de tijd 

verstrijkt. 
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 B.5.3.  Indien het verzet gedaan binnen de buitengewone termijn ontvankelijk is, dan gaat 

de bij verstek genomen beslissing teniet en herleeft de strafvordering. Naarmate er een groter 

tijdsverloop is tussen het verstekvonnis en de aanwending van het verzet zullen de nieuwe 

beoordeling van de zaak en de waarheidsvinding meer kunnen worden bemoeilijkt. Bovendien 

moeten de rechten van de verdediging in een proces niet enkel vanuit het oogpunt van de 

beklaagde worden beoordeeld, maar ook vanuit het standpunt van de burgerlijke partij en het 

slachtoffer, wier situatie ten gevolge van de aanwenden van het verzet door de beklaagde 

eveneens kan worden beïnvloed. 

 

 De wetgever hanteert een objectief en pertinent criterium van onderscheid door het verzet 

binnen de buitengewone termijn slechts toe te laten zolang de straf niet is verjaard en dus nog 

kan worden uitgevoerd. Doordat verschillende verjaringstermijnen gelden voor de 

verschillende soorten straffen, is de duur van de periode tijdens welke de buitengewone termijn 

van verzet geldt, wanneer de beklaagde veroordeelde geen kennis kreeg van de betekening van 

het verstekvonnis, aldus ook evenredig met de zwaarte van de straf. 

 

 B.5.4.  Bovendien kan in geval van bewezen overmacht een buiten termijn aangetekend 

verzet toch als ontvankelijk worden aangenomen (Cass., 3 maart 1981, Arr. Cass., 1981, 

nr. 388). In dat geval kan het verstekvonnis niet meer als grondslag dienen voor wettelijke 

herhaling in geval van een nieuw misdrijf en zal het de gunst van de opschorting of de 

mogelijkheid van uitstel niet in de weg kunnen staan. Overmacht die de ontvankelijkheid 

rechtvaardigt van het verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld, kan 

« alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de eiser om en die daardoor 

voorzien noch vermeden kon worden » (Cass., 8 november 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 545). 

 

 B.6.  Gelet op de voormelde door de wetgever nagestreefde doelstellingen en rekening 

houdend met het algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van de wet in geval van overmacht 

kan worden gemilderd, beginsel waarvan de in het geding zijnde bepaling niet is afgeweken, is 

het verschil in behandeling waarover het Hof wordt ondervraagd niet onbestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 187, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5737 

 
 

Arrest nr. 164/2014 
van 6 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2262bis, § 1, eerste en tweede lid, van 

het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 10 oktober 2013 in zake Dirk Cobbaut tegen Monique Meeremans, met 
Katrien Cobbaut en Frank Cobbaut als vrijwillig tussenkomende partijen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 oktober 2013, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2262bis, § 1, eerste lid, en 2262bis, § 1, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet doordat zij de 
gelijkheid schenden tussen de rechtsonderhorigen in zoverre de interpretatie van de aanvang 
van de tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, 
met name dat deze een aanvang neemt vanaf het ontstaan van de vordering, ongeacht of men 
kennis heeft van deze vordering, terwijl de verjaringstermijn van een vordering op grond van 
onrechtmatige daad van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek pas start van 
zodra het slachtoffer kennis heeft van zijn schade en identiteit van de aansprakelijke ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Dirk Cobbaut, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. C. Glas, advocaat bij de balie 
te Oudenaarde; 
 
 -  Monique Meeremans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Van Heetvelde, 
advocaat bij de balie te Gent; 
 
 -  Katrien Cobbaut en Frank Cobbaut, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. S. De Bosschere, advocaat bij de balie te Gent; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. M. Gees, 
advocaten bij de balie te Kortrijk. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Merckx-Van Goey en F. Daoût te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juni 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 juni 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  



3 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Dirk Cobbaut en Monique Meeremans scheidden op 14 juni 1996 uit de echt door onderlinge toestemming. 
In de notariële regelingsakte deed Dirk Cobbaut afstand van zijn onverdeelde helft in het vruchtgebruik van de 
vroegere gezinswoning ten voordele van Monique Meeremans. Tevens verbond hij zich ertoe zijn onverdeelde 
helft in de naakte eigendom binnen de maand na het definitief worden van de echtscheiding te schenken aan hun 
twee kinderen, Frank en Katrien Cobbaut. 
 
 Bij dagvaarding van 23 april 2012 eiste Dirk Cobbaut de uitonverdeeldheidtreding met betrekking tot de 
naakte eigendom. Als tegeneis vorderden de vrijwillig tussenkomende partijen, Frank Cobbaut en Katrien 
Cobbaut, dat voor recht zou worden verklaard dat Dirk Cobbaut zijn onverdeelde helft in de naakte eigendom 
aan hen zou schenken, overeenkomstig het derdenbeding in de echtscheidingsakte. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat die tegeneis is verjaard, aangezien krachtens artikel 2262bis, § 1, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. Hij 
oordeelt dat die verjaringstermijn begint te lopen op het ogenblik waarop de rechtsvordering opeisbaar wordt, 
zelfs indien de begunstigde op dat ogenblik geen kennis heeft van het derdenbeding. Aangezien de 
verjaringstermijn van een vordering wegens buitencontractuele aansprakelijkheid krachtens artikel 2262bis, § 1, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, daarentegen pas begint te lopen op de dag waarop het slachtoffer kennis 
krijgt van zijn schade en van de identiteit van de aansprakelijke, stelt de verwijzende rechter de voormelde 
prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Monique Meeremans 
 
 A.1.  Een partij bij een overeenkomst zal steeds kennis krijgen van haar vorderingsrecht dat uit die 
overeenkomst voortvloeit op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten. Zulks zou evenwel niet het 
geval zijn wanneer dat vorderingsrecht voortvloeit uit een derdenbeding, aangezien de begunstigde per definitie 
geen partij bij de overeenkomst is. De in het geding zijnde bepaling zou daarom grondwetsconform dienen te 
worden geïnterpreteerd, in de zin dat de verjaringstermijn voor vorderingen betreffende persoonlijke rechten pas 
begint te lopen op de dag waarop men kennis krijgt van zijn vorderingsrecht. 
 
 
 Standpunt van Katrien en Frank Cobbaut 
 
 A.2.  In de interpretatie krachtens welke een persoonlijke vordering verjaart door verloop van tien jaar 
vanaf het ontstaan ervan, zou de in het geding zijnde bepaling, wat de positie van begunstigden van een 
derdenbeding betreft, niet bestaanbaar zijn met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, aangezien de 
verjaringstermijn van een vordering uit buitencontractuele aansprakelijkheid pas begint te lopen op de dag 
waarop het slachtoffer kennis krijgt van zijn schade en van de identiteit van de aansprakelijke. Daarom zou de in 
het geding zijnde bepaling moeten worden geïnterpreteerd in die zin dat de verjaringstermijn pas begint te lopen 
bij de kennisname van de vordering door de rechthebbende.  
 
 
 Standpunt van Dirk Cobbaut 
 
 A.3.1.  De regelingsakte in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming zou zijn 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht. Bijgevolg verjaren de persoonlijke rechten die uit een 
dergelijke overeenkomst voortvloeien, door verloop van tien jaar vanaf het ontstaan van het vorderingsrecht. 
 
 A.3.2.  De in het geding zijnde bepaling zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet schenden, 
aangezien het voorwerp van de verjaringstermijn in artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
verschilt van het voorwerp van de verjaringstermijn in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens verschilt de verjaringstermijn zelf, aangezien deze in het eerste geval tien jaar bedraagt en in 
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het tweede geval slechts vijf jaar. Bijgevolg zou ook het onderscheiden aanvangspunt van de beide 
verjaringstermijnen gerechtvaardigd zijn. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.1.  De prejudiciële vraag zou uitgaan van de verkeerde premisse dat voor de buitencontractuele 
aansprakelijkheid de verjaringstermijn steeds begint te lopen op het ogenblik waarop het slachtoffer kennis krijgt 
van zijn schade en van de identiteit van de veroorzaker ervan. Een onderscheid zou nochtans moeten worden 
gemaakt tussen de absolute verjaringstermijn voor vorderingen uit buitencontractuele aansprakelijkheid, bedoeld 
in artikel 2262bis, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en de berustingstermijn voor dergelijke 
vorderingen, bedoeld in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. De absolute 
verjaringstermijn van twintig jaar voor vorderingen uit buitencontractuele aansprakelijkheid zou evenzeer 
beginnen te lopen op het tijdstip van de schadeverwekkende handeling, terwijl enkel de berustingstermijn van 
vijf jaar begint te lopen op het ogenblik waarop men kennis krijgt van de schade en de identiteit van de 
veroorzaker. 
 
 A.4.2.  Een vorderingsrecht wegens contractuele aansprakelijkheid zou niet vergelijkbaar zijn met een 
vorderingsrecht wegens buitencontractuele aansprakelijkheid, aangezien de aard van het vorderingsrecht en de 
rechtspositie van de rechthebbende zouden verschillen. Bij contractuele aansprakelijkheid vordert men immers 
de tenuitvoerlegging van een beloofde maar niet nagekomen verbintenis, terwijl men bij buitencontractuele 
aansprakelijkheid het herstel bij equivalent beoogt van schade die zonder enige contractuele band is aangericht. 
 
 Bovendien zou het derdenbeding een rechtsfiguur sui generis uitmaken, die geen contractuele 
rechtsverhouding doet ontstaan tussen de belover en de begunstigde, noch tussen de bedinger en de begunstigde. 
Het beding ten behoeve van een derde zou overigens herroepbaar zijn door de bedinger zolang de begunstigde 
niet heeft aangegeven er gebruik van te willen maken. De kennisname van het derdenbeding door de begunstigde 
zou overigens geen constitutief element zijn.  
 
 A.4.3.  De hervorming van de verjaringsregels bij de wet van 10 juni 1998, die er kwam naar aanleiding 
van het arrest nr. 25/95 van 21 maart 1995 van het Hof, zou een evenwicht nastreven tussen de belangen van de 
benadeelde om zijn rechtsvordering niet verjaard te zien vooraleer hij ervan kennis heeft en de belangen van de 
aansprakelijke om niet te ver in de tijd te kunnen worden aangesproken.  
 
 A.4.4.  Indien voor contractuele vorderingen tot schadevergoeding een andere verjaringsregeling zou 
gelden dan voor andere contractuele vorderingen, zouden nieuwe discriminaties ontstaan. Bovendien zou het 
aanvangspunt van de verjaringstermijn moeilijk objectief waarneembaar zijn en tot tal van feitelijke betwistingen 
aanleiding geven. 
 
 De dubbele verjaringstermijn, die bestaat uit een absolute termijn en een berustingstermijn, zou in 
contractuele verhoudingen geen zin hebben, aangezien de partijen die een contractuele band hebben, meer 
aandacht moeten hebben voor de houding van hun medecontractanten. Bovendien kan het bij ontstentenis van 
een contractuele band langer duren vooraleer het slachtoffer zich rekenschap geeft van de geleden schade. De 
langere duur van de absolute verjaringstermijn bij buitencontractuele vorderingen zou overigens worden 
gematigd door de kortere duur van de berustingstermijn. 
 
 Bij contractuele aansprakelijkheid zou men doorgaans overigens de identiteit van de nalatige contractspartij 
kennen vanaf de aanvang van de overeenkomst. Dat de wetgever ook voor de contracten waarbij zulks niet het 
geval is, voor dezelfde verjaringsregeling heeft gekozen, zou aantonen dat hij bewust heeft geopteerd voor 
rechtszekerheid. Die keuze zou ook in het kader van derdenbedingen gerechtvaardigd zijn, aangezien de 
wetgever ervan zou mogen uitgaan dat de bedinger aan de begunstigde zal meedelen wat hij heeft bedongen en 
wat de identiteit van de belover is. 
 
 Tot slot zou de afwezigheid van een verjaringstermijn die begint te lopen bij de kennisname van alle 
elementen van een contractuele wanprestatie, gerechtvaardigd zijn doordat de wetgever in het kader van een 
derdenbeding met name de bedinger heeft willen beschermen, terwijl hij bij de buitencontractuele 
aansprakelijkheid vooral het slachtoffer heeft willen beschermen. Die bedinger heeft wel steeds kennis van de 
overeenkomst waarin het derdenbeding is opgenomen. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. 
 
 In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade 
op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 
verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. 
 
 De in het tweede lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van 
twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, 
zich heeft voorgedaan ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 2262bis, § 1, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de 

tienjarige verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen aanvangt bij het ontstaan van 

de vordering, terwijl de verjaringstermijn voor een vordering op grond van een onrechtmatige 

daad krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, pas aanvangt 

wanneer het slachtoffer kennis heeft van zijn schade en de identiteit van de daarvoor 

aansprakelijke persoon. 

 

 B.3.  Ofschoon een contractuele en een buitencontractuele rechtsvordering verschillend 

zijn, bevinden de schuldeisers in een rechtsvordering van contractuele respectievelijk 

buitencontractuele aard zich in situaties die niet in die mate verschillen dat zij niet met elkaar 

zouden kunnen worden vergeleken wat de verjaringstermijn betreft. Het gaat immers in beide 

gevallen om personen die worden geconfronteerd met verjaringstermijnen betreffende een 

door een andere persoon begane wanprestatie respectievelijk schadeverwekkende handeling. 

 

 B.4.  De door de verwijzende rechter in aanmerking genomen interpretatie van de 

bepalingen die hij ter toetsing aan het Hof voorlegt, wordt in de regel door het Hof in 

aanmerking genomen, tenzij zij kennelijk onjuist blijkt te zijn. 

 

 B.5.  Inzake verjaring is er een zodanige verscheidenheid aan situaties dat uniforme 

regels in het algemeen niet haalbaar zouden zijn en dat de wetgever moet kunnen beschikken 

over een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer hij die aangelegenheid regelt. Het verschil 
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in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat voortvloeit uit de toepassing van 

verschillende verjaringstermijnen in verschillende omstandigheden, houdt op zich geen 

discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling 

dat voortvloeit uit de toepassing van die verjaringstermijnen, een onevenredige beperking van 

de rechten van de daarbij betrokken personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.6.1.  Het recht op toegang tot de rechter verzet zich niet tegen 

ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals verjaringstermijnen, voor zover dergelijke beperkingen 

de essentie van dat recht niet aantasten en voor zover zij in een evenredige verhouding staan 

met een legitieme doelstelling. Het recht op toegang tot de rechter wordt geschonden indien 

een beperking niet langer de rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling dient, maar veeleer 

een barrière vormt die de rechtsonderhorige verhindert om zijn rechten door de bevoegde 

rechter te laten beoordelen (EHRM, 27 juli 2007, Efstathiou e.a. t. Griekenland, § 24; 

24 februari 2009, L’Erablière ASBL t. België, § 35). 

 

 De aard van een verjaringstermijn of de manier waarop hij wordt toegepast, zijn in strijd 

met het recht op toegang tot de rechter indien zij de rechtsonderhorige verhinderen om een 

rechtsmiddel aan te wenden dat in beginsel beschikbaar is (EHRM, 12 januari 2006, Mizzi 

t. Malta, § 89; 7 juli 2009, Stagno t. België), indien de haalbaarheid ervan afhankelijk is van 

omstandigheden buiten de wil van de verzoeker (EHRM, 22 juli 2010, Melis t. Griekenland, 

§ 28) of indien zij als gevolg hebben dat elke vordering bij voorbaat tot mislukken is gedoemd 

(EHRM, 11 maart 2014, Howald Moor e.a. t. Zwitserland). 

 

 B.6.2.  Het recht op toegang tot de rechter verzet zich evenwel niet tegen absolute 

verjaringstermijnen. Dat recht moet immers worden verzoend met het streven naar 

rechtszekerheid en de zorg om het recht op een eerlijk proces die elke verjaringsregel 

kenmerken. De omstandigheid dat een verjaringstermijn kan verstrijken vooraleer de 

schuldeiser kennis heeft van alle elementen die nodig zijn om zijn vorderingsrecht uit te 

oefenen, zoals de twintigjarige termijn bepaald in artikel 2262bis, § 1, derde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, is bijgevolg op zichzelf niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens. 
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 B.6.3.  Het Hof dient te dezen evenwel de situatie te onderzoeken van de begunstigde van 

een derdenbeding die, bij gebrek aan kennisgeving door de bedinger of de belover, over geen 

enkel element beschikt dat hem in staat stelt om een vorderingsrecht dat hem op grond van de 

overeenkomst tussen bedinger en belover toekomt, uit te oefenen, en die, na verloop van tien 

jaren, een recht verjaard ziet dat hij nooit in rechte heeft kunnen afdwingen. 

 

 B.7.  Wat de derdenbedingen voortvloeiend uit persoonsverzekeringen betreft, bepaalt 

artikel 88, § 1, vierde lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat de 

verjaringstermijn van de rechtsvordering van de begunstigde pas loopt vanaf de dag waarop 

deze tegelijk kennis heeft van het bestaan van de overeenkomst, van zijn hoedanigheid van 

begunstigde en van het voorval dat de verzekeringsprestaties opeisbaar doet worden. 

Bijgevolg kunnen de rechtsvorderingen uit dergelijke derdenbedingen niet verjaren vooraleer 

de begunstigde kennis heeft van zijn recht.  

 

 B.8.1.  De in het geding zijnde bepaling werd ingevoegd bij de wet van 10 juni 1998 tot 

wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. Met die wet beoogde de 

wetgever tegemoet te komen aan het arrest van het Hof nr. 25/95 van 21 maart 1995. Bij dat 

arrest heeft het Hof geoordeeld dat artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 

strafvordering niet bestaanbaar was met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, 

doordat het de burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf onderwierp aan een 

verjaringstermijn van vijf jaar, terwijl de andere buitencontractuele fouten krachtens de 

toenmalige versie van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek pas na dertig jaar verjaarden. 

 

 B.8.2.  De wetgever oordeelde dat ingevolge dat arrest niet alleen de door het Hof 

vastgestelde ongrondwettigheid diende te worden geremedieerd, maar dat tevens de 

verjaringstermijn voor alle persoonlijke rechtsvorderingen, die op dat ogenblik dertig jaar 

bedroeg, diende te worden ingekort (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 1087/1, pp. 2-3).  

 

 Daarbij werd benadrukt dat er diende te worden voorzien in een absolute 

verjaringstermijn die begint te lopen op de dag waarop de schadeverwekkende gebeurtenis 

zich voordoet, zelfs indien de schade pas later blijkt, omdat de aansprakelijke en zijn 

verzekeraar niet al te lang mogen worden blootgesteld aan rechtsvorderingen tot vergoeding 

van schade (ibid., pp. 2-3). 
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 B.8.3.  De absolute verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen werd op tien 

jaar bepaald (artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Die termijn begint 

te lopen op de dag volgend op het ogenblik waarop de vordering opeisbaar wordt. De absolute 

verjaringstermijn voor buitencontractuele aansprakelijkheid werd daarentegen op twintig jaar 

bepaald (artikel 2262bis, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). Die termijn begint te 

lopen op de dag volgend op het ogenblik van de schadeverwekkende handeling. 

 

 Alleen voor de buitencontractuele aansprakelijkheid werd binnen de absolute 

verjaringstermijn voorzien in een kortere termijn van vijf jaar, die begint te lopen op de dag 

volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 

verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon (artikel 2262bis, 

§ 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Dat die kortere termijn niet werd uitgebreid naar de andere persoonlijke 

rechtsvorderingen, werd in de parlementaire voorbereiding als volgt verklaard : 

 

 « Het toepassen van de thans voorziene verkorte termijn op grond van het criterium 
‘ kennis van de schade en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon ’ op alle 
contractuele vorderingen heeft in veel gevallen geen zin. Men kent daar doorgaans de 
identiteit van zijn contractspartij ‘ dader ’ die de contractuele fout heeft begaan. Voor andere 
vorderingen dan deze tot schadevergoeding moeten de aanvangspunten per type contractuele 
vordering bepaald worden, eerder dan te stellen ‘ vanaf kennis van de schade ’ (zie NBW). 
 
 Tenzij het hele verjaringssysteem van het Belgisch recht wordt herwerkt, wat, zoals 
gezegd, thans niet opportuun wordt geacht, leek het voldoende en gepast om binnen de groep 
van persoonlijke vorderingen (2262bis van het Burgerlijk Wetboek) de vorderingen tot 
schadevergoeding gegrond op buitencontractuele aansprakelijkheid te onderwerpen aan de 
dubbele verjaringstermijn van 5 en 10 jaar, terwijl alle andere persoonlijke vorderingen 
verjaren door een unieke absolute termijn van 10 jaar (zie bespreking van artikel 5). De 
‘ lange ’ of absolute termijn is dus dezelfde voor alle persoonlijke vorderingen » (ibid., p. 6). 
 

 B.9.  Terwijl een contracterende partij in de regel kennis heeft van haar vorderingsrecht 

op de dag waarop het ontstaat, is zulks evenwel niet noodzakelijk het geval voor de 

begunstigde van een derdenbeding. De begunstigde verkrijgt zijn vorderingsrecht immers op 

grond van een overeenkomst die tussen de belover en de bedinger wordt gesloten en waarbij 

hij geen partij is. Hij zal in de regel pas kennis krijgen van zijn vorderingsrecht indien de 

belover of de bedinger hem hiervan op de hoogte brengen. De bewijslast van het tijdstip van 

kennisname door de begunstigde van het recht dat hij put uit de overeenkomst tussen de 

bedinger en de belover, ligt bij de begunstigde. 
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 Bijgevolg is het, behoudens voor een derdenbeding in een persoonsverzekering, mogelijk 

dat het recht dat voortvloeit uit een derdenbeding, verjaart vooraleer de begunstigde van het 

bestaan ervan op de hoogte zou kunnen zijn. Zijn onwetendheid, zelfs te goeder trouw, 

schorst het vorderingsrecht immers niet, aangezien krachtens artikel 2251 van het Burgerlijk 

Wetboek enkel een wettelijk beletsel in aanmerking komt om een verjaringstermijn te stuiten 

of te schorsen. 

 

 B.10.  Hoewel het legitiem is om zo veel mogelijk in geharmoniseerde regels te voorzien 

voor de verjaring van alle types van persoonlijke rechtsvorderingen, vermag een dergelijke 

doelstelling niet als gevolg te hebben dat voor een bepaald type van persoonlijke 

rechtsvorderingen de opeising onmogelijk kan worden gemaakt. 

 

 Aangezien de aanvaarding en de opeising van het recht dat voortvloeit uit een 

derdenbeding, vereisen dat de begunstigde kennis heeft van dat recht, zou een 

verjaringstermijn die afloopt vooraleer hij redelijkerwijze over die kennis zou kunnen 

beschikken, hem verhinderen een rechtsmiddel aan te wenden waarover hij in beginsel 

beschikt. Indien de begunstigde na het verstrijken van de absolute verjaringstermijn van tien 

jaar alsnog kennis zou krijgen van het derdenbeding, zou elke vordering bij voorbaat tot 

mislukken gedoemd zijn.  

 

 B.11.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling als gevolg kan hebben dat de 

begunstigde van een derdenbeding zijn recht niet kan opeisen, omdat het overeenkomstige 

vorderingsrecht is verjaard vooraleer hij kennis van dat beding heeft of ervan dient te hebben, 

is zij niet bestaanbaar met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of de begunstigden in het bodemgeschil 

kennis van het derdenbeding hadden of redelijkerwijze kennis ervan dienden te hebben vóór 

het verstrijken van de verjaringstermijn. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet in zoverre het als gevolg kan hebben dat de verjaringstermijn voor 

rechtsvorderingen uit derdenbedingen verstrijkt vooraleer de begunstigde van het 

derdenbeding kennis ervan heeft of redelijkerwijze ervan dient te hebben. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 6 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5741, 5825, 

5832 en 5833 
 
 

Arrest nr. 165/2014 
van 13 november 2014 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 
houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten), 
ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » en anderen, door 
Jimmy Tessens en anderen, door de Orde van Vlaamse balies en door de Orde van advocaten 
bij de balie te Aarlen en anderen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



2 

  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 november 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing 
van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
met betrekking tot de diensten van advocaten), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
1 augustus 2013, tweede editie, door de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone », de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », de vzw « Bureau 
d’Accueil et de Défense des Jeunes », de vzw « Syndicat des Locataires de Logements 
sociaux », de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », de vzw « L’association de Défense des 
Allocataires Sociaux », de vzw « L’Atelier des Droits Sociaux » en de vzw « Collectif 
Solidarité contre l’Exclusion : Emploi et Revenus pour tous », allen bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. V. Letellier, Mr. R. Leloup en Mr. E. Huisman, advocaten bij de 
balie te Brussel, en de vzw « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord 
nemen » en het Algemeen Belgisch Vakverbond, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. J. Buelens, advocaat bij de balie te Antwerpen.  
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde norm, ingesteld door dezelfde verzoekende 
partijen, is verworpen bij het arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013, bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2014, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van dezelfde norm door Jimmy Tessens, Rudi Schuer en Suzy Vankrunkelsven, Luc 
Peeters en Heidi Vranckx, Ria Engelen en Cindy Vandenbroeck, allen vertegenwoordigd en 
bijgestaan door Mr. J. Toury en Mr. M. Denys, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, heeft de Orde van Vlaamse 
balies, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Lindemans, advocaat bij de balie te 
Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 60 en 61 van de voormelde wet van 
13 juli 2013. 
 
 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 60 van dezelfde wet door de Orde van advocaten bij de balie te Aarlen, 
de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, de Orde van advocaten bij de balie te 
Dinant, de Orde van advocaten bij de balie te Hoei, de Orde van advocaten bij de balie te 
Luik, de Orde van advocaten bij de balie te Marche-en-Famenne, de Orde van advocaten bij 
de balie te Bergen, de Orde van advocaten bij de balie te Namen, de Orde van advocaten bij 
de balie te Neufchâteau, de Orde van advocaten bij de balie te Nijvel, de Orde van advocaten 
bij de balie te Doornik en Patrick Henry, allen bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. D. Lagasse, advocaat bij de balie te Brussel. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5741, 5825, 5832 en 5833 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
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 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Association Syndicale des Magistrats », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel (in de zaak nr. 5741); 
 
 -  de Raad van Europese balies, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Maus en 
Mr. M. Zagheden, advocaten bij de balie te Gent (in de zaken nrs. 5825, 5832 en 5833); 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door B. Druart, adviseur-generaal van 
Financiën (in de zaken nrs. 5741 en 5833); 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door J. De Vleeschouwer, adviseur bij 
de FOD Financiën (in de zaken nrs. 5825 en 5832). 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Association Syndicale des Magistrats »; 
 
 -  de Ministerraad (in de zaken nrs. 5741 en 5833). 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 9 juli 2014, na de Ministerraad te hebben uitgenodigd 
om, in een uiterlijk op 7 juli 2014 ter griffie van het Hof neer te leggen aanvullende memorie, 
waarvan hij een kopie laat toekomen aan de andere partijen binnen dezelfde termijn, te 
antwoorden op de volgende vragen : 
 
 « 1.  Is de budgettaire raming van 89 miljoen in de eerste zes maanden van 2014 
bewaarheid geworden ? 
 
 2.  De Staat moet elk jaar een gedeelte van de werkelijk geïnde btw in de begroting van 
de Unie storten. Wat is het bedrag dat voor 2014 is voorzien wat de diensten van advocaten 
betreft ? 
 
 3.  De Staat is eveneens de btw op de diensten van de advocaten die hij raadpleegt 
verschuldigd. Wat is, gelet op de in 2013 betaalde erelonen van advocaten, het door de 
Belgische Staat betaalde bedrag aan btw ? ». 
 
 De Ministerraad heeft aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 9 juli 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Leloup, Mr. E. Huisman, Mr. A. Schaus, advocaat bij de balie te Brussel, loco 
Mr. V. Letellier, en Mr. E. de Simone, advocaat bij de balie te Antwerpen, loco 
Mr. J. Buelens, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5741; 
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 .  Mr. J. Toury, Mr. M. Denys en Mr. N. Reynaert, advocaat bij de balie te Brussel, voor 
de verzoekende partijen in de zaak nr. 5825; 
 
 .  Mr. D. Lindemans en Mr. T. Souverijns, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5832; 
 
 .  Mr. G. Ninane, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. Lagasse, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 5833; 
 
 .  Mr. A. Schaus loco Mr. V. Letellier, voor de vzw « Association Syndicale des 
Magistrats »; 
 
 -  Mr. M. Zagheden, tevens loco Mr. M. Maus, voor de Raad van Europese balies; 
 
 -  B. Druart, voor de Ministerraad in de zaken nrs. 5741 en 5833; 
 
 -  J. De Vleeschouwer, voor de Ministerraad in de zaken nrs. 5825 en 5832; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang om in rechte op te treden en om tussen te komen 
 
 Zaak nr. 5741 
 
 A.1.1.  Om haar belang om in rechte op te treden te motiveren, voert de « Ordre des barreaux francophones 
et germanophone » artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek aan, waarin haar de taak wordt gegeven de 
belangen van de rechtzoekenden te behartigen. Zij herinnert eraan dat het Hof haar belang om in rechte op te 
treden wanneer de bestreden bepalingen afbreuk doen aan de belangen van de rechtzoekenden reeds heeft 
erkend. 
 
 A.1.2.  De tweede tot en met de tiende verzoekende partij hebben in meer dan één opzicht belang bij het 
beroep. Volgens hun maatschappelijk doel en de wijze waarop zij hun activiteiten ontplooien, is dat belang 
respectievelijk het gevolg van hun hoedanigheid van rechtzoekende die niet ertoe gemachtigd is de btw af te 
trekken, van het feit dat zij de advocatenkosten van andere rechtzoekenden ten laste nemen, van het feit dat zij de 
verdediging van grondrechten als statutaire doelstelling hebben en van het feit dat zij de verdediging van de 
toegang van allen tot het gerecht als specifiek doel hebben. 
 
 De tweede tot en met de negende verzoekende partij, die allen rechtspersoonlijkheid hebben, brengen meer 
specifiek hun maatschappelijk doel in herinnering. 
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 A.1.3.  De tiende verzoekende partij, het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), herinnert eraan dat zij 
een interprofessionele organisatie is die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is. Ook al beschikt zij 
niet over rechtspersoonlijkheid in de volle betekenis van het woord, zij vormt niettemin een juridische entiteit die 
ertoe gemachtigd is in rechte op te treden. Door de bekwaamheid van de representatieve werknemersorganisaties 
om gebruik te maken van het recht om in rechte op te treden, te erkennen bij artikel 4 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, beschouwt de wetgever hen als 
belangrijke actoren van de rechtsstaat en heeft hij hun prerogatieven gegeven die nuttig zijn niet alleen om die 
participatie uit te oefenen maar ook om de grenzen te betwisten waarbinnen zij willekeurig zou zijn vervat. Zich 
baserend op het arrest van het Hof nr. 71/92, is de verzoekende partij van mening dat zij dient te worden 
gelijkgesteld met een natuurlijke persoon om in rechte op te treden tegen de bestreden wet. Bovendien is het 
ABVV belast met de verdediging van zijn leden die in moeilijkheden verkeren. Aangezien het ABVV niet btw-
plichtig is, zal het door de aangenomen maatregel rechtstreeks en sterk worden geraakt. In zoverre de bestreden 
maatregel de toegang tot het gerecht moeilijker zal maken en de kosten en honoraria van advocaten aanzienlijk 
zal verhogen, zal hij een directe weerslag hebben op de activiteit van de verzoekende partij en op de 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
 
 A.1.4.  De vzw « Association Syndicale des Magistrats », tussenkomende partij in de zaak nr. 5741, 
verantwoordt haar belang om tussen te komen door haar maatschappelijk doel zoals het blijkt uit artikel 3 van 
haar statuten, dat acties beoogt die bedoeld zijn om de werking van het gerechtelijk instituut te verbeteren met 
inachtneming van een op de rechtzoekende gerichte openbare dienst. De toegang tot de openbare dienst van de 
justitie, inzonderheid vanuit financieel oogpunt, vormt een van haar voornaamste bekommernissen. Ze heeft dus 
belang erbij de vordering te ondersteunen. Het valt immers niet te ontkennen dat het grootste deel van de kosten 
van de toegang tot het gerecht de advocatenkosten betreft. 
 
 
 Zaak nr. 5825 
 
 A.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 zijn allen slachtoffers van een onteigening in de 
gemeente Ham en ze zijn verwikkeld in verscheidene procedures die tegen de nv « De Scheepvaart » worden 
gevoerd. Om zich te verdedigen hebben ze een beroep moeten doen op een gespecialiseerde advocaat en ze 
hebben aanzienlijke juridische kosten. Ze lopen eveneens het risico aan de tegenpartij een 
rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen. De bestreden wet voegt aan die aanzienlijke procedurekosten een 
btw van 21 pct. toe die moet worden betaald op de kosten en erelonen van advocaten. De verzoekende partijen 
hebben bijgevolg een persoonlijk en rechtstreeks belang en ze worden ongunstig geraakt door die financiële 
meerkosten, die een verdediging in rechte overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens nog moeilijker maken. De partijen onderstrepen voorts dat particulieren, die bovendien de btw niet 
kunnen aftrekken, benadeeld zijn in de gerechtelijke procedures die worden gevoerd tegen een overheid die over 
aanzienlijke financiële middelen beschikt, of tegen vennootschappen die de btw kunnen aftrekken. 
 
 
 Zaak nr. 5832 
 
 A.3.  Om haar belang om in rechte op te treden te motiveren, voert de Orde van Vlaamse balies artikel 495 
van het Gerechtelijk Wetboek aan, waarin haar de taak wordt gegeven de belangen van de rechtzoekenden te 
behartigen. De bestreden bepaling doet echter zowel afbreuk aan de belangen van de advocaten als aan de 
belangen van de rechtzoekenden. De bestreden bepaling verhoogt de kosten van een advocaat immers met 
21 pct., hetgeen afbreuk doet aan de rechten van de verdediging van de particulieren die over weinig inkomsten 
beschikken, in tegenstelling met de rechtspersonen en natuurlijke personen die de kosten van de btw kunnen 
aftrekken. De toegang tot een rechter van een groep personen die daar werkelijk nood aan heeft, is bijgevolg 
door de bestreden bepaling bedreigd, meer in het bijzonder in een Staat die slechts een zeer beperkte juridische 
bijstand verleent. De gelijke toegang tot de rechter wordt op die wijze bedreigd. Bovendien legt de in het geding 
zijnde bepaling aan de advocaten informatie- en samenwerkingsverplichtingen op die de vertrouwelijkheid van 
de gesprekken en de vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt niet langer waarborgen. Sommige 
cliënten zullen een advocaat niet langer in vertrouwen durven te nemen en zullen niet langer hun rechten durven 
te doen gelden. 
 
 De bestreden bepaling doet eveneens afbreuk aan de belangen van de advocaten, die wegens de verhoging 
van de kosten en de aantasting van de vertrouwelijkheid van de gesprekken het gevaar lopen met een 
vermindering van hun cliënteel te worden geconfronteerd. 
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 Zaak nr. 5833 
 
 A.4.  De eerste elf verzoekende partijen zijn de Ordes van advocaten van verschillende balies en ze baseren 
zich op artikel 455 van het Gerechtelijk Wetboek om hun belang om in rechte op te treden, te doen gelden. 
 
 De twaalfde verzoekende partij voert haar hoedanigheid aan van btw-plichtige advocaat, die ertoe 
gehouden is het BTW-Wetboek toe te passen. Wegens de schending van het beroepsgeheim dat haar aan haar 
cliënten bindt, heeft ze belang erbij de vernietiging van de voormelde bepalingen te verkrijgen. 
 
 
 Zaken nrs. 5825, 5832 en 5833 
 
 A.5.  De Raad van Europese balies, tussenkomende partij in de zaken nrs. 5825, 5832 en 5833, 
verantwoordt zijn belang om tussen te komen door het feit dat hij de Europese advocatuur vertegenwoordigt en 
dat hij door de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is erkend. Hij is ook raadgevend orgaan 
binnen de Raad van Europa. Uit zijn statuten volgt dat hij niet alleen als maatschappelijk doel heeft de materiële 
of morele belangen van zijn leden te verdedigen, maar ook te waken over de vrijwaring van het belang van de 
rechtzoekenden. De in het geding zijnde bepalingen doen echter zowel afbreuk aan de belangen van de 
advocaten als aan de belangen van de rechtzoekenden, in het bijzonder diegenen die beperkte financiële 
middelen hebben en die de btw niet kunnen aftrekken. 
 
 De tussenkomende partij wijst eveneens erop dat de informatie- en samenwerkingsverplichtingen die bij de 
bestreden bepalingen zijn opgelegd, bovendien afbreuk doen aan de vertrouwensrelatie tussen de advocaat en 
zijn cliënt. Er is echter in geen enkele waarborg voorzien om die vertrouwelijkheid te verzekeren, die dus niet 
langer beschermd is, hetgeen een zeker aantal cliënten dreigt te ontraden een beroep te doen op een advocaat. De 
bepaling doet eveneens afbreuk aan de belangen van de advocaten, die het gevaar lopen met een vermindering 
van hun cliënteel te worden geconfronteerd en niet langer de zekerheid hebben van de vertrouwelijkheid van de 
gesprekken met hun cliënten. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 Zaak nr. 5741 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5741 leiden een eerste middel af uit de schending van de 
artikelen 13 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
 
 Volgens de verzoekende partijen is de historische opvatting dat de vrijstellingen verankerd in artikel 44, 
§§ 1 en 2, van het BTW-Wetboek verantwoord zijn door de noodzaak de toegang tot diensten van algemeen 
belang te waarborgen, niet langer bevredigend. Ingevolge de evolutie van het internationaal recht en het 
grondwettelijk recht dient ervan te worden uitgegaan dat de verschillende dienstverrichtingen en leveringen van 
goederen die van de belasting zijn vrijgesteld, wezenseen zijn geworden met de doeltreffendheid van 
grondrechten. In werkelijkheid strekken die vrijstellingen ertoe de rechten te waarborgen die zijn verankerd in 
artikel 23 van de Grondwet. Artikel 44 van het BTW-Wetboek vormt dus een optreden van de wetgever dat 
beantwoordt aan de verplichting om de doeltreffendheid van de toegang tot die grondrechten te waarborgen. Die 
redenering dient te worden gevolgd ten aanzien van alle grondrechten en dus eveneens ten aanzien van het recht 
van toegang tot de rechter, dat in een rechtsstaat een grondrecht vormt en bij artikel 13 van de Grondwet is 
erkend. De toegang tot de rechter dient te worden gewaarborgd met inachtneming van het recht op een eerlijk 
proces en het recht op de bijstand door de advocaat is een onderdeel van het recht op een daadwerkelijke toegang 
tot de rechtbank. Dat recht impliceert de verplichting de rechtsbijstand te organiseren om de doeltreffendheid te 
waarborgen van het recht op de bijstand door een advocaat wanneer die noodzakelijk is. In die context is het dat 
de Grondwetgever in 1994 het recht op de juridische bijstand heeft verankerd. De verzoekende partijen baseren 
zich in dat verband op verscheidene arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. 
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 Het grondrecht op de bijstand door een advocaat mag geen theoretisch of denkbeeldig recht zijn; het moet 
concreet en doeltreffend zijn. De wetgever is niet alleen verplicht de nodige maatregelen te nemen om de 
doeltreffendheid ervan te waarborgen; er wordt hem eveneens verbod opgelegd er afbreuk aan te doen. 
Bovendien wordt zijn handelingsbevoegdheid beperkt door de standstill-verplichting. Afstand doen van een 
maatregel die is aangenomen om de financiële toegankelijkheid van de diensten van de advocaat te waarborgen, 
vormt in dat opzicht een achteruitgang. In dat geval dient de maatregel te zijn verantwoord door redenen die 
verband houden met een algemeen belang, en dient hij te beantwoorden aan de voorwaarde van evenredigheid. 
De wetgever voert hier twee motieven aan, namelijk een einde maken aan « concurrentievervalsing » alsook het 
ontbreken van een reden die het verantwoordt de advocaten te laten ontsnappen aan de regel dat nagenoeg alle 
goederen en diensten aan de btw zijn onderworpen. Die beide redenen vallen niet onder het nastreven van het 
algemeen belang maar vallen onder de klaarblijkelijke beoordelingsfout, aangezien de wetgever zich ervan 
onthoudt rekening te houden met het feit dat hij het gebruikmaken van een grondrecht onderwerpt aan een 
gewone verbruiksbelasting. In de veronderstelling dat de verantwoording van de maatregel verband houdt met 
begrotingsnoden, dient erop te worden gewezen dat in de parlementaire voorbereiding van die doelstelling geen 
melding wordt gemaakt. De wetgever is wellicht ervan uitgegaan dat de weerslag van de maatregel zou kunnen 
worden beperkt indien de advocaten de aftrek waarop zij zelf recht zullen hebben, zouden verrekenen in hun 
staten van onkosten en honoraria, maar in de parlementaire voorbereiding is geen rekening gehouden met het feit 
dat de grootste onkosten van de advocatenkantoren niet aan de btw zijn onderworpen. Zelfs indien men de 
begrotingsdoelstelling aanneemt, wijzen de verzoekende partijen erop dat de genomen maatregelen aan geen 
enkele van de drie vereisten beantwoorden die verband houden met de evenredigheid : het passend karakter, de 
noodzakelijkheid en de evenredigheid in enge zin. De verwachte winst en de kosten van de inwerkingstelling 
zijn tijdens de parlementaire voorbereiding niet becijferd. Bovendien konden andere maatregelen die minder 
afbreuk doen aan de rechten en vrijheden, in werking worden gesteld om de begroting in evenwicht te brengen. 
Ten slotte vormt de maatregel voor de niet-btw-plichtige particulieren een belemmering van het recht op de 
bijstand door een advocaat die onevenredig is ten opzichte van de verwachte winst. De verzoekende partijen 
besluiten dat door een maatregel op te heffen die tot dan toe was verantwoord door de zorg om de financiële 
toegankelijkheid van de diensten van de advocaten te waarborgen, de bestreden bepaling een onaanvaardbare 
achteruitgang in de eerbiediging van het recht op een eerlijk proces en op de bijstand door een advocaat 
verankert. 
 
 A.6.2.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 13, 23 en 172 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
 
 De bestreden bepaling verankert, zonder aanvaardbare verantwoording, zowel actieve als passieve 
discriminaties. 
 
 In een eerste onderdeel verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling de diensten van advocaten 
aan dezelfde fiscale regeling te onderwerpen als alle leveringen van goederen en de dienstverrichtingen voor 
gewoon gebruik die aan de belasting zijn onderworpen, terwijl de leveringen van goederen en de 
dienstverrichtingen die bijdragen tot de daadwerkelijke inwerkingstelling van grondrechten van de btw zijn 
vrijgesteld om redenen van financiële toegankelijkheid van die grondrechten. Door de maatregel te 
verantwoorden door de noodzaak een einde te maken aan « concurrentievervalsing », heeft de wetgever geen 
rekening gehouden met het feit dat de vrijstelling geen gunstmaatregel voor de advocaten is, maar een maatregel 
die bedoeld is om een recht van de rechtzoekenden te waarborgen. De verantwoording van de maatregel berust 
dus op een klaarblijkelijke vergissing of is op zijn minst klaarblijkelijk onredelijk. In zijn arrest nr. 141/2012 van 
14 november 2012 heeft het Hof trouwens de verschillende behandeling van de diensten van advocaten, in 
vergelijking met de diensten van de notarissen en de gerechtsdeurwaarders, aanvaard. De evenredigheid van de 
maatregel moet bovendien worden bekeken rekening houdend met de aard van het geschonden recht en met het 
feit dat de rechtzoekenden die slechts over geringe of gemiddelde inkomsten beschikken, nog meer zullen zijn 
blootgesteld aan de moeilijkheid om het hoofd te bieden aan de last van een proces. 
 
 In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen het feit aan dat de advocaten niet vergelijkbaar zijn 
met de andere categorieën van dienstverrichters, noch met de andere beoefenaars van vrije beroepen. Het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk 
Hof zijn het erover eens vast te stellen dat de diensten van de advocaten volkomen karakteristiek en in een 
rechtsstaat van wezenlijk belang zijn. Het karakter van algemeen belang van de diensten van de advocaten heeft 
tot de aanneming van de bestreden maatregel de vrijstelling van de belasting verantwoord. Door de diensten van 
de advocaten aan een fiscale regeling te onderwerpen die verschilt van die welke aan de andere diensten van 
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algemeen belang is voorbehouden, zonder rekening te houden met de gevolgen van de maatregel ten aanzien van 
de toegang tot het gerecht, schendt de bestreden bepaling de in het middel beoogde bepalingen. 
 
 Met betrekking tot de evenredigheid van de maatregel doen de verzoekende partijen bovendien gelden dat 
het terrein waarop de advocaten in concurrentie zouden treden met andere dienstverrichters, heel beperkt is. 
Opdat er concurrentie kan zijn, dienen er identieke diensten te zijn. De maatregel zal in werkelijkheid slechts 
gevolgen hebben voor de niet-btw-plichtige rechtzoekenden, dat wil zeggen diegenen van wie de overgrote 
meerderheid noch juridische adviseurs, noch accountants, noch andere beoefenaars van een cijferberoep 
raadplegen en die reeds moeilijkheden ondervinden om toegang te hebben tot de diensten van een advocaat. 
 
 In een derde onderdeel klagen de verzoekende partijen de discriminatie aan waarvan de niet-btw-plichtige 
rechtzoekenden het slachtoffer zullen zijn in de geschillen die hen tegenover btw-plichtige rechtzoekenden 
plaatsen. De algemene en abstracte maatregel betreft elke persoon die zijn grondrecht op de bijstand door een 
advocaat in werking stelt. De gevolgen van de maatregel zijn echter buiten proportie naargelang de 
rechtzoekende al dan niet btw-plichtig is. In het eerste geval zal de betrokkene het bedrag van de belasting die 
hem wordt aangerekend kunnen terugvorderen, terwijl zijn niet-btw-plichtige tegenstander de last van de 21 pct. 
ten volle zal dragen. De verzoekende partijen geven als voorbeeld een geschil tussen een werkgever en een 
werknemer of het socialezekerheidscontentieux. De wetgever heeft geen rekening gehouden met de gevolgen 
van de maatregel op het stuk van toegang tot het gerecht voor de niet-btw-plichtige rechtzoekende, waarbij hij 
aldus de wapengelijkheid in het proces verbreekt. Hij heeft bovendien het beginsel van de gelijkheid tegenover 
de belasting geschonden door geen rekening te houden met de draagkracht van de rechtzoekenden, die 
verschillend is naargelang zij al dan niet btw-plichtig zijn. De verzoekende partijen wijzen erop dat eveneens 
rekening dient te worden gehouden met het tarief van de belasting, 21 pct., en met de weerslag ervan op de 
kosten van het proces, die reeds moeilijk te dragen zijn voor een aanzienlijk deel van de bevolking. 
 
 In een vierde onderdeel, in uiterst ondergeschikte orde, betwisten de verzoekende partijen het tarief van de 
belasting, dat het gewone tarief van 21 pct. is. Dat tarief heeft onevenredige gevolgen ten aanzien van de toegang 
tot de - in een rechtsstaat essentieel geachte - diensten van een advocaat. 
 
 Indien de Ministerraad zich zou verschuilen achter de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en het arrest van het 
Hof van Justitie van 17 juni 2010 in de zaak C-492/08, Commissie t. Frankrijk, zijn de verzoekende partijen van 
mening dat men zich vragen zou dienen te stellen over de verenigbaarheid van die richtlijn met het algemene 
beginsel met betrekking tot het recht op een eerlijk proces en met betrekking tot de rechten van de verdediging 
zoals zij aan de Europese wetgever zijn opgelegd. Men zou zich eveneens vragen dienen te stellen over de 
verenigbaarheid van de uitsluiting van vrijstelling of van het verschillende tarief, verankerd in de richtlijn, met 
artikel 67 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook met artikel 47 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. Door de diensten van advocaten niet te behandelen als vrijgestelde 
« diensten van algemeen belang », schendt de richtlijn 2006/112/EG die beide bepalingen. Zij verankert een 
maatregel die een belemmering vormt voor de toegang tot het gerecht, terwijl de Europese wetgever ertoe 
gehouden is de toegang ertoe te vergemakkelijken, en zij doet afbreuk aan het grondrecht op de bijstand door een 
advocaat. De verzoekende partijen besluiten dat het vierde onderdeel van het middel ertoe kan leiden een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5741 leiden een derde middel af uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de algemene rechtsbeginselen, in het 
bijzonder de rechten van de verdediging en het beroepsgeheim van de advocaat. Volgens de verzoekende 
partijen kon de wetgever de vrijstelling van de belasting met betrekking tot de diensten van advocaten niet 
opheffen zonder een controleregeling in te stellen waarbij de eerbiediging van het recht op het beroepsgeheim 
wordt gewaarborgd. Zoals het Hof in zijn arrest nr. 10/2008 van 23 januari 2008 heeft geoordeeld, is de regel 
van het beroepsgeheim van de advocaat een fundamenteel element van de rechten van de verdediging en, in dat 
opzicht, een algemeen beginsel dat verband houdt met de naleving van de fundamentele rechten. De wetgever 
had dus moeten voorzien in een bepaling die vergelijkbaar is met artikel 334 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) of met het mechanisme dat is ingesteld bij de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme. Het optreden van de stafhouder vormt een filter tussen de advocaten en de overheid om elke 
aantasting van het beroepsgeheim te vermijden. De verzoekende partijen besluiten dat het feit dat de wetgever 
heeft verzuimd een vergelijkbare regeling te organiseren in geval van btw-controle, de in het middel beoogde 
bepalingen schendt. 
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 A.7.1.  De tussenkomende partij in de zaak nr. 5741 is van mening dat het eerste middel gegrond is. Door 
een maatregel op te heffen die tot dan toe was verantwoord door de zorg om de financiële toegankelijkheid van 
de diensten van een advocaat te waarborgen, verankert de bestreden wet een onaanvaardbare achteruitgang ten 
opzichte van de mate van bescherming van het recht op een eerlijk proces en op de bijstand van een advocaat. De 
standstill-verplichting verbiedt de wetgever echter het niveau van bescherming te verminderen die het in het 
geding zijnde grondrecht, de toegang tot een advocaat, die een onderdeel is van het recht op een eerlijk proces en 
een autonoom recht volgens artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, geniet. Het 
gebruik van dat recht is voortaan onderworpen aan een verbruiksbelasting die een belemmering van dat recht 
vormt, ook al zal de ernst van de belemmering afhangen van het budget van de rechtzoekende. De nagestreefde 
doelstelling is weliswaar in hoofdzaak budgettair en draagt bij tot het algemeen belang; de maatregel doet echter 
op onevenredige wijze afbreuk aan de in het geding zijnde rechten. 
 
 De tussenkomende partij onderstreept dat de impact van de maatregel niet is becijferd en dat de wetgever 
zich niet heeft bekommerd om de evenredigheid van de maatregel die hij ging nemen, aangezien hij de diensten 
van advocaten heeft beschouwd als diensten die vergelijkbaar zijn met de andere. Het is onaanvaardbaar dat de 
daadwerkelijkheid van het recht op de diensten van een advocaat of van het recht op de toegang tot het gerecht in 
de eerste plaats afhangt van de vermogenstoestand van de rechtzoekende, terwijl de in het middel aangevoerde 
bepalingen de Staat ertoe verplichten maatregelen te nemen om de gelijke toegang tot het gerecht te waarborgen. 
De partij trekt bovendien de mogelijkheid in twijfel om op voorhand de kansen op succes of verlies van een 
proces te bepalen. 
 
 A.7.2.  De tussenkomende partij in de zaak nr. 5741 sluit zich aan bij de argumenten die door de 
verzoekende partijen zijn uiteengezet in verband met het tweede middel. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad is van mening dat het eerste middel niet gegrond is. De diensten die door een 
advocaat worden aangeboden zijn dienstverrichtingen. In die hoedanigheid zijn zij in beginsel aan de btw 
onderworpen. Het feit sinds 1978 een afwijkende regeling te hebben genoten op grond van de toegang tot een 
dienst van algemeen belang verantwoordt niet de vrijstelling tot in het oneindige te handhaven. Het is verkeerd te 
beweren dat er een met het standstill-beginsel strijdige achteruitgang zou zijn, aangezien de vrijstelling niet ertoe 
strekte de financiële toegankelijkheid van de diensten van een advocaat te waarborgen maar een 
overgangsperiode in te stellen die een geleidelijke aanpassing van de nationale wetgevingen mogelijk maakt. De 
maatregel maakt de toegang tot de diensten van een advocaat weliswaar duurder. Er wordt echter geen afbreuk 
gedaan aan het recht op juridische bijstand, waarin is voorzien door een aangepast systeem van bijstand en niet 
door het fiscale instrument. De fiscale vrijstelling is niet het geëigende instrument om de toegang tot het gerecht 
te vergemakkelijken voor rechtzoekenden die beperkte middelen hebben. De Ministerraad wijst erop dat voor de 
advocaten die optreden in de juridische bijstand, de btw-heffing niet ten laste van de rechtzoekende komt maar 
uiteindelijk door de FOD Justitie als derde betaler zal worden gedragen. 
 
 Volgens de Ministerraad heeft de bestreden maatregel duidelijk een budgettaire verantwoording. In dat 
opzicht zal een belasting van 21 pct. op de prijs van een dienst ipso facto voor de Staat gelden opbrengen, ook al 
kunnen die moeilijk worden becijferd. De afschaffing van de « compensatie » die aan de Europese Unie 
verschuldigd was ingevolge de voorlopige handhaving van de vrijstelling ten gunste van de diensten van de 
advocaten mag evenmin worden vergeten. 
 
 De Ministerraad voert bovendien aan dat aangezien het nettobedrag dat de maatregel zou moeten 
opbrengen op 89 miljoen euro werd becijferd, men moeilijk van een onevenredige aantasting van het recht op 
bijstand kan spreken. 
 
 De Ministerraad doet voorts opmerken dat de gelijkstelling die de verzoekende partijen maken tussen de 
vrijstelling ten gunste van de diensten van advocaten en de andere vrijstellingen verkeerd is, aangezien het op het 
niveau van het recht van de Europese Unie om totaal onderscheiden diensten gaat. De dienst van algemeen 
belang die door de richtlijn 2006/112/EG (artikelen 132 tot 134) definitief van de btw is vrijgesteld, heeft te 
maken met de daadwerkelijkheid van grondrechten. Voor de diensten van de advocaten was de vrijstelling 
slechts tijdelijk. Bovendien ontneemt de bestreden maatregel de rechtzoekenden geenszins de mogelijkheid zich 
door een advocaat te laten bijstaan. 
 
 De Ministerraad antwoordt voorts aan de tussenkomende partij in de zaak nr. 5741 dat het verkeerd is ervan 
uit te gaan dat financiële overwegingen op zich alleen een rechtzoekende kunnen beletten toegang te hebben tot 
de bijstand van een advocaat, aangezien er een systeem van rechtsbijstand is georganiseerd. Diegenen die de 
middelen hadden om zich de diensten van advocaten te veroorloven, zouden 21 pct. extra voor die diensten 
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moeten kunnen betalen, ook al zullen ze meer de rekening maken van het werkelijke belang van de in te stellen 
procedures. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad is van mening dat het tweede middel, in de vier onderdelen ervan, niet gegrond is. 
 
 Met betrekking tot het eerste en het tweede onderdeel voert de Ministerraad aan dat de maatregel ertoe 
strekt een einde te maken aan de uitzonderingsregeling die in België nog wordt toegepast, en dat met de 
maatregel budgettaire doelstellingen worden nagestreefd. De Ministerraad baseert zich vervolgens op het arrest 
nr. 141/2012 van 14 november 2012 om erop te wijzen dat het Hof nooit heeft gezegd dat een verschil in 
behandeling tussen de diensten van advocaten en die van notarissen en gerechtsdeurwaarders diende te worden 
gehandhaafd. Het heeft alleen duidelijk gezegd dat de aangelegenheid onder de bevoegdheid valt van de 
bevoegde wetgever, die in zijn beleidskeuzes een ruime beoordelingsbevoegdheid geniet. Het Hof heeft de deur 
opengehouden voor een verandering van beleidskeuze. De wetgever heeft deze keer de optiek van een betere 
harmonisering van de regelgeving binnen de Europese Unie en van nieuwe fiscale ontvangsten gekozen. Die 
keuze is evenmin klaarblijkelijk onredelijk, zelfs indien men rekening houdt met het feit dat de diensten van een 
advocaat kunnen bijdragen tot de uitoefening van een grondrecht. Het feit dat de uitoefening van een recht 
duurder wordt, betekent niet dat een dergelijk recht wordt geschrapt of zelfs moeilijker wordt gemaakt. Aan het 
grondrecht op juridische bijstand wordt bovendien tegemoetgekomen door een systeem van bijstand dat binnen 
het gerechtelijk systeem is georganiseerd voor de rechtzoekenden die beperkte middelen hebben. 
 
 Met betrekking tot het derde onderdeel herinnert de Ministerraad eraan dat de btw een verbruiksbelasting is 
en dat het principe van de onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw is opgenomen in het afgeleid 
Europees recht. Het is slechts tijdelijk dat de regeling die van toepassing was vóór 1 januari 1978 is kunnen 
worden gehandhaafd. Het aangevoerde verschil in behandeling is gelegen in de Europese regelgeving over de 
btw. 
 
 Volgens de Ministerraad zou het feit de diensten van de advocaten aan een andere belasting te onderwerpen 
studies hebben gevergd en de nagestreefde budgettaire doelstelling hebben doorkruist. Bovendien zou de 
mogelijkheid de advocaten aan de btw te onderwerpen ondanks alles een realiteit blijven, gelet op het tijdelijke 
karakter van de vrijstelling waarin is voorzien in artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG. 
 
 De Ministerraad doet voorts opmerken dat om het bestreden verschil in behandeling tussen de 
btw-plichtigen en de particulieren op te heffen, het mogelijk zou zijn geweest de diensten van advocaten ten 
gunste van de btw-plichtigen aan de btw te onderwerpen en de vrijstelling van dezelfde diensten ten gunste van 
de particulieren te laten voortbestaan, en dit volledig in overeenstemming met artikel 371 van de 
richtlijn 2006/112/EG. Een dergelijke « gepersonaliseerde alternatieve belastingheffing » zou het echter absoluut 
niet mogelijk maken de budgettaire doelstelling van de wetgever, die een beleidskeuze heeft gemaakt, te 
bereiken. 
 
 Met betrekking tot het vierde onderdeel preciseert de Ministerraad dat de lidstaten in de huidige stand van 
het afgeleid Unierecht de diensten van de advocaten niet kunnen onderwerpen aan een tarief dat verschilt van het 
gewone tarief. De lijst van de categorieën van goederen en diensten die aan een gedifferentieerd tarief kunnen 
worden onderworpen, is vermeld in bijlage III bij de richtlijn 2006/112/EG. De diensten van advocaten kunnen 
in geen enkele van die categorieën worden ondergebracht. 
 
 Met betrekking tot de prejudiciële vraag die aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou kunnen 
worden gesteld, wijst de Ministerraad erop dat een rechtsprekende instantie geen prejudiciële vraag over de 
geldigheid dient te stellen indien zij van oordeel is dat de afgeleide akte geldig is. Welnu, volgens de 
Ministerraad lijkt het feit de diensten van de advocaten niet vrij te stellen of ze te onderwerpen aan het gewone 
btw-tarief, niet strijdig met artikel 67 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarvan 
lid 1 een beleidsverklaring vormt en lid 4 aan de Unie de zorg toevertrouwt de toegang tot de rechter te 
vergemakkelijken, met name door het beginsel van wederzijdse erkenning van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke beslissingen in burgerlijke zaken. Het recht van toegang tot de rechter wordt door de 
bestreden wet echter niet ter discussie gesteld en het grondrecht op rechtsbijstand wordt verzekerd door een 
andere wetgeving dan de belastingwetgeving. Artikel 47, tweede alinea, van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie is evenmin geschonden aangezien eenieder de mogelijkheid heeft zich te laten adviseren, 
verdedigen en vertegenwoordigen, en aan diegenen die niet de middelen hebben om zich die diensten te 
veroorloven, juridische bijstand wordt verleend. De fiscaliteit is niet het middel om de daadwerkelijkheid van die 
rechten te bereiken. In het primaire recht van de Europese Unie, net zoals in het Belgische nationale recht, werd 
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de fiscaliteit niet als een middel gezien om die rechten te verzekeren. De Ministerraad besluit dat er geen 
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie dient te worden gesteld. 
 
 A.8.3.  De Ministerraad is van mening dat het derde middel niet gegrond is. 
 
 Inzake btw is een ontwerp van wetsartikel voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het strekt ertoe 
in het BTW-Wetboek een bepaling in te voegen die betrekking zal hebben op het beroepsgeheim van de 
advocaat, op het optreden van de tuchtoverheid en op een procedure van beroep tegen de beslissing van de 
genoemde overheid. De Ministerraad merkt echter op dat de factuur in beginsel het bewijs is van het bedrag van 
de btw en dat in geval van controle, zij niets openbaart van hetgeen zou zijn gedekt door het beroepsgeheim. A 
priori ziet men evenmin in hoe de boeken en andere stukken en inlichtingen die worden gevraagd met toepassing  
van de artikelen 61 en 62, § 1, van het BTW-Wetboek informatie zouden kunnen bevatten die onder het 
beroepsgeheim valt : het gaat niet erom de persoonlijke dossiers van de cliënten van de advocaten te openen. In 
elk geval zou de verweten schending van het beroepsgeheim haar oorsprong niet vinden in de bepaling die het 
voorwerp uitmaakt van het thans voorliggende beroep.  
 
 A.9.1.  Met betrekking tot het eerste middel antwoorden de verzoekende partijen aan de Ministerraad dat 
hij de fundamentele vraag ontwijkt of de wetgever de uitoefening van het grondrecht dat het beroep op de 
bijstand van een advocaat is, aan een gewone verbruiksbelasting kan onderwerpen, terwijl hij voor de vrijstelling 
had geopteerd teneinde te voldoen aan zijn positieve verplichting de toegankelijkheid van het gerecht te 
waarborgen. De standstill-verplichting verbiedt de wetgever enige maatregel te nemen die de uitoefening van het 
recht moeilijker zou maken, al was het maar voor bepaalde categorieën van rechtzoekenden. De verzoekende 
partijen baseren zich op statistische gegevens om de omvang van de meerkosten inzake rechtspleging voor de 
rechtzoekenden aan te tonen. De verzoekende partijen betwisten bovendien het argument van de Ministerraad dat 
de financiële hinderpaal ertoe zal leiden de kansen op succes van een procedure af te wegen, waarbij ze erop 
wijzen dat de rechtzoekenden niet altijd eiser zijn maar dat ze ook verweerder kunnen zijn. 
 
 Met betrekking tot de nagestreefde doelstelling betwisten de verzoekende partijen het feit dat met de 
maatregel een doel van algemeen belang wordt nagestreefd, aangezien de budgettaire gevolgen van een 
maatregel die de mate van bescherming van een grondrecht aanzienlijk vermindert, op zich niet de bewering 
kunnen verantwoorden volgens welke ermee een doelstelling van algemeen belang zou worden nagestreefd. In 
elk geval is de maatregel totaal onevenredig, aangezien de wetgever een kennelijke beoordelingsfout heeft 
begaan door de maatregel niet te verantwoorden in zoverre deze een achteruitgang van de bescherming van een 
grondrecht meebrengt. Gelet op de aard van de in het geding zijnde principes, kan men geen genoegen nemen 
met een verantwoording die verwijst naar de verwachte winst voor de begroting van de Staat. De financiële 
belangen van de Staat dienen immers te worden afgewogen tegen de belangen van de individuen die in hun 
grondrechten zijn geraakt. 
 
 A.9.2.  Met betrekking tot het tweede middel, eerste en tweede onderdeel, wijzen de verzoekende partijen 
erop dat de Ministerraad niet verantwoordt in welk opzicht de diensten van de advocaten niets te maken hebben 
met het algemeen belang en kunnen worden vergeleken met dienstverrichtingen voor gewoon gebruik. Hij houdt 
geen rekening met het feit dat de diensten van de advocaat zich fundamenteel onderscheiden van de diensten van 
de andere professionele rechtsbeoefenaars. Het beroep op de historische en achterhaalde klassering van de 
richtlijn 2006/112/EG in diensten die al dan niet onder het algemeen belang vallen, is in dat opzicht zonder 
relevantie. 
 
 Met betrekking tot het derde onderdeel van het middel antwoorden de verzoekende partijen dat budgettaire 
redenen een maatregel die de gelijkheid van de rechtzoekenden in het proces frontaal verbreekt, niet kunnen 
verantwoorden. De ongelijkheid is des te opvallender omdat in talrijke gevallen van geschillen waarbij een 
btw-plichtige tegenover een niet-btw-plichtige staat, de niet-btw-plichtige zijn verdediging niet alleen 21 pct. 
duurder zal moeten betalen dan zijn tegenstander, maar zijn tegenstander de kosten van de verdediging 
bovendien van zijn belastbare grondslag zal kunnen aftrekken, hetgeen de niet-btw-plichtige slechts in beperkte 
gevallen zal kunnen doen. Op dezelfde wijze en zeer concreet getuigt de situatie van de verzoekers in de zaak 
nr. 5825 van de discriminatie onder rechtzoekenden. 
 
 Met betrekking tot het vierde onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat het ten 
onrechte is dat de Ministerraad van mening is dat het Hof geen zaak aanhangig moet maken bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en dat het zelf de geldigheid van de richtlijn kan vaststellen. Zij baseren zich in dat 
opzicht niet alleen op het door de Ministerraad aangehaalde arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de 
Europese Unie in de zaak Danzer, maar ook op het arrest Gaston Schul van het Hof van Justitie van 6 december 
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2005. Ten gronde zijn de verzoekende partijen van mening dat de Ministerraad nalaat te antwoorden op de 
overwegingen die de materiële bevoegdheid van de Europese Raad om een harmonisering van de btw inzake de 
diensten van advocaten op te leggen, in twijfel trekken. De werkelijkheid van de noodzaak om een einde te 
maken aan concurrentievervalsing tussen advocaten op Europees niveau moet duidelijk aan de orde worden 
gesteld. De verzoekende partijen houden eveneens staande dat door de diensten van advocaten niet te behandelen 
als vrijgestelde diensten van algemeen belang, de richtlijn 2006/112/EG artikel 6, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, artikel 67, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 
artikel 47, tweede alinea, in fine, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie schendt. In de 
huidige toestand houdt zij geen rekening met de evolutie van de opvatting over de aard van de diensten van 
advocaten in de ogen van de Uniewetgever zelf. Die wetgever heeft de toegang tot de rechter willen waarborgen 
door het recht op juridische bijstand in grensoverschrijdende zaken te verankeren. Hij is eveneens van mening 
geweest bepaalde procedurele waarborgen en rechten die voortvloeien uit het Handvest, uit het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en uit het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
te moeten harmoniseren (richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming 
en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming). In haar 
bevoegdheidsdomein waakt de Europese Unie dus erover het recht op toegang tot de rechter en het recht op de 
bijstand van een advocaat te waarborgen en te ontwikkelen. De verzoekende partijen baseren zich voor het 
overige op een in 2003 door de Raad van Europese balies aangenomen resolutie die aantoont dat er over de 
kwestie van de btw op de diensten van advocaten verre van eensgezindheid bestaat en dat zij in meer dan een 
opzicht als een discriminerende maatregel wordt beschouwd. 
 
 A.9.3.  Met betrekking tot het derde middel gaan de verzoekende partijen ervan uit dat de loutere 
vermelding van de naam van de cliënt op de aan de controle onderworpen facturen of bescheiden, die 
toegankelijk zijn voor een persoon die buiten het beroepsgeheim staat waarvan de advocaten bewaarder zijn, een 
schending van dat geheim vormt en dat die schending haar oorsprong vindt in de bestreden bepaling, die de 
advocaten integraal aan het systeem van de btw-controle onderwerpt. Dat systeem is echter niet aangepast aan 
het bijzondere karakter van de door de advocaten verrichte diensten. 
 
 A.10.1.  Met betrekking tot het eerste middel repliceert de Ministerraad dat de wetgever geen enkele 
rechtzoekende de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een advocaat heeft ontnomen en dat het grondrecht 
op juridische bijstand door het Gerechtelijk Wetboek is verzekerd. Zich voor het overige baserend op de tweede 
btw-richtlijn van 11 april 1967 en op de evolutie in de wetgeving, voert de Ministerraad aan dat de diensten van 
advocaten niet als diensten van algemeen belang worden beschouwd, noch a fortiori als grondrechten. Het is pas 
vanaf de zesde richtlijn, de richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, dat het begrip vrijstelling ten 
gunste van bepaalde activiteiten van algemeen belang is opgedoken. De diensten van de vrije beroepen van 
juridische aard zijn niet bij die activiteiten opgenomen. De wil van de Europese wetgever waarbij de vrijstelling 
ervan mogelijk werd gemaakt, bestond alleen erin een overgangsperiode in te stellen waarbij een geleidelijke 
aanpassing van de nationale wetgevingen werd toegestaan. De keuze van de wetgever is dus niet klaarblijkelijk 
onredelijk, zelfs rekening houdend met het feit dat de diensten van een advocaat kunnen bijdragen tot de 
uitoefening van een grondrecht, zonder dat zij echter zelf een dergelijk recht of een dienst van algemeen belang 
vormen. 
 
 A.10.2.  Met betrekking tot het tweede middel herinnert de Ministerraad aan het verschil tussen de 
definitieve vrijstelling voor de diensten van algemeen belang en de tijdelijke vrijstelling voor de diensten van 
advocaten. De gelijke toegang tot de rechter wordt door de btw-regeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de btw-plichtigen en de niet-btw-plichtigen, overigens niet ter discussie gesteld. Men bevindt zich op twee 
verschillende niveaus in de keten : de btw-plichtigen treden op in de keten waar de dienst of het goed worden 
geproduceerd, terwijl de niet-btw-plichtigen de eindgebruikers zijn op wie de last van de belasting weegt. 
 
 A.10.3.  Met betrekking tot het derde middel wijst de Ministerraad erop dat de klantenlisting slechts een 
beperkt aantal inlichtingen bevat teneinde het voor de belastingadministratie mogelijk te maken een juiste 
heffing van de belasting bij de cliënten na te gaan en te verzekeren. De bijzondere aard van het beroepsgeheim 
dat de advocaat aan zijn cliënt bindt, is niet onverenigbaar met de mededeling van die inlichtingen en 
verantwoordt een afwijkende fiscale bepaling niet. Met betrekking tot de factuur wordt in de circulaire van 
20 november 2013 voorzien in een tolerantie ten aanzien van de omschrijving van de door een advocaat verrichte 
diensten. Die omschrijving mag beperkt blijven tot de vermelding dat het om diensten van advocaten gaat 
gevolgd door de vermelding dat de handeling past in het kader van de professionele of privéactiviteiten van de 
cliënt (punt 144); het gaat bovendien niet erom, naar aanleiding van een controle, de persoonlijke dossiers van de 
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cliënten van de advocaten te openen. Met betrekking tot de ontstentenis van controle door een onafhankelijk 
orgaan repliceert de Ministerraad dat een bepaling naar het model van artikel 334 van het WIB 1992 geen 
afbreuk zou doen aan de verplichtingen waarin is voorzien bij het BTW-Wetboek. In geen geval kan het 
beroepsgeheim onterecht worden aangevoerd om een correcte heffing van de belasting te beletten of te hinderen. 
Een persoon kan zich overigens steeds beroepen op zijn beroepsgeheim, in welk geval het gemeen recht zal 
dienen te worden toegepast. 
 
 A.11.  De tussenkomende partij in de zaak nr. 5741 formuleert enkele opmerkingen over het tweede middel 
en de prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zouden kunnen worden gesteld. Het 
beginsel van de wapengelijkheid vormt immers een van de fundamentele aspecten van het recht op een eerlijk 
proces. Het impliceert de verplichting om aan elke partij de mogelijkheid te bieden om haar argumenten aan te 
voeren onder voorwaarden die haar niet klaarblijkelijk benadelen ten opzichte van de tegenpartij. De bestreden 
wet verbreekt de wapengelijkheid in het proces door voor sommige rechtzoekenden de kosten van de bijstand 
van een advocaat te verhogen. De gewone verbruiksbelasting is niet aangepast aan de diensten van advocaten, in 
het bijzonder wanneer zij optreden in het geval van een gerechtelijke procedure. 
 
 De partij wijst in ondergeschikte orde erop dat ook de Europese wetgever ertoe gehouden is de 
grondrechten in acht te nemen en dat hij bijgevolg een regeling voor de belasting van de diensten van de 
advocaten die tot gevolg heeft de wapengelijkheid in het proces te verbreken, niet mag bekrachtigen. Het Hof 
zou dus, in het kader van het onderzoek van dit beroep, aan het Hof van Justitie een vraag kunnen stellen over de 
verenigbaarheid van de richtlijn met de artikelen 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 67, 
leden 1 en 4, en 81, lid 2, onder e), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 47, tweede 
alinea, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in samenhang gelezen met artikel 14 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, in zoverre zij de diensten van advocaten uitsluit van de handelingen die van de 
belasting zijn vrijgesteld als activiteiten van algemeen belang zoals die handelingen in artikel 132 ervan zijn 
gedefinieerd, en in zoverre zij de onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw oplegt zonder 
rekening te houden met het effect van die maatregel op het recht op een eerlijk proces en op de wapengelijkheid 
wanneer in het proces een niet-btw-plichtige tegenover een btw-plichtige staat. 
 
 Met betrekking tot het vierde onderdeel van het tweede middel is de tussenkomende partij van mening dat 
eveneens een vraag dient te worden gesteld over de bevoegdheid van de afgeleide Europese wetgever om de 
onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw op te leggen, ten aanzien van de artikelen 67, leden 1 en 
4, en 81, lid 2, onder e), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
 
 
 Zaak nr. 5825 
 
 A.12.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 leiden een eerste middel af uit de schending van de 
artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de 
artikelen 10, 11, 13 en 23, derde lid, 2°, van de Grondwet en met de artikelen 14 en 26 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
 In een eerste onderdeel voeren zij aan dat het recht op toegang tot een rechter, dat een wezenlijk aspect van 
het recht op een eerlijk proces is, in een rechtsstaat fundamenteel is. Dat recht staat op het spel wanneer 
particulieren tegen de overheid procedures moeten instellen om, bijvoorbeeld, hun eigendomsrecht te doen 
gelden of om zich te verdedigen in fiscale procedures. Aangezien de overheid beschikt over het « privilège du 
préalable » en over het voorrecht van ambtshalve tenuitvoerlegging, is de verdediging in rechte van de 
particulieren bijgevolg essentieel. 
 
 De in het geding zijnde bepaling doet afbreuk aan het recht op toegang tot een rechter aangezien zij de 
kosten van het optreden van een advocaat op kennelijk onevenredige wijze verhoogt. Die meerkosten komen 
bovenop de rechtsplegingsvergoedingen, die eveneens een rem zijn op de vorderingen in rechte van de 
particulieren. De verzoekende partijen onderstrepen dat noch de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen, 
noch de bedragen waarmee rekening wordt gehouden voor de juridische bijstand, zijn aangepast ingevolge de 
bestreden bepaling. Bij de totstandkoming van de wet is geen rekening gehouden met de noodzaak om het 
systeem van juridische bijstand aan te passen overeenkomstig artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet. Dat 
systeem van juridische bijstand strekt nochtans ertoe de toegang tot de rechter te waarborgen voor de 
rechtzoekenden die niet de financiële inkomsten hebben die hun de mogelijkheid bieden zich in rechte te 
verdedigen. De onevenredigheid van de maatregel blijkt eveneens uit het feit dat die maatregel het voor de 
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openbare financiën niet mogelijk maakt de verwachte winst van 89 miljoen euro te bereiken. De verzoekende 
partijen voeren eveneens aan dat voor een categorie van rechtzoekenden, de rechtzoekenden die de btw niet 
kunnen aftrekken, de bestreden bepaling afbreuk doet aan het standstill-beginsel. De particulieren die procedures 
tegen de overheid moeten voeren, worden in dat opzicht financieel bijzonder geraakt, terwijl de procedures die 
tegen de overheid worden gevoerd niet vergelijkbaar zijn met de procedures die tussen gelijkwaardige partijen 
worden gevoerd. De overheid is in dat opzicht op economisch en financieel vlak duidelijk bevoordeeld. 
 
 De verzoekende partijen herinneren eraan dat het Grondwettelijk Hof zich in zijn arrest nr. 182/2008 van 
18 december 2008 heeft uitgesproken over het recht op toegang tot een rechter. Bovendien wijzen ze erop dat bij 
de invoering van de rechtsplegingsvergoeding bij de wet van 27 april 2007, de wetgever zich heeft bekommerd 
om de impact van de wet op de rechtzoekenden, hetgeen niet het geval is geweest bij de totstandkoming van de 
thans aangevochten wet. De wetgever heeft alleen een begrotingsevenwicht willen bereiken, dat trouwens niet 
zal worden gerealiseerd gelet op het feit dat de btw door de advocaten kan worden gerecupereerd en dat de 
inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de juridische bijstand, noodzakelijkerwijs zullen moeten 
worden aangepast indien men het in artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet opgenomen standstill-beginsel in 
acht wil nemen. Bij gebrek aan studie over de gevolgen van de maatregel voor de rechtsbescherming van de 
rechtzoekenden, heeft de wetgever een onverantwoorde maatregel genomen. Die aantasting is nog sterker 
wanneer tegen de overheid procedures moeten worden ingesteld, aangezien de controle door de rechterlijke 
macht een wezenlijk element van de rechtsstaat is. 
 
 In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de wetgever in een 
vrijstellingsmogelijkheid had moeten voorzien voor de procedures die door particulieren tegen de overheid 
worden gevoerd, teneinde een evenwicht in de rechtsbescherming te handhaven. De partijen baseren zich in dat 
opzicht op de rechtspraak van het Hof betreffende de rechtsplegingsvergoeding, de arresten nrs. 83/2011, 
43/2012 en 57/2013. Ze leiden daaruit af dat de procedures tegen de overheid bijzondere procedures vormen, 
gelet op de bijzondere en uiteenlopende belangen die in het geding zijn, en niet kunnen worden vergeleken met 
procedures tussen gelijkwaardige particulieren. Naar analogie met de redenering van het Hof in de voormelde 
arresten, dient ervan te worden uitgegaan dat, voor de procedures met de overheid, de afschaffing van de 
vrijstelling van de btw op de kosten van advocaten een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
met zich meebrengt. Een alleen optredende rechtzoekende mag immers niet worden geremd door extra kosten 
van 21 pct. in een juridische procedure die hij tegen de overheid heeft ingesteld. 
 
 In een derde onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat het btw-tarief van 21 pct. totaal 
disproportioneel is en het optreden van een advocaat gelijkschakelt met een luxegoed, terwijl het recht op de 
bijstand van een advocaat een basisrecht is, net zoals het recht op gezondheidszorg. Tijdens de parlementaire 
voorbereiding heeft de wetgever zich niet afgevraagd of niet in een lager tarief, bijvoorbeeld 6 pct., diende te 
worden voorzien. De maatregel is bijgevolg ook om die reden onverantwoord; de wetgever had op zijn minst in 
een btw-tarief van 6 pct. kunnen voorzien voor de procedures die tegen de overheid worden gevoerd. 
 
 A.12.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 leiden een tweede middel af uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet en met 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De verzoekende partijen zijn allen op persoonlijke titel optredende rechtzoekenden die het slachtoffer zijn 
van het overheidsingrijpen. Ze zijn met een onteigening geconfronteerd en zijn in lange gerechtelijke procedures 
verwikkeld. De bestreden bepaling raakt hen meer dan vennootschappen die de btw-kosten kunnen recupereren. 
De bestreden bepaling doet aldus afbreuk aan het beginsel van de wapengelijkheid, dat is verankerd bij artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Alleen voor de rechtzoekenden die de btw niet kunnen 
aftrekken, verhoogt zij immers de kosten van een advocaat met 21 pct. Die meerkosten versterken de 
ongelijkheid van partijen die economisch reeds zwakker zijn. 
 
 A.13.1.  Met betrekking tot het eerste onderdeel van het eerste middel antwoordt de Ministerraad dat noch 
het recht op een rechter noch het recht op de bijstand van een advocaat door de bestreden bepaling worden 
aangetast. Er is evenmin een aantasting van het standstill-beginsel. De vrijstelling van de btw op de diensten van 
advocaten strekte niet ertoe de financiële toegang tot de diensten van een advocaat te verzekeren, maar te 
voorzien in een overgangsperiode om de nationale wetgevingen aan te passen in overeenstemming met de 
Europese richtlijn. In de waarborg van de rechtsbijstand is voorzien bij de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek voor de rechtzoekenden die niet de middelen hebben om zich door een advocaat te laten bijstaan. Voor 
het overige is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en het ereloon van de 
advocaat van de partij die in het gelijk is gesteld. Zij vergoedt de kosten en het ereloon niet integraal. De door de 
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verzoekende partijen aangevoerde ongelijkheid tussen de btw-plichtigen en de niet-btw-plichtigen is niet het 
gevolg van de bestreden bepaling, maar van de btw-wetgeving. De Ministerraad herinnert voorts aan de 
budgettaire doelstelling van de maatregel alsook aan het feit dat België voortaan de bijdrage zal uitsparen die het 
aan de Europese Unie diende te geven als compensatie voor de bij de bestreden wet afgeschafte vrijstelling. 
België was trouwens de enige Staat die de vrijstelling van de btw voor de diensten van advocaten nog had 
gehandhaafd. 
 
 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het eerste middel antwoordt de Ministerraad dat er zowel 
onder de oude als onder de nieuwe wetgeving geen verschil is tussen de procedures tussen particulieren en de 
procedures die tegen een overheid worden gevoerd. De verzoekende partijen verantwoorden niet de reden 
waarom die procedures verschillend zouden moeten worden behandeld. Ze verwijzen enkel naar arresten van het 
Hof die betrekking hebben op de rechtsplegingsvergoeding, die een zuiver forfaitaire vergoeding is. 
 
 Met betrekking tot het derde onderdeel van het eerste middel antwoordt de Ministerraad dat het 
gebruikelijke tarief het tarief van 21 pct. is en dat alleen de goederen en diensten opgenomen in bijlage 3 bij de 
richtlijn 2006/112/EG het voorwerp kunnen uitmaken van een ander tarief. De diensten van advocaten zijn niet 
in die lijst opgenomen. 
 
 A.13.2.  Met betrekking tot het tweede middel antwoordt de Ministerraad dat de door de verzoekende 
partijen vergeleken categorieën geen vergelijkbare categorieën zijn. De aftrek van de btw spruit voort uit de 
geest van de wetgeving inzake btw, die een verbruiksbelasting is die door de eindverbruiker moet worden 
gedragen. Het door de verzoekende partijen aangeklaagde verschil in behandeling is dus niet te wijten aan de 
bestreden bepaling, maar aan de geest van de btw-wetgeving en aan die wetgeving zelf. De vennootschappen die 
aan de btw zijn onderworpen, moeten zich bovendien houden aan een hele reeks van verplichtingen waarin is 
voorzien bij het BTW-Wetboek; het gaat dus niet om vergelijkbare categorieën van personen. 
 
 A.14.1.  Met betrekking tot het eerste onderdeel van het eerste middel antwoorden de verzoekende partijen 
in de zaak nr. 5825 dat de wetgever te dezen op kennelijk onredelijke wijze gebruik heeft gemaakt van zijn 
beoordelingsbevoegdheid aangezien hij geen rekening heeft gehouden met het aanzienlijke effect van de 
maatregel op de rechtsbescherming in een democratische Staat. De Belgische Staat heeft gedurende talrijke jaren 
de vrijstelling van de btw voor de diensten van advocaten gehandhaafd; de opheffing van een dergelijke 
vrijstelling vergde dan ook een grondige studie van de impact van de maatregel op de rechtzoekenden, zoals de 
wetgever trouwens had gedaan bij de invoering van de rechtsplegingsvergoeding. De Ministerraad minimaliseert 
de impact van de maatregel op de toegang tot een rechter. De bepalingen over de juridische bijstand kunnen het 
effect van de maatregel niet corrigeren, aangezien zij niet zijn aangepast aan de verhoging met 21 pct. van de 
kosten van een advocaat voor de rechtzoekenden die niet aan de btw zijn onderworpen. Hoewel de bestreden wet 
de rechtzoekenden de toegang tot een rechter niet ontzegt, doet zij echter aanzienlijk afbreuk aan die toegang. 
 
 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5825 aan dat het verschil in behandeling tussen de particulieren en de overheid door de bestreden wet wordt 
versterkt, aangezien de overheid door de verhoging van de btw niet wordt geraakt, terwijl dat wel het geval is 
voor de particulieren. 
 
 A.14.2.  Met betrekking tot het tweede middel zijn de verzoekende partijen in de zaak nr. 5825, in 
tegenstelling met de Ministerraad, van mening dat de vennootschappen en de particulieren wel vergelijkbare 
personen zijn wanneer zij een gerechtelijke procedure instellen. Die personen zijn allen procespartijen en de 
bestreden wet schendt bijgevolg de wapengelijkheid. De bepalingen over de juridische bijstand compenseren die 
ongelijkheid niet aangezien het inkomensniveau dat toegang geeft tot de juridische bijstand niet is gewijzigd om 
rekening te houden met de verhoging van de kosten van een advocaat. 
 
 
 Zaak nr. 5832 
 
 A.15.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5832 leidt een eerste middel af uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet junctis de artikelen 13 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Zij voert aan dat de bestreden bepaling tot gevolg heeft dat een verschil in 
behandeling in de toegang tot de rechter wordt ingesteld onder de rechtzoekenden die voor de behartiging van 
hun belangen een beroep wensen te doen op een advocaat, naargelang ze de btw op het ereloon van hun advocaat 
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al dan niet kunnen recupereren in het kader van hun beroepsactiviteit. De in het middel aangevoerde bepalingen 
maken het echter niet mogelijk het recht op rechtsbijstand en het recht op toegang tot een rechter van een 
categorie van personen aanzienlijk te beperken indien dat verschil in behandeling niet redelijkerwijs kan worden 
verantwoord en die bepalingen, inzonderheid artikel 23 van de Grondwet, verzetten zich hoe dan ook tegen een 
regeling waarbij een categorie van personen het recht op toegang tot een rechter wordt ontzegd of waarbij 
disproportioneel afbreuk wordt gedaan aan dat recht. 
 
 De verzoekende partij herinnert aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die 
het recht op toegang tot een rechter als de meest fundamentele waarborg van artikel 6 van het Verdrag 
beschouwt, aangezien men de andere erkende waarborgen maar daadwerkelijk kan genieten als men ook toegang 
heeft tot een rechter. Het Europees Hof is ook van oordeel dat de grondrechten concreet en daadwerkelijk en niet 
louter theoretisch moeten worden erkend. Dat geldt in het bijzonder voor het recht op toegang tot een rechter, 
gelet op de prominente plaats die dat recht inneemt in een democratische samenleving. Dat recht is niet absoluut; 
het kan het voorwerp uitmaken van beperkingen, voor zover die beperkingen een legitiem doel nastreven en er 
een redelijk verband van evenredigheid is tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. Artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verzet zich evenwel tegen financiële beperkingen die 
uitsluitend zouden zijn ingegeven door financiële motieven, zonder enige band met het belang van de zaak of de 
vrijwaring van het rechtssysteem. De verzoekende partij baseert zich eveneens op de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof die het recht op toegang tot een rechter bekrachtigt en aan artikel 23 van de Grondwet een 
standstill-effect toekent. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kent overigens aan het recht op de 
bijstand van een advocaat eveneens een prominente plaats toe. 
 
 De bestreden bepaling, die niet door andere maatregelen wordt gecompenseerd, leidt ontegensprekelijk tot 
een beperking van het recht op rechtsbijstand, aangezien zij tot gevolg heeft de kosten van het ereloon van 
advocaten met 21 pct. te verhogen. Ze heeft eveneens tot gevolg dat een verschil in behandeling in het recht op 
de bijstand van een advocaat wordt ingesteld onder de rechtzoekenden naargelang zij al dan niet de mogelijkheid 
hebben de btw te recupereren. Ze gaat in het bijzonder de categorie van personen treffen die net niet voor 
juridische bijstand in aanmerking komen. Het onredelijke karakter van de gevolgen van de bestreden wet blijkt 
ook uit het feit dat die wet komt bovenop andere maatregelen die eveneens een effect hebben op de 
toegankelijkheid van het gerecht, namelijk de bepalingen met betrekking tot de gerechtskosten en de 
rechtsplegingsvergoeding. De cumulatie van die maatregelen accentueert het verschil in behandeling aangezien 
een btw-plichtige persoon die zijn proces wint tegelijkertijd de btw op het ereloon van zijn advocaat zal kunnen 
recupereren en de rechtsplegingsvergoeding zal kunnen genieten. Door het verschil in behandeling te 
accentueren dat reeds bestaat tussen bepaalde partijen bij het proces, bijvoorbeeld een werkgever en een 
werknemer, verhoogt de bestreden bepaling de ongelijkheid van de partijen bij het proces. Zij dreigt sommige 
particulieren te ontraden een beroep te doen op de bijstand van een advocaat, terwijl de behartiging van hun 
belangen die bijstand vereist. 
 
 De bestreden wet doet eveneens afbreuk aan de standstill-verplichting opgenomen in artikel 23 van de 
Grondwet, aangezien het beschermingsniveau aanzienlijk wordt verminderd. De wetgever heeft immers een 
maatregel genomen die van toepassing is op alle rechtzoekenden, terwijl hij zich bewust was van de 
moeilijkheden die sommige rechtzoekenden ondervinden bij de toegang tot een rechter. En toch heeft hij die 
vermindering van bescherming niet objectief en redelijk verantwoord. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden wet op drie soorten van overwegingen berust : 
redenen van Europese harmonisering, het vermijden van concurrentievervalsing en budgettaire redenen. Volgens 
de verzoekende partij verplicht de eerste reden de Staat niet om op te treden, aangezien het aan elke lidstaat 
toekomt om, rekening houdend met de specifieke kenmerken van zijn rechtssysteem, en in het bijzonder met de 
wijze waarop de overheid de juridische bijstand financiert, te beoordelen of de toepassing van de btw op de 
kosten en erelonen van advocaten al dan niet opportuun is. Het feit dat België de enige Staat was die de 
btw-vrijstelling handhaafde, volstaat niet om de bestreden wet te verantwoorden, indien men een vergelijking 
maakt tussen de juridische bijstand die in België en in andere Staten van de Europese Unie, bijvoorbeeld 
Nederland, wordt toegekend. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de bijzondere situatie van 
België wegens de combinatie van de invoering van de btw met de rechtsfiguur van de rechtsplegingsvergoeding, 
die een asymmetrische toegang tot de rechter doet ontstaan. Met betrekking tot de tweede reden wijst de 
verzoekende partij erop dat de btw-vrijstelling voor de beroepen van notaris en gerechtsdeurwaarder, enerzijds, 
en voor de diensten van advocaten, anderzijds, op verschillende wijze was verantwoord. In het eerste geval ging 
het om financiële overwegingen en in het tweede geval om de noodzaak het recht van elke rechtzoekende op 
toegang tot een rechter te waarborgen. Men kan de opheffing van de btw-vrijstelling voor de diensten van 
advocaten dan ook niet verantwoorden door de opheffing van die vrijstelling voor de diensten van notarissen en 
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gerechtsdeurwaarders. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 23/97 de verantwoording van dat verschil 
in behandeling trouwens aanvaard. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kent een soortgelijke rechtspraak. 
De diensten verricht door advocaten kunnen bezwaarlijk worden gelijkgesteld met de diensten van andere 
juridische dienstenverstrekkers. Van enige concurrentievervalsing tussen advocaten en andere zelfstandige 
juridische beroepen kan geen sprake zijn. De verzoekende partij besluit dan ook dat de enige reden die de 
maatregel verantwoordt, de huidige economische toestand en de noodzaak van budgettaire inspanningen is. De 
andere redenen verbergen alleen een zuiver budgettaire maatregel. Een budgettaire maatregel die geen enkele 
band vertoont met het belang van de zaak of met de vrijwaring van het systeem, maar die alleen bedoeld is om 
extra inkomsten te verschaffen, kan een aantasting van het recht op een rechter echter niet verantwoorden. 
 
 De verzoekende partij onderstreept voorts dat de maatregel niet relevant is ten aanzien van het nagestreefde 
doel, aangezien hij in werking treedt op 1 januari 2014 en hij dus niet verbonden is met de begroting van 2013. 
De bestreden bepaling is evenmin evenredig met het nagestreefde doel. De Regering schat de opbrengst van de 
maatregel immers op 89 miljoen euro terwijl uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de te leveren 
budgettaire inspanning 20 miljard euro bedraagt. Gelet op de geringe impact van de maatregel op de 
einddoelstelling, kan men zich afvragen of de Regering geen andere maatregelen had kunnen nemen die niet een 
dergelijke impact zouden hebben gehad op het recht op toegang tot een rechter en op het recht op rechtsbijstand. 
Indien de Regering de vrijstelling van de btw voor de diensten van advocaten toch om budgettaire redenen had 
willen opheffen, had zij die opheffing eveneens kunnen uitbreiden tot de sector van de gezondheidszorg, die 
overigens een jaarlijkse verhoging van het door de overheid toegewezen budget geniet. Minstens had zij kunnen 
voorzien in compenserende maatregelen die de impact van de maatregel hadden kunnen beperken. Zo had zij de 
inkomensgrens die het mogelijk maakt juridische bijstand te verkrijgen, eveneens met 21 pct. kunnen verhogen. 
Zij had eveneens een minder verregaande maatregel kunnen nemen die bestaat in een gedeeltelijke opheffing van 
de btw-vrijstelling waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in behandeling onder rechtzoekenden of 
die beperkt is tot de diensten van advocaten waarbij alleen financiële belangen worden nagestreefd. De 
verzoekende partij voert in dat opzicht het arrest nr. 10/2008 van het Hof aan. Men kan immers aannemen dat de 
advocaten voor dergelijke diensten in een « zekere » concurrentie treden met andere juridische 
dienstenverstrekkers. De vrijstelling zou zijn gehandhaafd voor de diensten van advocaten die de kernactiviteiten 
van het advocatenberoep vormen, namelijk het verdedigen en het vertegenwoordigen in rechte van de cliënt en 
het verlenen van juridisch advies, zelfs buiten elk rechtsgeding, activiteiten waarin het recht op toegang tot een 
rechter en het recht op rechtsbijstand wezenlijk aan de orde zijn. Hoofdzakelijk met betrekking tot dergelijke 
activiteiten is het dat de ongelijkheid van behandeling onder rechtzoekenden zich het duidelijkst aftekent. 
 
 De verzoekende partij wijst voorts erop dat, wat betreft de rechtzoekenden die om juridische 
tweedelijnsbijstand kunnen verzoeken, de Regering evenmin de bestreden maatregel kan verantwoorden door 
aan te voeren dat op die categorie van rechtzoekenden het nultarief inzake btw van toepassing is. Een dergelijke 
maatregel is immers in strijd met het recht van de Europese Unie. De partij voert in dat opzicht het arrest van het 
Hof van Justitie van 17 juni 2010 aan. Het is de Regering dus niet toegestaan om in de toepassing van het 
btw-tarief te differentiëren naargelang de diensten al dan niet worden verstrekt in het kader van de juridische 
tweedelijnsbijstand. 
 
 A.15.2.  De verzoekende partij leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 22 van de Grondwet, met de artikelen 6 en 8 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten en met artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De bestreden 
bepalingen stellen immers een verschil in behandeling in tussen, enerzijds, de regeling die van toepassing is op 
de burger die aan zijn advocaat door het beroepsgeheim gedekte informatie heeft medegedeeld en die het 
voorwerp uitmaakt van een verzoek vanwege de fiscale administratie van de inkomstenbelastingen ten aanzien 
van die vertrouwelijke informatie en, anderzijds, de regeling die van toepassing is op de burger die dezelfde 
informatie heeft medegedeeld wanneer bij zijn advocaat een controle door de btw-administratie plaatsheeft. 
 
 De verzoekende partij onderstreept het belang van het beroepsgeheim, dat aan de basis ligt van de 
vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt, en zij baseert zich in dat opzicht op de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het 
Grondwettelijk Hof. 
 
 De verzoekende partij wijst erop dat zowel in het kader van de inkomstenbelastingen als in het kader van de 
btw-heffingen informatie- en samenwerkingsverplichtingen zijn opgelegd. Reeds sedert enige tijd zijn de 
advocaten onderworpen aan de verplichtingen bepaald in het WIB 1992. Vanaf 1 januari 2014 zijn ze eveneens 
onderworpen aan de verplichtingen bepaald in het BTW-Wetboek. Die verplichtingen kunnen in conflict komen 
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met de regel van het beroepsgeheim van de advocaat. De fiscale wetgever heeft in dat opzicht dan ook voorzien 
in een bepaling opgenomen in artikel 334 van het WIB 1992. Die bepaling voorziet in een optreden van de 
tuchtoverheid, in werkelijkheid de stafhouder, dat artikel 334 van het WIB 1992 verenigbaar maakt met de 
rechtspraak van het Hof in verband met het beroepsgeheim van de advocaat. Een dergelijke bepaling is niet 
opgenomen in het BTW-Wetboek. Artikel 334 van het WIB 1992 is echter niet van toepassing in btw-zaken. 
Daaruit volgt dat indien een advocaat weigert bepaalde door zijn cliënt verstrekte informatie aan de 
btw-administratie mede te delen, de rechtbank zich ten gronde zal moeten uitspreken over het al dan niet 
vertrouwelijke karakter van de gevraagde informatie. De advocaat kan eveneens het advies van de stafhouder 
inwinnen, maar bij gebrek aan een analoge bepaling als artikel 334 van het WIB 1992, is dat advies niet 
tegenstelbaar aan de administratie en bindt het de rechter niet. De aan de rechter toegekende bevoegdheid is 
bovendien in strijd met de onafhankelijkheid van de balie en dus van de advocaat. De vraag of informatie al dan 
niet vertrouwelijk is, is immers een deontologische kwestie. De aantasting van het beroepsgeheim is des te 
aanzienlijker omdat volgens de btw-wetgeving, in tegenstelling met het WIB 1992, uit de ereloonstaat de aard 
van de dienst moet blijken. Aldus zal de fiscus kennis kunnen nemen van de inhoud van het dossier. De 
verzoekende partij voert bovendien artikel 93quaterdecies, § 2, van het BTW-Wetboek aan, dat het mogelijk 
maakt door de btw-administratie verkregen informatie mede te delen voor de heffing van de 
inkomstenbelastingen zonder dat er toepassing is gemaakt van artikel 334 van het WIB 1992, hetgeen bovendien 
een ongelijkheid onder de belastingplichtigen doet ontstaan. 
 
 A.16.  Met betrekking tot het eerste en het tweede middel die in de zaak nr. 5832 zijn aangevoerd, deelt de 
Raad van Europese balies de analyse van de verzoekende partij en besluit hij tot de gegrondheid van de 
middelen. 
 
 A.17.1.  Met betrekking tot het eerste middel antwoordt de Ministerraad dat de diensten verstrekt door een 
advocaat, dienstverrichtingen zijn en dat de btw-vrijstelling door de richtlijn 2006/112/EG slechts tijdelijk is 
toegelaten teneinde in een overgangsperiode te voorzien. De meerkosten die voortvloeien uit de maatregel 
hebben niet tot gevolg afbreuk te doen aan het recht op een rechter aangezien de bepalingen inzake juridische 
bijstand onveranderd zijn. Het verschil in behandeling tussen btw-plichtigen en niet-btw-plichtigen is eigen aan 
de btw-wetgeving. Het was wellicht mogelijk geweest alleen de diensten van advocaten ten gunste van 
btw-plichtigen aan de btw te onderwerpen, maar een dergelijke maatregel kon afbreuk doen aan de budgettaire 
doelstelling, die een beleidskeuze van de wetgever is. In elk geval kon een gedeeltelijke opheffing van de 
vrijstelling slechts tijdelijk zijn, rekening houdend met het tijdelijke karakter van de bij de Europese richtlijn 
bepaalde vrijstelling. De Ministerraad betwist het feit dat er een aantasting van het standstill-beginsel is, 
aangezien de bestreden wet het Belgische recht in overeenstemming met het Unierecht maakt. De Ministerraad 
herinnert aan de bepalingen waarin is voorzien inzake juridische bijstand. Hij herinnert bovendien eraan dat het 
Hof in zijn arrest nr. 141/2012 de keuzevrijheid van de wetgever op de voorgrond heeft gesteld, die voortaan 
heeft gekozen voor een betere harmonisering van de wetgeving met het Unierecht en voor nieuwe fiscale 
ontvangsten. Die keuze van de wetgever is des te meer verantwoord omdat de compensaties waarin was voorzien 
wegens de btw-vrijstelling de staatsbegroting belastten. De Ministerraad besluit dat het eerste middel niet 
gegrond is. 
 
 A.17.2.  Met betrekking tot het tweede middel antwoordt de Ministerraad dat de ontstentenis van een 
specifieke procedure in het BTW-Wetboek wanneer het beroepsgeheim op het spel staat, terwijl in het WIB 1992 
in een dergelijke bepaling is voorzien, niet te wijten is aan de bestreden bepaling en dat de btw-plichtige die van 
mening is dat het beroepsgeheim op het spel staat, in elk geval een beroep kan doen op de gemeenrechtelijke 
regels om dat beroepsgeheim te beschermen. De Ministerraad voegt eraan toe dat een wetgevend initiatief werd 
genomen om een soortgelijke bepaling in het BTW-Wetboek op te nemen, maar dat het ingevolge de 
opmerkingen van de Raad van State werd opgegeven. Het recht van de rechtzoekenden op privacy is echter niet 
geschonden aangezien de gegevens die moeten worden medegedeeld niet door het beroepsgeheim zijn gedekt. 
 
 A.18.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5832 antwoordt aan de Ministerraad dat de bestreden wet niet 
kan worden verantwoord door de doelstelling van een Europese harmonisering, aangezien het Europees recht 
onveranderd is gebleven en er geen wijzigingen zijn geweest die de Staten ertoe verplichten de btw-vrijstelling 
voor de diensten van advocaten op te heffen. Alleen nationale redenen waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken eigen aan het nationale systeem moeten de volledige of gedeeltelijke opheffing van de 
vrijstelling van de btw voor de diensten van advocaten kunnen verantwoorden. België bevindt zich in dat opzicht 
echter in een bijzondere situatie ten opzichte van de andere Europese Staten wegens de combinatie van de 
bestreden bepaling met het systeem van de rechtsplegingsvergoedingen en met een door de overheid 
gefinancierd systeem van juridische bijstand, dat beperkt is in vergelijking met de andere Europese Staten. 
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 Met betrekking tot de evenredigheid van de maatregel kan de verzoekende partij in de zaak nr. 5832 de 
Ministerraad om twee redenen niet volgen. Allereerst had de wetgever, gelet op de nagestreefde budgettaire 
doelstelling, maatregelen kunnen nemen die een minder verregaande impact zouden hebben gehad op het recht 
op toegang tot een rechter en op het recht op rechtsbijstand, en had hij kunnen opteren voor een gedeeltelijke 
opheffing van de vrijstelling van de btw door de vrijstelling te beperken tot de diensten van de advocaten die de 
kern zelf uitmaken van de uitoefening van hun beroep, namelijk het verdedigen en het vertegenwoordigen in 
rechte van de cliënt en het verlenen van juridisch advies met het oog op het instellen of vermijden van een 
rechtsgeding, activiteiten waarin het recht op toegang tot de rechter en het recht op rechtsbijstand wezenlijk aan 
de orde zijn. Vervolgens heeft de wetgever blijk gegeven van onzorgvuldigheid door geen compenserende 
maatregelen te nemen teneinde de impact van de maatregel op het recht op rechtsbijstand te beperken, zoals een 
aanpassing van het inkomensniveau om juridische bijstand te verkrijgen. Die onzorgvuldigheid blijkt met name 
uit de lezing van de parlementaire voorbereiding. Door zijn argumentatie ontkent de Ministerraad die realiteit. 
De bepalingen over de juridische bijstand moesten niet onveranderd blijven maar moesten worden gewijzigd, 
gelet op de verhoging van de kosten van de toegang tot een advocaat. 
 
 Met betrekking tot het verschil in behandeling tussen de advocaten, enerzijds, en de notarissen en 
gerechtsdeurwaarders, anderzijds, is de verzoekende partij in de zaak nr. 5832 van mening dat de Ministerraad 
het arrest nr. 141/2012 verkeerd interpreteert. In dat arrest houdt het Hof rekening met het feit dat de wetgever 
zich om de toegang tot het gerecht heeft bekommerd om het verschil in behandeling te verantwoorden. 
 
 A.18.2.  Met betrekking tot het tweede middel antwoordt de verzoekende partij in de zaak nr. 5832 aan de 
Ministerraad dat de vraag niet is of de advocaat het beroepsgeheim kan aanvoeren, maar wel in welke 
waarborgen is voorzien wanneer hij daadwerkelijk zijn beroepsgeheim aanvoert. De ontstentenis van bepalingen 
in het BTW-Wetboek kan ertoe leiden dat door de administratie een informatie wordt gevraagd, zelfs indien de 
stafhouder haar vertrouwelijk acht, en, wegens het contradictoire karakter van de rechtspleging, openbaar wordt 
gemaakt indien de zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. De partij wijst in dat opzicht erop dat het 
Hof zich in die zin heeft uitgesproken in zijn arresten nrs. 100/2006 en 129/2006. Met betrekking tot het afzien 
van het wetgevend initiatief teneinde een bepaling in het BTW-Wetboek in te voeren, wijst de verzoekende partij 
in de zaak nr. 5832 erop dat de door de Ministerraad aangevoerde reden niet relevant is. Een analyse van het 
advies van de Raad van State toont immers aan dat de ontworpen bepalingen de bescherming van het 
beroepsgeheim niet voldoende waarborgden. Volgens de Raad van State kan het beroepsgeheim alleen worden 
gewaarborgd indien de wetgever, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, de vraag of een advocaat een 
beroep kan doen op het beroepsgeheim om in het kader van een fiscale controle een informatie niet mede te 
delen, aan de bevoegde tuchtoverheid toevertrouwt. Met betrekking tot de informatie die voorkomt op de 
facturen en op de listings betwist de verzoekende partij in de zaak nr. 5832 dat het beroepsgeheim niet is 
geschonden. De btw-administratie kan uit een listing immers afleiden dat een bepaalde cliënt een beroep heeft 
gedaan op een bepaalde advocaat met een bepaalde specialisatie; zij kan weten wanneer de cliënt een beroep 
heeft gedaan op de advocaat, hetgeen aanwijzingen kan opleveren over de feiten waaromtrent een raadpleging 
heeft plaatsgehad. De administratie kan eveneens kennisnemen van het bedrag van het ereloon. Die informatie 
zal door de administratie van de inkomstenbelastingen kunnen worden gebruikt voor een eventuele indiciaire 
taxatie. 
 
 
 Zaak nr. 5833 
 
 A.19.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5833 leiden een enig middel af uit de schending van de 
artikelen 10, 11, 22 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6, 8 en 13 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 7, 8, 47 en 48 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met de artikelen 14 en 17 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en met de algemene rechtsbeginselen met betrekking tot de bescherming van 
de rechten van de verdediging en van het beroepsgeheim van de advocaat. 
 
 In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 53quinquies van het BTW-Wetboek 
een algemene en a priori opheffing van het beroepsgeheim van de advocaat instelt in zoverre het hem de 
verplichting oplegt alle namen van zijn cliënten die btw-plichtigen of leden van een btw-eenheid zijn, en de 
bedragen die hun zijn gefactureerd, aan de administratie bekend te maken. 
 
 In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat hoofdstuk X van het BTW-Wetboek, in het 
bijzonder de artikelen 60 tot 63bis ervan, de belastingadministratie de mogelijkheid biedt rechtstreeks bij de 
advocaten de mededeling te verkrijgen van informatie die door het beroepsgeheim kan zijn gedekt en dat de 
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controlemiddelen en de aanzienlijke voorrechten die aan de belastingadministratie zijn toegekend, aan geen 
enkel toezicht door een onafhankelijk orgaan zijn onderworpen dat ermee zou zijn belast in laatste aanleg te 
onderzoeken welke aan de administratie voorgelegde elementen door het beroepsgeheim zijn beschermd. Die 
ontstentenis van onafhankelijk toezicht inzake btw vormt bovendien een discriminerend verschil in behandeling, 
aangezien de wetgever inzake inkomstenbelastingen in dat opzicht in een toezicht door de tuchtoverheid heeft 
voorzien (artikel 334 van het WIB 1992). 
 
 De verzoekende partijen onderstrepen het belang van het beroepsgeheim zoals het is beschermd bij 
artikel 458 van het Strafwetboek en wijzen erop dat die geheimhoudingsverplichting ertoe strekt het 
fundamentele recht op privacy van de persoon en de rechten van de verdediging te beschermen. De bescherming 
van het beroepsgeheim strekt ertoe de advocaat te beschermen, niet voor hemzelf maar wegens de rol die hij 
vervult in de rechtsbedeling en wegens de bijzondere vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt. De 
verzoekende partijen baseren zich op de arresten nr. 10/2008 en nr. 127/2013 van het Hof, op de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
nr. C-309/99 van 19 februari 2002, Wouters. 
 
 Met betrekking tot het eerste onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat het Hof, bij 
zijn arrest nr. 46/2000, een bepaling heeft vernietigd die een algemene opheffing van het beroepsgeheim van de 
advocaat oplegde en dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens herhaalde malen heeft beslist dat de 
aantastingen van het beroepsgeheim uitzonderlijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt moeten blijven. De 
bestreden bepaling voorziet echter in een algemene verplichting voor de advocaat om door het beroepsgeheim 
gedekte informatie bekend te maken, zelfs buiten het kader van een specifieke controle door de administratie. 
Een dergelijke aantasting van het beroepsgeheim is klaarblijkelijk onevenredig. 
 
 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat de zeer 
aanzienlijke controlemiddelen en voorrechten waarin door het BTW-Wetboek is voorzien om het voor de 
administratie mogelijk te maken bij de advocaten informatie te verkrijgen, niet gepaard gaan met enig toezicht 
door een onafhankelijk orgaan dat zou kunnen nagaan welke informatie door het beroepsgeheim is gedekt. Het 
Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordelen echter dat het invoeren van een 
filter ter bescherming van het beroepsgeheim essentieel is. In elk geval doet die ontstentenis van een filter een 
verschil in behandeling ontstaan, aangezien inzake inkomstenbelastingen in een dergelijke filter is voorzien bij 
artikel 334 van het WIB 1992. Niets verantwoordt dat de informatie die inzake btw door de 
belastingadministratie is verkregen, aan een verschillende behandeling wordt onderworpen. Een voorontwerp 
van wet in die zin werd trouwens ingediend, maar de betrokken artikelen zijn uiteindelijk uit de tekst gehaald 
ingevolge de opmerkingen van de Raad van State. 
 
 A.19.2.  De Ministerraad wijst erop dat de verzoekende partijen geen enkele kritiek tegen de opheffing van 
artikel 44, § 1, 1°, van het BTW-Wetboek uiten maar verscheidene bepalingen van dat Wetboek die een 
schending van het beroepsgeheim van de advocaat met zich zouden meebrengen, betwisten. Een dergelijke 
schending vindt haar oorsprong niet in de bepaling die het voorwerp uitmaakt van het beroep. Indien ze zou zijn 
bewezen, zou ze haar oorsprong vinden in andere bepalingen van het Wetboek, die niet kunnen worden 
bestreden. Om die reden moet het beroep worden verworpen. 
 
 A.19.3.  In ondergeschikte orde wijst de Ministerraad erop dat het beroepsgeheim van de advocaat de aan 
de advocaat medegedeelde vertrouwelijke informatie beschermt, niet de naam van diens cliënt. De klantenlisting 
vermeldt het btw-identificatienummer van bepaalde cliënten, het totale bedrag van de handelingen en het totale 
bedrag van de in rekening gebrachte belasting. Een bedrag kan niet worden geïndividualiseerd of geïdentificeerd 
ten opzichte van een bepaalde handeling. De factuur geldt overigens als bewijs van het gevraagde bedrag en van 
het bedrag van de btw en in geval van controle onthult ze niets dat door het beroepsgeheim zou zijn gedekt. In 
haar circulaire van 20 november 2013 voorziet de administratie trouwens in een tolerantie ten aanzien van de 
omschrijving van de door een advocaat verrichte diensten, die in de regel eveneens op de factuur moet worden 
vermeld (punt 144 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013, E.T.124.411). Het gaat niet erom naar aanleiding van 
een controle het persoonlijke dossier van de advocaten te openen. De doelstelling die wordt nagestreefd met de 
verplichting de klantenlisting in te dienen bestaat erin de belastingadministratie de mogelijkheid te bieden een 
juiste heffing van de belasting bij de cliënten na te gaan en te verzekeren. Het gaat om een algemene fiscale 
verplichting die is opgelegd aan alle belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd, met 
inbegrip van de personen die wettelijk tot het beroepsgeheim zijn gehouden, zoals boekhouders, notarissen en 
gerechtsdeurwaarders. Aangezien er geen afbreuk wordt gedaan aan het beroepsgeheim, dient niet in een 
afwijkende fiscale bepaling te worden voorzien. 
 



21 

 Met betrekking tot het optreden van de stafhouder wijst de Ministerraad erop dat inzake btw een bepaling 
naar het model van artikel 334 van het WIB 1992 werd overwogen. Er dient echter op te worden gewezen dat 
een dergelijke bepaling niet het eigenlijke beroepsgeheim regelt maar alleen voorziet in een procedure voor het 
beslechten van het geschil wanneer dat geheim wordt aangevoerd. Een dergelijke bepaling zou geen afbreuk 
doen aan de bij het BTW-Wetboek opgelegde verplichtingen en de aan het beroepsgeheim onderworpen persoon 
zou zich niet erop kunnen beroepen om de onderzoekingen in verband met zijn eigen situatie inzake btw te 
verhinderen. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen waarin de door het beroepsgeheim beschermde rechten van 
derden werkelijk worden bedreigd, dat had kunnen worden aanvaard gebruik te maken van die bijzondere 
procedure. De beroepsbeoefenaars moeten de uitoefening van hun beroep op proactieve wijze organiseren om 
aan hun fiscale verplichtingen te voldoen zonder ertoe te worden gebracht het beroepsgeheim te moeten 
aanvoeren. De voorlopige ontstentenis van de geplande procedure belet de advocaat trouwens niet het 
beroepsgeheim te kunnen aanvoeren; bij gebrek aan bijzondere procedure dient het gemeen recht te worden 
toegepast. 
 
 De Ministerraad herinnert voorts aan de budgettaire doelstelling van de procedure, aan het feit dat de 
belastingvrijstellingen onder de beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde wetgever vallen en aan het feit dat 
het principe van de onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw in het afgeleide Unierecht is 
opgenomen.  
 
 A.20.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5833 antwoorden aan de Ministerraad dat het wel degelijk de 
bestreden bepaling is die de bron vormt van de schending van het beroepsgeheim omdat zij artikel 44, § 1, 1°, 
van het BTW-Wetboek zonder enige beperking opheft en aldus aan de advocaten de hoedanigheid van gewone 
btw-plichtige toekent, waarbij zij hen ertoe verplicht om op dezelfde wijze als de andere btw-plichtigen die niet 
aan dezelfde inachtneming van het beroepsgeheim zijn onderworpen, met de btw-administratie samen te werken. 
Alvorens de advocaten aan eenzelfde fiscale regeling te onderwerpen als die welke van toepassing is op de 
andere btw-plichtigen, had de wetgever rekening dienen te houden met de bijzondere bescherming verleend aan 
het beroepsgeheim van de advocaat, dat bestaat wegens de vertrouwensrelatie die tussen de cliënt en zijn 
advocaat moet bestaan. 
 Met betrekking tot het eerste onderdeel van het middel antwoorden de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 5833 aan de Ministerraad dat het loutere bestaan van een relatie tussen een bepaalde cliënt en zijn advocaat 
deel uitmaakt van de informatie die aan die cliënt nadeel kan berokkenen en dat die informatie bijgevolg door 
het beroepsgeheim is gedekt. In de administratieve commentaar inzake inkomstenbelastingen zelf wordt in 
verband met de artsen gepreciseerd dat louter de identiteit door het beroepsgeheim is gedekt. Artikel 53quinquies 
van het BTW-Wetboek doet bijgevolg aanzienlijk afbreuk aan de regel van het beroepsgeheim, aangezien het 
zelfs vóór enige fiscale controle, aan de advocaat de verplichting oplegt om jaarlijks de identiteit van al zijn 
cliënten die btw-plichtigen of leden van een btw-eenheid zijn, bekend te maken. Dat artikel stelt dus een 
algemene en a priori opheffing van de regel van het beroepsgeheim van de advocaat in. De partijen voeren in dat 
opzicht het arrest nr. 56/2000 van het Hof aan. De afbreuk die aan het beroepsgeheim van de advocaat wordt 
gedaan is klaarblijkelijk onevenredig aangezien de bestreden bepaling voor de advocaten geen enkele beperking 
van de toepassing van artikel 53quinquies van het BTW-Wetboek bevat. De partijen antwoorden bovendien aan 
de Ministerraad dat, wegens de rol die de advocaat in de rechtsbedeling vervult en de bijzondere 
vertrouwensrelatie die tussen hem en zijn cliënt dient te bestaan, het beroepsgeheim van de advocaat een ruimere 
draagwijdte heeft dan het beroepsgeheim bij andere beroepen, zoals de boekhouders, notarissen of 
gerechtsdeurwaarders. 
 
 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen in de zaak nr. 5833 
erop dat de voorrechten die bij de artikelen 61 tot 63 van het BTW-Wetboek aan de administratie zijn toegekend, 
haar ertoe kunnen brengen alle stukken te raadplegen die door een advocaat zijn opgesteld, met inbegrip van die 
welke door het beroepsgeheim kunnen zijn gedekt. Die voorrechten gaan echter niet gepaard met enige controle 
vanwege een onafhankelijk orgaan dat zou kunnen nagaan welke informatie door het beroepsgeheim is gedekt. 
In tegenstelling met hetgeen de Ministerraad stelt, is de filter van de tuchtoverheden geen procedure voor het 
beslechten van de geschillen, maar een essentiële waarborg dat de informatie niet zal worden onthuld zonder dat 
de bevoegde tuchtoverheid een voorafgaande controle heeft kunnen uitoefenen op de door de 
belastingadministratie gevraagde informatie. Ter staving van hun stelling verwijzen de partijen naar het recente 
voorontwerp van wet dat in het BTW-Wetboek in een onafhankelijke controle voorzag, die werd opgegeven 
ingevolge de kritische opmerkingen van de Raad van State ten aanzien van de wijzigingen van artikel 334 van 
het WIB 1992 die bovendien werden overwogen. 
 
 De partijen in de zaak nr. 5833 wijzen voorts in het algemeen erop dat een budgettaire doelstelling niet 
voldoende is om afbreuk te doen aan het beroepsgeheim van de advocaat, waarbij een dergelijke afbreuk dient te 
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zijn verantwoord door een dwingende reden en strikt evenredig dient te zijn. De nagestreefde doelstelling zou 
immers kunnen worden bereikt door andere maatregelen die minder afbreuk doen aan de regel van het 
beroepsgeheim van de advocaat. De verzoekers zien niet in om welke reden het loutere feit het voor de 
tuchtoverheid mogelijk te maken vooraf na te gaan of door de belastingadministratie gevraagde vertrouwelijke 
informatie al dan niet door het beroepsgeheim is gedekt, afbreuk zou kunnen doen aan de budgettaire 
doelstellingen en aan de doelstellingen inzake Europese harmonisering van de wet. Hetzelfde geldt voor de 
verplichting om de klantenlisting voor te leggen. Het lijkt in dat opzicht evident dat de verplichting om een 
jaarlijkse lijst op te stellen met, bijvoorbeeld, het nummer van de dossiers van de advocaat waarin hij een dienst 
heeft verricht voor btw-plichtigen of leden van een btw-eenheid, het voor de belastingadministratie mogelijk zou 
maken tot hetzelfde resultaat te komen, namelijk de voldoening van de belasting. De verplichting om een 
klantenlisting op te stellen, stemt trouwens geenszins overeen met de verplichting om een Europese richtlijn om 
te zetten. De richtlijn 2006/112/EG bevat weliswaar een artikel 262, dat bepaalt dat « iedere voor 
BTW-doeleinden geïdentificeerde belastingplichtige […] een lijst [moet] indienen van de voor BTW-doeleinden 
geïdentificeerde afnemers aan wie hij goederen heeft geleverd », maar die verplichting betreft slechts de 
leveringen van goederen en niet de dienstverrichtingen. Voor die laatste wordt in artikel 273 van de richtlijn 
alleen gepreciseerd dat « de lidstaten […] andere verplichtingen [kunnen] voorschrijven die zij noodzakelijk 
achten ter waarborging van de juiste inning van de BTW en ter voorkoming van fraude ». 
 
 A.21.  De Ministerraad repliceert dat het feit dat een advocaat de identiteit van zijn cliënten moet 
bekendmaken in geen geval afbreuk doet aan het beroepsgeheim van de advocaat. Hetgeen onder het geheim 
valt, is datgene wat wordt toevertrouwd aan de persoon die door zijn beroep bewaarder is, alsook de geheimen 
die de beoefenaar toevallig ontdekt of te weten komt in de uitoefening van zijn beroep. De reeds vermelde 
circulaire voorziet in een tolerantie ten aanzien van de omschrijving van de door een advocaat verrichte diensten 
die wettelijk op de factuur moet worden vermeld : die omschrijving mag beperkt blijven tot de vermelding dat 
het om diensten van advocaten gaat, gevolgd door de vermelding dat de handeling past in het kader van de 
professionele of privéactiviteiten van de cliënt. De wetgever diende geen beperkende bijzondere maatregelen te 
nemen teneinde het beroepsgeheim van de advocaten te waarborgen, aangezien de identiteit van de cliënt niet 
onder dat geheim valt. 
 
 De Ministerraad is bovendien van mening dat het niet nodig is de advocaat te omringen met een 
onafhankelijk orgaan dat zijn beoordeling van hetgeen het beroepsgeheim vereist, in de plaats zou stellen van de 
beoordeling van de advocaat of de rechter, noch te voorzien in een filter vanwege de tuchtoverheid. 
 
 Met betrekking tot de vergelijking tussen de procedures waarin is voorzien in het WIB 1992 en in het 
BTW-Wetboek, wijst de Ministerraad erop dat het om totaal verschillende belastingen gaat en dat de wetgever 
niet verplicht is in dezelfde procedure te voorzien. De verzoekers hebben de vergelijkbaarheid van de situaties 
niet aangetoond. Bovendien ligt de ontstentenis van harmonisering niet aan de oorsprong van een verschil in 
behandeling dat discriminerend zou zijn. Ten slotte kan de advocaat die concrete problemen zou hebben bij de 
beoordeling van het geheim waartoe hij gehouden is, daarover aan zijn orde een vraag stellen en het zou toch 
uiterst verbazingwekkend zijn dat de administratie het door de betrokken orde uitgebrachte advies negeert. 
 
 Met betrekking tot de verantwoording van de schending van het beroepsgeheim van de advocaat repliceert 
de Ministerraad dat de maatregel de regel van het beroepsgeheim van de advocaat niet schendt en dat men 
bijgevolg niet begrijpt waarom de nagestreefde doelstelling had dienen te worden bereikt met andere 
maatregelen die minder afbreuk doen aan die regel. 
 
 Met betrekking tot de aangevoerde ontstentenis van verplichting om voor de dienstverrichtingen een lijst in 
te dienen, repliceert de Ministerraad dat de keuze van het Europese juridische instrument (de richtlijn) 
symptomatisch is : indien de Europese wetgever een identieke regeling had willen instellen, zou hij het 
instrument van de verordening hebben gebruikt. De verschillende nationale wetgevers beschikken bij de interne 
organisatie van het btw-systeem dus over een beoordelingsmarge, onder het toezicht van de Commissie en het 
Hof van Justitie.  
 
 A.22.  Bij beschikking van 18 juni 2014 heeft het Hof beslist dat de zaken in gereedheid zijn en heeft het de 
Ministerraad verzocht in een aanvullende memorie op de volgende vragen te antwoorden : « 1. Is de budgettaire 
raming van 89 miljoen in de eerste zes maanden van 2014 bewaarheid geworden ? 2. De Staat moet elk jaar een 
gedeelte van de werkelijk geïnde btw in de begroting van de Unie storten. Wat is het bedrag dat voor 2014 is 
voorzien wat de diensten van advocaten betreft ? 3. De Staat is eveneens de btw op de diensten van advocaten 
die hij raadpleegt verschuldigd. Wat is, gelet op de in 2013 betaalde erelonen van advocaten, het door de 
Belgische Staat betaalde bedrag aan btw ? ». 
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 A.23.  Op de eerste vraag antwoordt de Ministerraad in zijn aanvullende memories dat de bruto budgettaire 
opbrengst van de onderwerping van de erelonen van advocaten aan de btw, zodra de maatregel op kruissnelheid 
is, op 108,8 miljoen euro wordt geraamd. Bij de bepaling van dit bedrag werd geen rekening gehouden met het 
feit dat de « pro deo »-advocaten wel onderworpen zijn aan de btw, zij het tegen het nultarief (negatieve 
weerslag voor de Schatkist geraamd op 17,47 miljoen euro), noch met het feit dat de onderwerping van de 
prestaties van advocaten aan de btw een verhoging van de kosten meebrengt voor de Staat in de ruime betekenis 
wanneer die een beroep doet op de diensten van een advocaat (geraamd op 2,34 miljoen euro). Wanneer 
rekening gehouden wordt met die twee laatste factoren, vertegenwoordigt de onderwerping van de prestaties van 
advocaten aan de btw een nettomeeropbrengst van 89 miljoen euro. De werkelijke resultaten zullen maar bekend 
zijn in de loop van 2015.  
 
 Op de tweede vraag antwoordt de Ministerraad dat de Belgische Staat reeds bij de aanvang van het bestaan 
van de eigen middelen van de Europese Unie een bijdrage heeft gestort die de niet-geïnde btw op de diensten van 
advocaten vertegenwoordigt. Voor het laatste beschikbare jaar beliep die bijdrage 1,8 miljoen euro. Dat is ook 
het bedrag dat voorlopig wordt vooropgesteld voor 2014. 
 
 Op de derde vraag antwoordt de Ministerraad dat het totale bedrag van de honoraria die door de Belgisch 
Staat gedurende de voorbije jaren aan zijn advocaten werd betaald op ongeveer 11,15 miljoen euro per jaar kan 
worden geschat. Indien de dienstprestaties van advocaten in 2013 al aan de btw onderworpen zouden zijn 
geweest, dan zou de Belgische Staat een bedrag van 2,34 miljoen euro btw hebben betaald. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling en de context ervan 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 60 van de wet van 

30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, dat bepaalt : 

 

 « In artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 28 december 2011, 
wordt de bepaling onder 1° opgeheven ». 
 

 Vóór die wetswijziging bepaalde artikel 44, § 1, 1°, van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde : 

 

 « Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in 
de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid : 
 
 1°  advocaten ». 
 

 De vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna : btw) die tot dan de 

advocaten betrof, is dus bij de bestreden bepaling opgeheven met ingang van 1 januari 2014. 
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 B.2.1.  Het amendement dat tot het bestreden artikel heeft geleid, is als volgt 

verantwoord : 

 

 « Op basis van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende 
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zijn de diensten 
verricht door advocaten in principe aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw) 
onderworpen volgens de normale regels. 
 
 Overeenkomstig artikel 371 van voornoemde richtlijn mogen de lidstaten die op 1 januari 
1978 vrijstelling verleenden voor de in de lijst van bijlage X, deel B, van voornoemde 
richtlijn genoemde handelingen deze, onder de in iedere betrokken lidstaat op die datum 
bestaande voorwaarden, evenwel blijven vrijstellen van de belasting. Deze afwijking blijft van 
toepassing tot de invoering van de definitieve regeling. 
 
 België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De diensten verricht door 
advocaten in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid zijn aldus van de belasting 
vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek. 
 
 België is op heden evenwel de enige lidstaat die de diensten verricht door advocaten nog 
vrijstelt van btw. Daarnaast leidt de btw-vrijstelling in de praktijk tot concurrentievervalsing. 
Daarom heft artikel 46 artikel 44, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek op » (Parl. St., Kamer, 
2012-2013, DOC 53-2891/004, pp. 21 en 22). 
 

 In de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 

de minister gesteld dat 

 

 « net als alle btw-plichtigen, de advocaten de btw op de producten en diensten die ze 
verwerven, zullen kunnen aftrekken. Het lijkt voor de hand te liggen dat de afgetrokken btw 
niet aan de cliënt zou worden doorgerekend. In het algemeen kan men ongeacht de betrokken 
belasting echter niet altijd identificeren wie er de last van draagt, zoals blijkt uit de 
omvangrijke vakliteratuur daarover. Op de suggestie […] om particulieren vrij te stellen kan 
niet worden ingegaan, omdat een dergelijke vrijstelling de maatregel vanuit budgettair 
oogpunt nutteloos zou maken. 
 
 Het klopt voorts dat de overheid - ongeacht welke - voor de aankoop van goederen en 
diensten btw-plichtig is. Voor de Staat ligt het voor de hand dat die verrichting budgettair 
neutraal is. 
 
 Tot slot neemt de minister nota van de opmerkingen betreffende de hervorming van de 
rechtsbijstand. 
 
 In dit geval werd het echter moeilijk de uitzondering voor de advocaten te handhaven, 
terwijl zij voor de notarissen of de gerechtsdeurwaarders is opgeheven » (Parl. St., Kamer, 
2012-2013, DOC 53-2891/007, pp. 52-53). 
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 Tijdens de bespreking in de Senaat werd gepreciseerd : 

 

 « De regering heeft getracht om tijdens de recentste begrotingscontrole een level playing 
field te bereiken bij de getroffen maatregelen en dit inzonderheid voor de fiscale maatregelen, 
waarbij er hier en daar lacunes waren ontstaan : de staatssecretaris denkt hierbij aan de 
beleggingsvennootschappen, waar nu de lat wordt gelijk gelegd tussen Europese en niet-
Europese beleggingsvennootschappen. Ook de invoering van de BTW-plicht voor advocaten 
is een dergelijke maatregel : vandaag de dag is er reeds voor quasi alle goederen en diensten 
BTW verschuldigd, de advocaten konden dan ook niet de uitzondering op de regel blijven. De 
staatssecretaris erkent dat sommige maatregelen niet volledig door iedereen als positief 
worden geëvalueerd, maar ze waren nodig » (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-2218/2, p. 8). 
 

 B.2.2.  Uit het voorgaande volgt dat de wetgever met het aannemen van de bestreden 

maatregel, enerzijds, een budgettaire doelstelling heeft nagestreefd en, anderzijds, de 

harmonisering van de regeling van de belasting van de diensten van advocaten met het 

Unierecht (einde van de afwijkende regeling). In zijn memories wijst de Ministerraad erop dat 

de bestreden maatregel eveneens tot gevolg heeft de jaarlijkse compensatie die België aan de 

Europese Unie verschuldigd is ingevolge de handhaving van de vrijstelling van de btw ten 

voordele van de diensten van advocaten te schrappen. 

 

 B.3.  De richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967 « betreffende de 

harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Structuur en wijze 

van toepassing van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde » 

onderwierp aan de btw de diensten welke in het binnenland door een belastingplichtige onder 

bezwarende titel worden verricht (artikel 2, onder a)), waarbij een belastingplichtige is ieder 

die zelfstandig en regelmatig, met of zonder winstoogmerk, handelingen verricht welke, onder 

meer, tot de werkzaamheden van een dienstverrichter behoren (artikel 4). Met toepassing van 

artikel 6, lid 2, waren die regels slechts dwingend van toepassing voor de diensten opgesomd 

in bijlage B, waarin de diensten verricht door een advocaat niet zijn vermeld. Artikel 10, lid 3, 

bood elke lidstaat ook de mogelijkheid om, onder voorbehoud van de in artikel 16 bedoelde 

raadpleging, andere vrijstellingen vast te stellen welke hij noodzakelijk achtte. 

 

 B.4.1.  De btw werd in Belgisch recht ingesteld bij de wet van 3 juli 1969 tot invoering 

van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 

 



26 

 Artikel 1 van die wet bepaalt : 

 

 « Onder de naam belasting over de toegevoegde waarde wordt een omzetbelasting 
ingevoerd, die geheven wordt onder de voorwaarden en met inachtneming van de regelen 
bepaald in dit wetboek ». 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat, overeenkomstig de twee 

richtlijnen van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 11 april 1967 

« krachtens welke de stelsels van omzetbelasting in de E.E.G.-landen moeten worden 

vervangen door een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, dat 

uiterlijk op 1 januari 1970 in werking moet treden », dat belastingstelsel « berust op het 

beginsel dat van goederen en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven welke 

strikt evenredig is aan de prijs van de goederen en diensten, zulks ongeacht het aantal 

handelingen welke tijdens het produktie- en distributieproces vóór de laatste fase van heffing 

plaatsvonden ». 

 

 « De belasting over de toegevoegde waarde wordt bij elke levering van goederen of elke 
dienstverrichting naar een bepaald tarief berekend over het prijs van het goed of de dienst, 
maar het aldus bekomen belastingbedrag is slechts verschuldigd onder aftrek van de 
voorbelasting, d.i. de B.T.W. die drukt op de diverse bestanddelen van deze prijs (art. 2 van 
de eerste richtlijn) » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 88/1, p. 4). 
 

 B.4.2.  Artikel 44, § 1, van de wet van 3 juli 1969 stelde echter van de belasting vrij de 

diensten door de nagenoemde personen verricht in de uitoefening van hun geregelde 

werkzaamheid : 

 

 « 1°  notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders; 
 
 2°  artsen, tandartsen, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en 
verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppasters, masseurs en masseuses en heilgymnasten; 
 
 3°  veeartsen ». 
 

 Artikel 44, § 2, van die wet stelde eveneens van de belasting vrij andere diensten verricht 

in de sectoren van de gezondheidszorg, lichamelijke opvoeding of sport, onderwijs en cultuur. 
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 De parlementaire voorbereiding vermeldt : 

 

 « De motieven waarop de vrijstellingen op het stuk van de taks op de 
werkaannemingscontracten steunen, zullen ook in het nieuwe stelsel hun betekenis behouden 
[…]. 
 
 De prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders werden vrijgesteld van de taks op 
de werkaannemingscontracten omdat de akten van deze openbare ambtenaren over het 
algemeen aan het registratierecht onderworpen zijn. 
 
 Voor prestaties van advocaten is de vrijstelling wenselijk gebleken om te voorkomen dat 
de rechtspleging met nieuwe fiscale lasten zou worden bezwaard ». (Parl. St., Kamer , B.Z. 
1968, nr. 88/1, p. 40). 
 

 B.5.  De richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 « betreffende de 

harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk 

stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag » heeft onder meer 

« een gemeenschappelijke lijst van vrijstellingen » willen vaststellen « met het oog op een 

vergelijkbare heffing van de eigen middelen in alle Lid-Staten » en heeft « een 

overgangsperiode noodzakelijk » geacht « om de nationale wetgevingen op bepaalde terreinen 

geleidelijk aan elkaar te kunnen aanpassen ». 

 

 In hoofdstuk X (« Vrijstellingen ») bepaalt zij in artikel 13 A « vrijstellingen ten gunste 

van bepaalde activiteiten van algemeen belang » en in artikel 13 B « overige vrijstellingen ». 

De diensten van advocaten zijn in die lijsten niet opgenomen. In hoofdstuk XVI 

(« Overgangsbepalingen ») biedt artikel 28 de lidstaten echter de mogelijkheid om gedurende 

een overgangsperiode de handelingen genoemd in bijlage F te blijven vrijstellen onder de in 

de lidstaat vigerende voorwaarden (artikel 28, lid 3, onder b)). Punt 2 van bijlage F beoogt de 

« diensten van auteurs, kunstenaars, vertolkers van kunstwerken, advocaten en andere 

beoefenaars van vrije beroepen, andere dan de medische en paramedische beroepen, voor 

zover het niet gaat om de in bijlage B van de tweede richtlijn van de Raad van 11 april 1967 

bedoelde diensten ». 

 

 Artikel 28, lid 4, bepaalt : 

 

 « De overgangsperiode duurt aanvankelijk vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari 1978. 
Uiterlijk zes maanden vóór het einde van deze periode, en nadien voor zover nodig, beziet de 
Raad, aan de hand van een verslag van de Commissie, de toestand met betrekking tot de 
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afwijkingen, zoals bedoeld in lid 3 opnieuw, en beslist hij, met eenparigheid van stemmen, op 
voorstel van de Commissie over de eventuele intrekking van deze afwijkingen of van een 
gedeelte daarvan ». 
 

 B.6.  De bedoeling van de Belgische wetgever om de vrijstelling van de btw ten gunste 

van de diensten verricht door de advocaten te handhaven is later door de minister van 

Financiën bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag : 

 

 « […] op basis van de thans vigerende Europese regelgeving kan België een afwijking 
genieten. Het is dus niet ertoe gehouden de advocaten aan de btw te onderwerpen. Ik heb tot 
op heden van die mogelijkheid gebruik gemaakt met als voornaamste reden de zorg om de 
kosten van de toegang tot het gerecht niet nog te verzwaren. 
 
 Het is immers evident dat het onderwerpen van de advocaten aan de btw voor de cliënten 
zou leiden tot een verhoging van de kosten van hun diensten. 
 
 […] 
 
 Dus, zolang er op het Europese niveau geen nieuwe beslissing is - en ik zie er geen in de 
zeer nabije toekomst -, ben ik vast van plan die vrijstelling te handhaven, en dat hoofdzakelijk 
omdat het mij voor een aanzienlijk deel van de clientèle, en in het bijzonder diegenen die 
misschien de meeste moeilijkheden ondervinden om toegang te hebben tot het gerecht, 
nutteloos lijkt de kosten ervan nog te verzwaren » (Hand., Kamer, 1994-1995, 19 januari 
1995, p. 699). 
 

 B.7.  De richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde onderwerpt de diensten 

verricht door de advocaten aan dezelfde regels als de andere diensten, maar machtigt de 

lidstaten die op 1 januari 1978 vrijstelling verleenden voor de in de lijst van bijlage X, deel B, 

genoemde handelingen, nog steeds ertoe die, onder de in iedere betrokken lidstaat op die 

datum bestaande voorwaarden, te blijven vrijstellen (artikel 371). 

 

 

 Ten aanzien van de bekwaamheid en het belang van de verzoekende en tussenkomende 

partijen 

 

 B.8.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 
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 B.9.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » (zaak nr. 5741) en de 

Orde van Vlaamse balies (zaak nr. 5832) hebben met name als taak te waken over de 

gemeenschappelijke beroepsbelangen van hun leden (artikel 495, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek) en kunnen initiatieven en maatregelen nemen die nuttig zijn voor de 

behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende (artikel 495, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek machtigt die 

Ordes ertoe een beroep tot vernietiging in te stellen of te ondersteunen van bepalingen die de 

belangen van de advocaat en de rechtzoekende op een nadelige wijze kunnen raken. 

 

 De bestreden bepaling onderwerpt de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014 aan de 

btw. Zij kan de belangen van de advocaten en de rechtzoekenden rechtstreeks en ongunstig 

raken. Die verzoekende partijen beschikken dus over het vereiste belang bij de thans 

voorliggende beroepen. 

 

 Hetzelfde geldt voor de Ordes van de advocaten van de verschillende balies (zaak 

nr. 5833). 

 

 B.9.2.  De tweede tot en met de negende verzoekende partij in de zaak nr. 5741 hebben 

eveneens belang bij het beroep. Gezien hun maatschappelijk doel en de wijze waarop zij hun 

activiteiten ontplooien, is dat belang het gevolg van hun hoedanigheid van rechtzoekende die 

niet ertoe is gemachtigd de btw af te trekken, van het feit dat zij de advocatenkosten van 

andere rechtzoekenden ten laste nemen, van het feit dat zij de behartiging van grondrechten 

als statutaire doelstelling hebben en van het feit dat zij de behartiging van de toegang van 

allen tot het gerecht als specifiek doel hebben. 

 

 B.10.1.  De vakorganisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, hebben in beginsel 

niet de vereiste bekwaamheid om een beroep tot vernietiging in te stellen voor het Hof. 

Anders is het wanneer zij optreden in aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als 

afzonderlijke juridische entiteiten zijn erkend en wanneer, terwijl zij wettelijk als dusdanig 

zijn betrokken bij de werking van overheidsdiensten, de voorwaarden zelf voor hun 

betrokkenheid bij die werking in het geding zijn. 
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 Als representatieve werknemersorganisatie in de zin van de artikelen 1, punt 4, en 3 van 

de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités, mag de tiende verzoekende partij in de zaak nr. 5741, het Algemeen Belgisch 

Vakverbond (ABVV), in rechte optreden ter verdediging van de rechten welke haar leden 

putten in de door haar gesloten overeenkomsten (artikel 4 van de wet van 5 december 1968). 

Door het hun mogelijk te maken in rechte op te treden, betrekt de wetgever de representatieve 

werknemersorganisaties bij de openbare dienst van het gerecht. 

 

 B.10.2.  Die verzoekende partij doet blijken van een belang bij het beroep, aangezien de 

bestreden wet een rechtstreekse weerslag heeft op haar voormelde activiteit wanneer zij 

daartoe een beroep doet op een advocaat. 

 

 B.11.1.  Als rechtzoekenden die niet ertoe gemachtigd zijn de btw af te trekken en die in 

gerechtelijke procedures verwikkeld zijn, worden de verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 

eveneens rechtstreeks en ongunstig geraakt door de bestreden bepaling, die tot gevolg heeft de 

kosten en erelonen van advocaten met 21 pct. te verhogen. 

 

 B.11.2.  Als advocaat doet de twaalfde verzoekende partij in de zaak nr. 5833 blijken van 

een belang om de vernietiging te vorderen van de bestreden bepaling, die de advocaten aan de 

btw onderwerpt en hun verplichtingen oplegt die afbreuk zouden kunnen doen aan het 

beroepsgeheim van de advocaat.  

 

 B.12.1.  De vzw « Association Syndicale des Magistrats », tussenkomende partij in de 

zaak nr. 5741, verantwoordt haar belang om tussen te komen door haar maatschappelijk doel. 

Krachtens artikel 3 van haar statuten heeft zij onder meer ten doel « het initiatief te nemen tot 

elke reflectie en die te bevorderen, elk project te ondersteunen en te verwezenlijken dat en 

elke actie te ondersteunen en te verwezenlijken die bedoeld is om de werking van de 

gerechtelijke inrichting in België en in het buitenland te verbeteren met inachtneming van de 

volgende beginselen en ideeën : - de gerechtelijke inrichting is een grondwettelijke macht 

maar ook een openbare dienst gericht naar de rechtzoekende, […] ». 

 

 Een dergelijk maatschappelijk doel kan rechtstreeks worden geraakt door de bestreden 

bepaling, die tot gevolg heeft de kosten en erelonen van advocaten te verhogen. 
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 B.12.2.  De statuten van de Raad van Europese balies, tussenkomende partij in de zaken 

nrs. 5825, 5832 en 5833, vermelden dat die ten doel heeft in te staan voor : 

 

 « a.  de vertegenwoordiging van de leden-balies […] in alle aangelegenheden van 
gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van 
advocaat, op de inachtneming van de rechtsstaat en van een goede rechtsbedeling alsook op 
de belangrijke ontwikkelingen van het recht, zowel op Europees als internationaal vlak, 
 
 […] 
 
 c.  de inachtneming van de rechtsstaat, de rechten van de mens en de bescherming van de 
rechten en fundamentele vrijheden, met inbegrip van het recht op toegang tot het gerecht en 
de bescherming van de cliënt, alsook de bescherming van de democratische waarden die nauw 
verbonden zijn met de uitoefening van dergelijke rechten » (III, 1). 
 

 De Raad van Europese balies doet derhalve blijken van het vereiste belang om tussen te 

komen in beroepen tot vernietiging die betrekking hebben op bepalingen die de situatie van de 

advocaten rechtstreeks kunnen raken. 

 

 

 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.13.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5741 leiden een eerste middel af uit de 

schending van de artikelen 13 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5741 leiden een tweede middel af uit de schending 

van de artikelen 10, 11, 13, 23 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 14 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
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 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5741 leiden een derde middel af uit de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder de rechten van de verdediging en het 

beroepsgeheim van de advocaat. 

 

 B.13.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 leiden een eerste middel af uit de 

schending van de artikelen 10, 11, 13 en 23, 2°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 

artikelen 14 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 De verzoekende partijen in de zaak nr. 5825 leiden een tweede middel af uit de schending 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 

2°, van de Grondwet en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.13.3.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5832 leidt een eerste middel af uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet junctis de artikelen 13 en 23 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten en met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5832 leidt een tweede middel af uit de schending van 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 22 van de 

Grondwet, met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

met artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met 

artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.13.4.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5833 leiden een enig middel af uit de 

schending van de artikelen 10, 11, 22 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 6, 8 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

met de artikelen 7, 8, 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

met de artikelen 14 en 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten en met de algemene rechtsbeginselen met betrekking tot de bescherming van de 

rechten van de verdediging en van het beroepsgeheim van de advocaat. 
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 B.14.  Het Hof onderzoekt eerst de middelen met betrekking tot de onderwerping van de 

diensten van advocaten aan de btw (eerste en tweede middel in de zaak nr. 5741 en in de zaak 

nr. 5825 en eerste middel in de zaak nr. 5832). 

 

 B.15.1.  De bestreden bepaling heft artikel 44, § 1, 1°, van het BTW-Wetboek op, dat de 

diensten door de advocaten verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid van 

de btw vrijstelde. 

 

 B.15.2.  In de middelen wordt de schending aangevoerd van de artikelen 10, 11, 13, 23 en 

172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 14 en 26 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.15.3.  In het eerste middel in de zaak nr. 5741 en het eerste middel, eerste onderdeel 

ervan, in de zaak nr. 5825 voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling het 

recht op toegang tot een rechter, dat moet worden gewaarborgd met inachtneming van het 

recht op een eerlijk proces, schendt, alsook het recht op de bijstand van de advocaat, dat de 

verplichting impliceert om de rechtsbijstand te organiseren om het daadwerkelijke recht op de 

bijstand van een advocaat wanneer die noodzakelijk is, te waarborgen. Zij voeren eveneens de 

schending van de standstill-verplichting aan, aangezien de bestreden maatregel een 

achteruitgang inzake financiële toegankelijkheid van de diensten van de advocaat vormt en de 

verhoging van de kosten van het optreden van een advocaat voor de rechtzoekenden die niet 

aan de btw zijn onderworpen, niet is gecompenseerd door een aanpassing van het stelsel van 

de juridische bijstand. 

 

 B.15.4.  In het tweede middel, eerste onderdeel ervan, in de zaak nr. 5741 verwijten de 

verzoekende partijen de bestreden bepaling de diensten van advocaten aan dezelfde fiscale 

regeling te onderwerpen als alle leveringen van goederen en de dienstverrichtingen voor 

gewoon verbruik die aan de belasting zijn onderworpen, terwijl de leveringen van goederen 

en de dienstverrichtingen die bijdragen tot de daadwerkelijke verwezenlijking van 

grondrechten, om redenen van financiële toegankelijkheid van die grondrechten van de btw 

zijn vrijgesteld. 
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 B.15.5.  In het tweede middel, tweede onderdeel ervan, in de zaak nr. 5741 voeren de 

verzoekende partijen aan dat de advocaten niet vergelijkbaar zijn met de andere categorieën 

van dienstverrichters, noch met de beoefenaars van andere vrije beroepen omdat de diensten 

van de advocaten volkomen karakteristiek en in een rechtsstaat van wezenlijk belang zijn. 

 

 B.15.6.  In het tweede middel, derde onderdeel ervan, in de zaak nr. 5741, alsook in het 

tweede middel in de zaak nr. 5825 en in het eerste middel in de zaak nr. 5832 klagen de 

verzoekende partijen de discriminatie, in het recht op toegang tot de rechter en het voordeel 

van de rechtsbijstand, aan waarvan de niet-btw-plichtige rechtzoekenden het slachtoffer zijn 

in de geschillen die hen tegenover btw-plichtige rechtzoekenden plaatsen. Het meerbedrag 

van de advocatenkosten versterkt in het proces de ongelijkheid van de partijen die reeds 

economisch zwakker zijn. 

 

 B.15.7.  In uiterst ondergeschikte orde betwisten de verzoekende partijen in het tweede 

middel, vierde onderdeel ervan, in de zaak nr. 5741 het tarief van de belasting, dat het gewone 

tarief van 21 pct. is, want het heeft onevenredige gevolgen ten aanzien van de toegang tot 

de - in een rechtstaat essentieel geachte - diensten van een advocaat. In het eerste middel, 

derde onderdeel ervan, in de zaak nr. 5825 betwisten de verzoekende partijen eveneens dat 

gewone tarief, dat het optreden van een advocaat gelijkschakelt met een luxegoed, terwijl het 

recht op de bijstand van een advocaat een basisrecht is, net zoals het recht op 

gezondheidszorg. 

 

 B.15.8.  In het eerste middel, tweede onderdeel ervan, in de zaak nr. 5825 voeren de 

verzoekende partijen aan dat de wetgever in een vrijstellingsmogelijkheid had moeten 

voorzien voor de procedures die door particulieren tegen de overheid worden gevoerd, 

teneinde een evenwicht in de rechtsbescherming te handhaven. De afschaffing van de 

vrijstelling van de btw met betrekking tot de kosten van advocaten voor die procedures zou 

een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet met zich meebrengen. 
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 B.16.1.  De artikelen 10, 11, 13, 23 en 172 van de Grondwet bepalen : 

 

 « Art. 10.  […] 
 
 De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een 
wet kunnen worden gesteld. 
 
 […] 
 
 Art. 11.  Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder 
discriminatie verzekerd worden. […] 
 
 […] 
 
 Art. 13.  Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem 
toekent. 
 
 […] 
 
 Art. 23.  Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 […] 
 
 2°  het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
 
 […] 
 
 Art. 172.  Inzake belastingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd. 
 
 Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een 
wet ». 
 

 B.16.2.  De artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

bepalen : 

 

 « Artikel 6 - Recht op een eerlijk proces 
 
 1.  Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een 
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eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. Het vonnis 
moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en 
het publiek worden ontzegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang 
van de goede zeden, van de openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische 
samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven 
van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bepaalde 
omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen 
van de rechtspraak zou schaden. 
 
 2.  Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig 
gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt. 
 
 3.  Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft ten minste de volgende 
rechten : 
 
 […] 
 
 b)  te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de 
voorbereiding van zijn verdediging; 
 
 c)  zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, 
indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos 
door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de 
rechtspraak dit eist; 
 
 […] 
 
 Artikel 14 - Verbod van discriminatie 
 
 Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
 

 B.16.3.  De artikelen 14 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten bepalen : 

 

 « Art. 14. 1.  Allen zijn gelijk voor de rechtbanken en de rechterlijke instanties. Bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, of het vaststellen 
van zijn rechten en verplichtingen in een rechtsgeding, heeft een ieder recht op een eerlijke en 
openbare behandeling door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige bij de wet 
ingestelde rechterlijke instantie. De toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek 
worden ontzegd, gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede 
zeden, van de openbare orde of de nationale veiligheid in een democratische samenleving, of 
wanneer het belang van het privéleven van de partijen bij het proces dit eist, of in die mate als 
door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, 
wanneer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden; evenwel dient elk 
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vonnis dat wordt gewezen in een strafzaak of een rechtsgeding openbaar te worden gemaakt, 
tenzij het belang van jeugdige personen zich daartegen verzet of het proces echtelijke twisten 
of het voogdijschap over kinderen betreft. 
 
 2.  Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig 
gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen. 
 
 3.  Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging 
heeft een ieder, in volle gelijkheid, recht op de volgende minimumgaranties : 
 
 […] 
 
 b)  te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding 
van zijn verdediging en zich te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman; 
 
 […] 
 
 d)  in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, zichzelf te verdedigen of de bijstand te 
hebben van een raadsman naar eigen keuze; ingeval hij geen rechtsbijstand heeft, van dat 
recht op de hoogte te worden gebracht; rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het 
belang van de rechtspraak dit eist, en zonder dat daarover betaling van hem kan worden 
verlangd, indien hij niet over voldoende middelen beschikt; 
 
 […] 
 
 Art. 26.  Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op 
gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard 
ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke 
grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status ». 
 

 B.16.4.  Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt : 

 

 « Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht 
 
 Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 
geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de 
in dit artikel gestelde voorwaarden. 
 
 Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. 
Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 
 
 Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen 
beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de 
rechter te waarborgen ». 
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 B.17.1.  De beginselen van de naleving van de rechten van de verdediging en van de 

eerlijke behandeling van de zaak houden, voor de rechtzoekende, het recht in zich te laten 

bijstaan door een advocaat, recht waarop het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie van toepassing is. Het recht om zich door een advocaat te laten bijstaan is een 

gevolg van de rechten van de verdediging die de wetgever aan een categorie van 

rechtzoekenden niet kan ontzeggen zonder een onverantwoord onderscheid in te stellen, gelet 

op de aard van de ter zake geldende beginselen. 

 

 Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarborgt elke 

rechtzoekende het recht om een eerlijk proces te genieten, wat, teneinde te verschijnen voor 

een rechtscollege, de bijstand van een raadsman kan impliceren, wanneer uit de 

omstandigheden van de zaak blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de betrokken persoon 

zijn eigen zaak naar behoren kan verdedigen (EHRM, Airey t. Ierland, § 24, 9 oktober 1979). 

 

 Het Verdrag heeft overigens tot doel : 

 

 « concrete en daadwerkelijke rechten te beschermen. De opmerking geldt in het bijzonder 
voor het recht op toegang tot de rechtbanken, gelet op de voorname plaats die het recht op een 
eerlijk proces in een democratische samenleving inneemt (arrest Airey, voormeld, pp. 12-14, 
§ 24). Het is voor het begrip ‘ eerlijk proces ’, zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken, 
essentieel dat een pleiter de mogelijkheid krijgt zijn zaak naar behoren voor de rechtbank te 
verdedigen (ibidem) en dat hij de wapengelijkheid met zijn tegenpartij geniet (zie, onder 
talrijke andere voorbeelden, De Haes en Gijsels t. België, arrest van 24 februari 1997, Recueil 
des arrêts et décisions, 1997-I, p. 238, § 53) » (EHRM, Steel en Morris t. Verenigd 
Koninkrijk, 15 februari 2005, § 59). 
 

 Weliswaar laat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Staat de keuze van de 

middelen die moeten worden aangewend om de pleiters de bij artikel 6.1 bepaalde rechten te 

waarborgen (ibid., § 60), is het van oordeel dat « de vraag of het toekennen van juridische 

bijstand noodzakelijk is opdat de procedure eerlijk is, dient te worden beslecht ten aanzien 

van de bijzondere feiten en omstandigheden van elke zaak en onder meer afhangt van de ernst 

van de inzet voor de verzoeker, van de complexiteit van het recht en van de procedure die van 

toepassing zijn, alsook van het vermogen van de verzoeker om zijn zaak daadwerkelijk te 

verdedigen » (ibid., § 61) en aanvaardt het beperkingen op het recht op toegang tot de 

rechtbanken (ibid., § 62). Niettemin « zou een beperking van de toegang tot de rechtbank de 

toegang die voor een rechtzoekende openstaat niet op zodanige wijze of dermate mogen 

beperken dat zijn recht op toegang tot een rechtbank daardoor in zijn wezen zelf wordt 
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aangetast. Zij kan slechts met artikel 6.1 worden verzoend indien zij een wettig doel nastreeft 

en indien er tussen de aangewende middelen en het beoogde doel een verband van 

evenredigheid bestaat […] » (EHRM, Anakomba Yula t. België, 10 maart 2009, § 31).  

 

 De beperking van de toegang tot de rechtbank kan van financiële aard zijn. « Het Verdrag 

legt niet de verplichting op om in alle betwistingen in burgerlijke aangelegenheden juridische 

bijstand toe te kennen. Er is immers een duidelijk onderscheid tussen de bewoordingen van 

artikel 6.3, c), dat onder bepaalde voorwaarden in strafprocedures het recht op kosteloze 

juridische bijstand waarborgt, en die van artikel 6.1, dat helemaal niet naar de juridische 

bijstand verwijst. Het Hof brengt eveneens in herinnering dat een rechtsbijstandsregeling niet 

kan werken zonder de totstandkoming van een mechanisme dat het mogelijk maakt de zaken 

te selecteren die het voordeel ervan kunnen genieten, en dat een systeem dat erin voorziet 

alleen aan aanvragers wier voorziening een redelijke kans op succes heeft, openbare gelden 

als juridische bijstand toe te kennen, op zich niet als willekeurig zou kunnen worden 

aangemerkt […] » (EHRM, Pedro Ramos t. Zwitserland, 14 oktober 2010, § 41). Het 

Europees Hof is in verscheidene arresten evenwel van oordeel dat de ontstentenis van bijstand 

tot een schending van artikel 6.1 leidt (EHRM, Airey, aangehaald, § 28; P., C. en S. 

t. Verenigd Koninkrijk, 16 juli 2002, § 100; Steel en Morris, aangehaald, § 72; Tabor t. Polen, 

27 juni 2006, § 47; Bakan t. Turkije, 12 juni 2007, §§ 77 en 78; Anakomba Yula, aangehaald, 

§ 39). Het Hof acht het overigens belangrijk « rekening te houden met de kwaliteit van de 

rechtsbijstandsregeling in een Staat. Het dient met andere woorden na te gaan of de door de 

wetgever ingestelde regeling de individuen substantiële waarborgen biedt die hen tegen 

willekeur kunnen beschermen […] » (EHRM, Pedro Ramos, aangehaald, § 49). 

 

 B.17.2.  Het recht op toegang tot de rechter en het beginsel van de wapengelijkheid, die 

elementen zijn van het ruimere begrip « eerlijk proces » in de zin van artikel 6.1 van het 

Verdrag, houden ook de verplichting in om een billijk evenwicht tussen de procespartijen te 

waarborgen en om aan elke partij de redelijke mogelijkheid te bieden haar argumenten te 

doen gelden in omstandigheden die haar niet kennelijk benadelen ten aanzien van hun 

tegenpartij of tegenpartijen (EHRM, Dombo t. Nederland, 27 oktober 1993, § 33; grote 

kamer, Öçalan t. Turkije, 12 mei 2005, § 140; Yvon t. Frankrijk, 24 april 2003, § 31; Roux 

t. Frankrijk, 25 april 2006, § 23; Batsanina t. Rusland, 26 mei 2009, § 22; Versini t. Frankrijk, 

11 mei 2010, § 62). 
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 Artikel 14 van het Verdrag versterkt dat beginsel. Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens heeft in dat verband reeds rekening gehouden met het verschil tussen de mate van 

bijstand die de verzoekers, enerzijds, en de onderneming, tegenpartij in het proces, anderzijds, 

vanwege juristen hebben genoten, om te besluiten tot een gebrek aan eerlijkheid en tot 

wapenongelijkheid (EHRM, Steel en Morris, aangehaald, §§ 69 en 72). Het Hof is ook van 

oordeel dat « de mogelijkheid om zijn zaak alleen te verdedigen in een procedure die hem 

tegenover een professionele rechtsbeoefenaar plaatst, de verzoeker geen recht op toegang tot 

de rechtbank bood onder voorwaarden die het hem mogelijk maakten het voordeel van de 

wapengelijkheid, die inherent is aan het begrip ‘ eerlijk proces ’, daadwerkelijk te genieten » 

(EHRM, Bertuzzi t. Frankrijk, 13 februari 2003, § 31). 

 

 B.17.3.  Het staat aan de wetgever om een concrete draagwijdte te geven aan de algemene 

beginselen, zoals de toegang tot een rechter en de wapengelijkheid. Het behoort echter tot de 

bevoegdheid van het Hof, zonder dat het zich in de plaats kan stellen van de wetgever, om te 

onderzoeken of de verschillende in het geding zijnde partijen op discriminerende wijze 

worden behandeld. 

 

 B.18.1.  De bestreden bepaling heft de bepaling op die, in het BTW-Wetboek, de diensten 

die door de advocaten worden verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid, 

van de belasting vrijstelde. Zij heeft dus tot gevolg die diensten aan een belasting van 21 pct. 

te onderwerpen. Die verhoging van de kostprijs van de diensten van advocaten zou de 

effectiviteit kunnen aantasten van het recht van bepaalde rechtzoekenden om zich te laten 

bijstaan door een raadsman. 

 

 Overeenkomstig de regels inzake btw treft die verhoging alle rechtzoekenden niet op 

dezelfde wijze. De btw-plichtige personen kunnen immers het bedrag van de belasting 

recupereren en worden dus niet in dezelfde mate geraakt door de betwiste verhoging van de 

kosten van verdediging in rechte. De rechtzoekenden die niet aan de btw zijn onderworpen, 

zien daarentegen de kostprijs van hun advocatenkosten met 21 pct. toenemen. 

 

 Sommigen van die niet-btw-plichtige rechtzoekenden kunnen weliswaar, rekening 

houdend met hun inkomsten, het voordeel van de juridische bijstand genieten overeenkomstig 

de artikelen 508/1 tot 508/25 van het Gerechtelijk Wetboek en worden in dat geval door de 

bestreden bepaling niet geraakt, aangezien de diensten van advocaten dan door de Staat ten 
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laste worden genomen. De niet-btw-plichtige rechtzoekenden wier inkomsten hoger zijn dan 

het bedrag dat het mogelijk maakt juridische bijstand te verkrijgen - en die dus geen 

aanspraak kunnen maken op juridische bijstand - worden door de betwiste verhoging van de 

kostprijs van de kosten van verdediging in rechte daarentegen geraakt. De Ministerraad gaat 

ten onrechte ervan uit dat de bepalingen met betrekking tot de juridische bijstand het mogelijk 

maken de verhoging van de kosten van verdediging in rechte die te wijten is aan de bestreden 

wet, te compenseren. 

 

 B.18.2.  De bestreden bepaling zou daarenboven afbreuk kunnen doen aan het beginsel 

van de wapengelijkheid in het proces, in zoverre zij de rechtzoekenden verschillend treft 

naargelang zij al dan niet btw-plichtig zijn en al dan niet het voordeel van juridische bijstand 

genieten. 

 

 Die beide categorieën van rechtzoekenden kunnen tegenpartijen zijn en in hetzelfde 

proces tegengestelde aanspraken staande houden. Dit kan het geval zijn wanneer een geschil 

een werknemer en een werkgever, een consument en een handelaar, een burger en een 

ondernemer of een architect, een burger en een bank of een verzekeringsmaatschappij, een 

bestuurde en een overheid tegenover elkaar plaatst. 

 

 Door alleen voor de procespartij die niet aan de btw is onderworpen de kostprijs van het 

optreden van de advocaat met 21 pct. te verhogen, zou de bestreden bepaling volgens de 

verzoekende partijen tot gevolg kunnen hebben die partij kennelijk te benadelen ten aanzien 

van haar tegenpartij of tegenpartijen, hetgeen in bepaalde omstandigheden het billijke 

evenwicht tussen de procespartijen zou kunnen verbreken. 

 

 De bestreden wet zou volgens de verzoekende partijen ook afbreuk kunnen doen aan het 

beginsel van de wapengelijkheid in het proces ten aanzien van de verenigingen die actief zijn 

inzake grondrechten, aangezien zij niet aan de btw zijn onderworpen en derhalve de btw op de 

diensten van de advocaten die hun belangen verdedigen niet kunnen recupereren. Meer in het 

bijzonder is erop gewezen dat bepaalde van die verenigingen, zoals die welke actief zijn in de 

milieusector in ruime zin, beschikken over het recht op toegang tot de rechter zonder dat die 

procedures onevenredig kostbaar mogen zijn en op voorwaarde van « het instellen van 

passende mechanismen voor bijstand om financiële of andere belemmeringen voor de toegang 

tot de rechter weg te nemen of te verminderen »  (artikel 9, leden 4 en 5, van het Verdrag 



42 

betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998 en door België 

geratificeerd op 21 januari 2003). 

 

 B.19.  Uit de in B.2.1 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat het 

hoofdzakelijk budgettaire redenen zijn die worden aangevoerd om de bestreden wet te 

verantwoorden. De wetgever beschikt in fiscale zaken over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid. Een dergelijke doelstelling volstaat echter niet om de identieke 

behandeling in de toegang tot een rechter en tot de bijstand van een advocaat tussen de 

rechtzoekenden die al dan niet aan de btw zijn onderworpen, redelijkerwijs te verantwoorden 

ten aanzien van het beginsel van de wapengelijkheid. In zijn memories erkent de Ministerraad 

trouwens dat de wetgever de belastingvrijstelling voor de rechtzoekenden die niet aan de btw 

zijn onderworpen had kunnen laten voortbestaan, maar voert hij aan dat een dergelijke 

« gepersonaliseerde alternatieve belastingheffing » het niet mogelijk maakte de budgettaire 

doelstelling te bereiken. 

 

 B.20.1.  Door, bij de bestreden bepaling, een einde te maken aan de vrijstelling van de 

btw met betrekking tot de diensten verricht door de advocaten, wil de Belgische wetgever zich 

conformeren aan de algemene regeling waarin is voorzien bij de richtlijn 2006/112/EG van de 

Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde en, bijgevolg, de uniforme regeling waarin die richtlijn voorziet, op de 

diensten van advocaten toepassen. 

 

 B.20.2.  De richtlijn 2006/112/EG onderwerpt de diensten verricht door de advocaten aan 

dezelfde regels als de andere diensten. 

 

 Overeenkomstig artikel 96 van die richtlijn, « [passen] de lidstaten […] een normaal 

BTW-tarief toe, dat door elke lidstaat wordt vastgesteld op een percentage van de maatstaf 

van heffing, dat voor goederenleveringen en voor diensten gelijk is ». 

 

 Met betrekking tot de verlaagde tarieven bepaalt artikel 98 : 

 

 « 1.  De lidstaten kunnen een of twee verlaagde tarieven toepassen. 
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 2.  De verlaagde tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de goederenleveringen en de 
diensten die tot de in bijlage III genoemde categorieën behoren. 
 
 De verlaagde tarieven zijn niet van toepassing op de in artikel 56, lid 1, punt k), bedoelde 
diensten. 
 
 3.  Bij de toepassing van de in lid 1 bedoelde verlaagde tarieven op de categorieën waarin 
aan goederen wordt gerefereerd, mogen de lidstaten voor de vaststelling van de juiste 
omschrijving van de betrokken categorie gebruikmaken van de gecombineerde 
nomenclatuur ». 
 

 Hoofdstuk 2 van titel IX (« Vrijstellingen ») van die richtlijn voorziet daarenboven in 

vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang. Artikel 132 bepaalt : 

 

 « 1.  De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen : 
 
 a)  de door openbare postdiensten verrichte diensten en daarmee gepaard gaande 
goederenleveringen, met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten; 
 
 b)  ziekenhuisverpleging en medische verzorging, alsmede de handelingen die daarmede 
nauw samenhangen, door publiekrechtelijke lichamen of, onder sociale voorwaarden die 
vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor genoemde lichamen, door ziekenhuizen, centra 
voor medische verzorging en diagnose en andere naar behoren erkende inrichtingen van 
dezelfde aard; 
 
 c)  medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische 
beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat; 
 
 d)  de levering van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk; 
 
 e)  de door tandtechnici in het kader van de uitoefening van hun beroep verrichte 
diensten, alsmede de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici; 
 
 f)  diensten verricht door zelfstandige groeperingen van personen die een activiteit 
uitoefenen welke is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn, teneinde aan hun 
leden de diensten te verlenen die direct nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde 
activiteit, wanneer die groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun 
aandeel in de gezamenlijke uitgaven, mits deze vrijstelling niet tot verstoring van de 
mededinging kan leiden; 
 
 g)  diensten en goederenleveringen welke nauw samenhangen met maatschappelijk werk 
en met de sociale zekerheid, waaronder begrepen die welke worden verricht door 
bejaardentehuizen, door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de 
betrokken lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend; 
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 h)  diensten en goederenleveringen welke nauw samenhangen met de bescherming van 
kinderen en jongeren en welke worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door 
andere organisaties die door de betrokken lidstaat als  instellingen van sociale aard worden 
erkend; 
 
 i)  onderwijs aan kinderen of jongeren, school- of universitair onderwijs, 
beroepsopleiding of -herscholing, met inbegrip van de diensten en goederenleveringen welke 
hiermede nauw samenhangen, door publiekrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld of 
door andere organisaties die door de betrokken lidstaat als lichamen met soortgelijke 
doeleinden worden erkend; 
 
 j)  lessen die particulier door docenten worden gegeven en betrekking hebben op het 
school- of universitair onderwijs 
 
 k)  beschikbaarstelling van personeel door religieuze of levensbeschouwelijke 
instellingen voor de in de punten b), g), h) en i), bedoelde werkzaamheden en met het oog op 
de verlening van geestelijke bijstand; 
 
 l)  diensten en nauw daarmee samenhangende goederenleveringen ten behoeve van hun 
leden in het collectief belang, tegen een statutair vastgestelde contributie door instellingen 
zonder winstoogmerk met doeleinden van politieke, syndicale, religieuze, vaderlandslievende, 
levensbeschouwelijke, filantropische of staatsburgerlijke aard, mits deze vrijstelling niet tot 
verstoring van de mededinging kan leiden; 
 
 m)  sommige diensten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met 
lichamelijke opvoeding en welke door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht 
voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen; 
 
 n)  bepaalde culturele diensten alsmede nauw daarmee samenhangende 
goederenleveringen, verricht door publiekrechtelijke culturele instellingen of door andere 
culturele instellingen die door de betrokken lidstaat worden erkend; 
 
 o)  diensten en goederenleveringen door lichamen waarvan de handelingen 
overeenkomstig de punten b), g), h), i), l), m) en n), zijn vrijgesteld, in samenhang met 
activiteiten die zijn bestemd ter verkrijging van financiële steun en die uitsluitend ten bate van 
henzelf zijn georganiseerd, mits deze vrijstelling niet tot verstoring van de mededinging kan 
leiden; 
 
 p)  vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe ingerichte voertuigen door naar 
behoren gemachtigde lichamen; 
 
 q)  niet-commerciële activiteiten van openbare radio- en televisieorganisaties. 
 
 2.  Voor de toepassing van lid 1, punt o), kunnen de lidstaten alle nodige beperkingen 
invoeren, met name ten aanzien van het aantal evenementen of het bedrag van de opbrengsten 
waarvoor recht op vrijstelling bestaat ». 
 

 Titel XIII van die richtlijn voorziet echter in afwijkingen die van toepassing zijn tot de 

invoering van de definitieve regeling. Zo bepaalt artikel 371 : 
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 « De lidstaten die op 1 januari 1978 vrijstelling verleenden voor de in de lijst van 
bijlage X, deel B, genoemde handelingen, mogen deze, onder de in iedere betrokken lidstaat 
op die datum bestaande voorwaarden, blijven vrijstellen ». 
 

 In bijlage X, deel B, worden bij die handelingen vermeld : 

 

 « 2)  diensten van auteurs, kunstenaars, vertolkers van kunstwerken, advocaten en andere 
beoefenaren van vrije beroepen, andere dan de medische en paramedische beroepen, met 
uitzondering van volgende diensten : 
 
 […] ». 
 

 B.21.  Bij zijn arrest van 17 juni 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 

geoordeeld : 

 

 « Door een verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op 
diensten van advocaten, van advocaten bij de Conseil d’Etat en bij de Cour de cassation en 
van procureurs waarvoor zij door de staat geheel of gedeeltelijk worden vergoed in het kader 
van de rechtsbijstandsregeling, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die 
op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98, lid 2, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad 
van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde » (HvJ, 17 juni 2010, Commissie t. Frankrijk, C-492/08). 
 

 Het Hof van Justitie oordeelt : 

 

 « [Een] een lidstaat [mag], wil hij de bewoordingen van punt 15 van bijlage III bij 
richtlijn 2006/112 eerbiedigen, geen verlaagd btw-tarief toepassen op diensten die worden 
verricht door particuliere entiteiten met winstoogmerk, uitsluitend op basis van een 
beoordeling van de aard van deze diensten, zonder rekening te houden met, met name, de 
doelstellingen die deze entiteiten, globaal beschouwd, nastreven, en met de duurzaamheid van 
hun sociaal engagement. 
 
 In casu dient te worden vastgesteld dat de beroepscategorie van advocaten en procureurs 
in het algemeen, zoals bedoeld in artikel 279, sub f, CGI [Code général des impôts (Algemeen 
belastingwetboek)], niet kan worden beschouwd als een liefdadige instelling, gelet op haar 
algemene doelstellingen en het ontbreken van enige duurzaamheid in haar eventueel sociaal 
engagement. 
 
 Gesteld dat de diensten die advocaten en procureurs verrichten in het kader van de 
rechtsbijstandsregeling, een liefdadige strekking hebben en kunnen worden beschouwd als 
een betrokkenheid ‘ op het gebied van bijstand en sociale zekerheid ’, er kan in casu bijgevolg 
op basis van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat deze advocaten en 
procureurs kunnen worden aangemerkt als ‘ liefdadige instellingen […] die betrokken zijn bij 
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activiteiten op het gebied van bijstand en sociale zekerheid ’ in de zin van punt 15 van 
bijlage III bij richtlijn 2006/112 » (punten 45 tot 47). 
 

 In die zaak heeft het Hof van Justitie geen uitspraak gedaan over de bestaanbaarheid van 

de richtlijn 2006/112/EG met het recht op een eerlijk proces. 

 

 B.22.1.  Hoewel de Belgische Staat bij de richtlijn 2006/112/EG niet ertoe gehouden was 

een einde te maken aan de regeling van vrijstelling voor de diensten van advocaten aangezien, 

bij ontstentenis van invoering van de definitieve regeling, de afwijking waarin is voorzien bij 

artikel 371 nog steeds van toepassing is, blijkt uit de in B.2.1 aangehaalde parlementaire 

voorbereiding niettemin dat de wetgever met de bestreden wet het Belgisch recht in 

overeenstemming heeft willen brengen met het recht van de andere lidstaten van de Unie. 

 

 De aangevoerde schendingen van het recht op een eerlijk proces, meer bepaald wat 

betreft het recht op de bijstand van een advocaat en het beginsel van de wapengelijkheid in 

het proces, vermeld in B.18 en B.19, vinden aldus hun grondslag in de richtlijn 2006/112/EG. 

Het staat niet aan de Belgische wetgever af te wijken van de uniforme regeling van de 

richtlijn 2006/112/EG, die een harmonisatierichtlijn is, of ze te moduleren. 

 

 B.22.2.  Artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

verleent het Hof van Justitie bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te 

doen over zowel de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Unie als de 

geldigheid van die handelingen. Krachtens de derde alinea ervan is een nationale rechterlijke 

instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden, indien haar beslissingen - zoals die 

van het Grondwettelijk Hof - volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep. 

Wanneer er twijfel is over de interpretatie of de geldigheid van een bepaling van het 

Unierecht die van belang is voor de oplossing van een voor dergelijk rechtscollege hangend 

geschil, dient dat rechtscollege het Hof van Justitie prejudicieel te ondervragen. Het komt het 

Grondwettelijk Hof niet toe uitspraak te doen over de geldigheid van de 

richtlijn 2006/112/EG. 
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 De twijfel over die geldigheid is voldoende om het Hof van Justitie te ondervragen. Dat 

geldt des te meer omdat de richtlijn 2006/112/EG een harmonisatierichtlijn in fiscale 

aangelegenheden is en omdat de door de lidstaten geïnde btw gedeeltelijk een van de 

inkomsten van de begroting van de Unie vormt. 

 

 B.22.3.  Aangezien de door de verzoekende partijen opgeworpen middelen wat de 

onderwerping van de diensten van advocaten aan de btw betreft, de geldigheid van de 

richtlijn 2006/112/EG, in het verlengde waarvan de bestreden wet ligt, genoegzaam in twijfel 

trekken, stelt het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de prejudiciële vragen die 

in het beschikkend gedeelte zijn vermeld. 

 

 B.23.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met artikel 47 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder met het 

recht op de bijstand van een advocaat en met het beginsel van de wapengelijkheid, alsook met 

artikel 9, leden 4 en 5, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te 

Aarhus op 25 juni 1998, van de voormelde richtlijn 2006/112/EG in zoverre zij de diensten 

verricht door advocaten aan de btw onderwerpt zonder rekening te houden met de 

omstandigheid dat de rechtzoekende al dan niet aan de btw is onderworpen. 

 

 In geval van ontkennend antwoord op de eerste vraag dient een tweede prejudiciële vraag 

te worden gesteld die betrekking heeft op de bestaanbaarheid, met artikel 47 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie alsook met artikel 9, leden 4 en 5, van het Verdrag 

betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998, van artikel 98 van de 

richtlijn 2006/112/EG in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid om een verlaagd 

btw-tarief toe te passen voor de diensten verricht door advocaten. 

 

 B.24.1.  Artikel 132 van de richtlijn 2006/112/EG, aangehaald in B.20.2, stelt 

verscheidene handelingen, zoals de door openbare postdiensten verrichte diensten (a), 

verschillende medische diensten (b tot e) of nog diensten in verband met onderwijs (i, j), sport 

of lichamelijke opvoeding (m) of cultuur (n), als activiteiten van algemeen belang, van de btw 

vrij. Uit overweging 35 van de richtlijn 2006/112/EG volgt dat de Raad « met het oog op een 
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vergelijkbare inning van de eigen middelen in alle lidstaten […] een gemeenschappelijke lijst 

van vrijstellingen [heeft willen vaststellen] ». 

 

 De diensten van advocaten zijn in artikel 132 van de richtlijn 2006/112/EG niet als 

activiteiten van algemeen belang beschouwd. Uit B.18 en B.19 blijkt echter dat die diensten 

verband houden met de daadwerkelijkheid van de rechten van de verdediging en van het 

eerlijk proces alsook van het beginsel van de wapengelijkheid. Bij ontstentenis van 

rechtspraak van de organen van de Unie, doet dat verschil in behandeling tussen de diensten 

van advocaten en de diensten die bij artikel 132 van de richtlijn zijn vrijgesteld, voldoende 

vragen rijzen omdat de diensten van advocaten bijdragen tot de eerbiediging van bepaalde 

grondrechten.  

 

 Bovendien kan de vraag rijzen of die diensten die advocaten leveren in het kader van een 

nationaal stelsel van rechtsbijstand al dan niet begrepen kunnen worden onder de in 

artikel 132, lid 1, onder g) bedoelde diensten welke nauw samenhangen met maatschappelijk 

werk en met de sociale zekerheid. 

 

 B.24.2.  Aangezien dat verschil in behandeling zijn oorsprong vindt in artikel 132 van de 

richtlijn 2006/112/EG, stelt het Hof, in geval van ontkennend antwoord op de eerste vraag, 

aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een derde prejudiciële vraag die betrekking 

heeft op de bestaanbaarheid van die bepaling, met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie dat is opgenomen in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en in artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, in samenhang gelezen met artikel 47 van dat Handvest. 

 

 B.25.1.  Artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG, aangehaald in B.20.2, machtigt een 

lidstaat die op 1 januari 1978 vrijstelling verleende voor een in de lijst van bijlage X, deel B, 

genoemde handeling, ertoe die, « onder de in iedere betrokken lidstaat op die datum bestaande 

voorwaarden », te blijven vrijstellen. De diensten van advocaten zijn vermeld in punt 2) van 

bijlage X, deel B. 

 

 Zoals in B.4.2 en B.6 is onderstreept, heeft België bij artikel 44, § 1, 1°, van de wet van 

3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, dat 

wil zeggen vóór 1 januari 1978, de vrijstelling van de diensten van advocaten gehandhaafd. 
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Terwijl België door de richtlijn 2006/112/EG niet ertoe was gehouden een einde te maken aan 

die vrijstelling, heeft de federale wetgever bij de bestreden wet op 1 januari 2014 een einde 

gemaakt aan de vrijstelling van de belasting. 

 

 De bewoordingen « onder de in iedere betrokken lidstaat op die datum bestaande 

voorwaarden » die voorkomen in artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG lijken erop te 

wijzen dat de lidstaat niet in andere vrijstellingsvoorwaarden zou kunnen voorzien dan die 

welke op 1 januari 1978 in zijn wetgeving waren opgenomen. Aldus geïnterpreteerd, zou 

artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG een lidstaat, wanneer hij beslist een einde te maken 

aan die vrijstelling van de diensten van advocaten, niet toelaten te voorzien in een 

gedeeltelijke vrijstelling of verlaagde tarieven ten gunste van de rechtzoekenden die niet btw-

plichtig zijn en die niet het voordeel van de juridische bijstand kunnen genieten of ten gunste 

van de niet-btw-plichtige rechtzoekenden die het voordeel van de juridische bijstand genieten. 

De federale wetgever heeft het bedrag van de inkomsten dat het mogelijk maakt juridische 

bijstand te verkrijgen, niet opgetrokken. Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie waarborgt echter het recht op een eerlijk proces, de mogelijkheid voor 

eenieder om zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen, en het recht op 

rechtsbijstand voor diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor 

zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen. 

 

 Een andere interpretatie van de bewoordingen « onder de in iedere betrokken lidstaat op 

die datum bestaande voorwaarden » die voorkomen in artikel 371 van de 

richtlijn 2006/112/EG lijkt echter mogelijk. In zijn memories erkent de Ministerraad trouwens 

dat de wetgever de belastingvrijstelling had kunnen laten voortbestaan voor de 

rechtzoekenden die niet aan de btw zijn onderworpen, maar voert hij aan dat een dergelijke 

« gepersonaliseerde alternatieve belastingheffing » het niet mogelijk maakte de budgettaire 

doelstelling te bereiken. 
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 B.25.2.  In geval van ontkennend antwoord op de eerste en de derde vraag, acht het Hof 

het derhalve nodig het Hof van Justitie te vragen of artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG 

in die zin kan worden geïnterpreteerd dat het een lidstaat van de Unie ertoe machtigt de 

vrijstelling van de diensten van advocaten gedeeltelijk te handhaven wanneer die diensten 

worden verricht ten gunste van rechtzoekenden die niet aan de btw zijn onderworpen en die 

niet het voordeel van de juridische bijstand kunnen genieten of ten gunste van 

niet-btw-plichtige rechtzoekenden die het voordeel van de juridische bijstand genieten. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 alvorens ten gronde uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

de volgende prejudiciële vragen : 

 

 1. a)  Is, door de diensten verricht door advocaten aan de btw te onderwerpen zonder 

rekening te houden, ten aanzien van het recht op de bijstand van een advocaat en het beginsel 

van de wapengelijkheid, met de omstandigheid dat de rechtzoekende die geen juridische 

bijstand geniet, al dan niet aan de btw is onderworpen, de richtlijn 2006/112/EG van de Raad 

van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de 

toegevoegde waarde bestaanbaar met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre dat artikel aan eenieder het recht toekent op een eerlijke behandeling 

van zijn zaak, de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen, en 

het recht op rechtsbijstand voor diegenen die niet over toereikende financiële middelen 

beschikken, wanneer die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter 

te waarborgen ? 

 

 b)  Is, om dezelfde redenen, de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 

bestaanbaar met artikel 9, leden 4 en 5, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, 

inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, 

ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998, in zoverre die bepalingen voorzien in een recht op 

toegang tot de rechter zonder dat die procedures onevenredig kostbaar mogen zijn en op 

voorwaarde van « het instellen van passende mechanismen voor bijstand om financiële of 

andere belemmeringen voor de toegang tot de rechter weg te nemen of te verminderen » ? 

 

 c)  Kunnen diensten die advocaten leveren in het kader van een nationaal stelsel van 

rechtsbijstand worden begrepen onder de in artikel 132, lid 1, onder g), van voormelde 

richtlijn 2006/112/EG bedoelde diensten welke nauw samenhangen met maatschappelijk werk 

en met de sociale zekerheid of kunnen zij op grond van een andere bepaling van de richtlijn 

worden vrijgesteld ? Is, in geval van ontkennend antwoord op die vraag, de 
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richtlijn 2006/112/EG, in die zin geïnterpreteerd dat zij niet toelaat de diensten verricht door 

advocaten ten gunste van de rechtzoekenden die het voordeel van de juridische bijstand 

genieten in het kader van een nationaal stelsel van rechtsbijstand, van de btw vrij te stellen, 

bestaanbaar met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in 

samenhang gelezen met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ? 

 

 2.  Is, in geval van ontkennend antwoord op de onder punt 1 vermelde vragen, artikel 98 

van de richtlijn 2006/112/EG, in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid om een verlaagd 

btw-tarief toe te passen voor de diensten verricht door advocaten, in voorkomend geval 

naargelang de rechtzoekende die niet het voordeel van de juridische bijstand geniet, al dan 

niet btw-plichtig is, bestaanbaar met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, in zoverre dat artikel aan eenieder het recht toekent op een eerlijke behandeling 

van zijn zaak, de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen, en 

het recht op rechtsbijstand voor diegenen die niet over toereikende financiële middelen 

beschikken, wanneer die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter 

te waarborgen ? 

 

 3.  Is, in geval van ontkennend antwoord op de onder punt 1 vermelde vragen, artikel 132 

van de richtlijn 2006/112/EG bestaanbaar met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie opgenomen in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie en in artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in 

samenhang gelezen met artikel 47 van dat Handvest, in zoverre het, onder de activiteiten van 

algemeen belang, niet voorziet in de vrijstelling van de btw voor de diensten van advocaten, 

terwijl andere diensten als activiteiten van algemeen belang zijn vrijgesteld, bijvoorbeeld de 

door openbare postdiensten verrichte diensten, verschillende medische diensten of nog 

diensten in verband met onderwijs, sport of cultuur, en terwijl dat verschil in behandeling 

tussen de diensten van advocaten en de diensten die bij artikel 132 van de richtlijn zijn 

vrijgesteld, voldoende twijfel doet ontstaan omdat de diensten van advocaten bijdragen tot de 

eerbiediging van bepaalde grondrechten ? 
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 4. a)  Kan, in geval van ontkennend antwoord op de onder de punten 1 en 3 vermelde 

vragen, artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG, overeenkomstig artikel 47 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, in die zin worden geïnterpreteerd dat het een 

lidstaat van de Unie ertoe machtigt de vrijstelling van de diensten van advocaten gedeeltelijk 

te handhaven wanneer die diensten worden verricht ten gunste van rechtzoekenden die niet 

aan de btw zijn onderworpen ? 

 

 b)  Kan artikel 371 van de richtlijn 2006/112/EG, overeenkomstig artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, eveneens in die zin worden 

geïnterpreteerd dat het een lidstaat van de Unie ertoe machtigt de vrijstelling van de diensten 

van advocaten gedeeltelijk te handhaven wanneer die diensten worden verricht ten gunste van 

rechtzoekenden die het voordeel van de juridische bijstand in het kader van een nationaal 

stelsel van rechtsbijstand genieten ? 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 13 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5745 

 
 

Arrest nr. 166/2014 
van 13 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 

betreffende de sluiting van de ondernemingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 november 2013 in zake Maria Wziatka tegen het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, waarvan de expeditie 
ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2013, heeft de Arbeidsrechtbank te 
Kortrijk de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Houdt artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het de 
in § 1 bedoelde termijnen niet van toepassing verklaart op de ontslagen werknemers die het 
voordeel genieten van een beslissing uitgesproken na verloop van een gerechtelijke 
procedure, die vóór de sluiting geldig werd ingeleid, en dit voor de bedragen die voortvloeien 
uit deze beslissing, terwijl de in § 1 bedoelde termijnen wel van toepassing zijn op de 
ontslagen werknemers die het voordeel genieten van een dading, geldig afgesloten met de 
voormalige werkgever vóór de sluiting, en dit voor de bedragen die voortvloeien uit deze 
dading ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Abbeloos, advocaat bij de balie te 
Dendermonde; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de 
balie te Brussel. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. De Groot 
en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Maria Wziatka was van 2 december 2000 tot en met 25 september 2009 als arbeidster in dienst van de 
nv « QOL ». Als niet verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 2008 had zij het statuut van 
beschermde werknemer. Op 25 september 2009 werd zij ontslagen zonder dat de wettelijk bepaalde 
ontslagprocedure werd nageleefd, waardoor de nv « QOL » haar een beschermingsvergoeding diende te betalen. 
Het geschil daaromtrent werd in 2010 in der minne geregeld met een dading, volgens welke de nv « QOL » zich 
ertoe verbond aan Maria Wziatka een eindejaarspremie voor het jaar 2009 te betalen, alsmede een maandelijkse 
forfaitaire vergoeding als inkomensgarantie vanaf 1 oktober 2009 tot en met 31 mei 2018. Die overeenkomst 
werd nageleefd tot en met juni 2011. 
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 Op 1 juli 2011 werd de nv « QOL » bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk failliet 
verklaard. De wettelijke sluitingsdatum van de vennootschap werd vastgelegd op 1 augustus 2011. De 
schuldvordering van Maria Wziatka werd door de curator van het faillissement opgenomen in het bevoorrecht 
passief voor een bedrag van 37 350 euro. 
 
 Vervolgens diende Maria Wziatka bij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers (hierna : het Sluitingsfonds) een aanvraag in tot tegemoetkoming voor 
een bedrag van 37 350 euro. Op 13 februari 2012 liet het Sluitingsfonds weten niet tegemoet te kunnen komen 
omdat aan de arbeidsovereenkomst een einde was gekomen buiten de periode van dertien maanden voorafgaand 
aan de wettelijke sluitingsdatum van de onderneming. 
 
 Op 29 mei 2012 vordert Maria Wziatka voor de Arbeidsrechtbank te Kortrijk de veroordeling van het 
Sluitingsfonds tot betaling van het voormelde bedrag. Zij verzoekt de Rechtbank om, alvorens ten gronde 
uitspraak te doen, een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof over artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, dat bepaalt dat de termijn van dertien maanden niet van 
toepassing is op de ontslagen werknemers die het voordeel genieten van een beslissing uitgesproken na verloop 
van een gerechtelijke procedure die vóór de sluiting geldig werd ingeleid, en dit voor de bedragen die 
voortvloeien uit die beslissing. Zij is van oordeel dat die bepaling niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in zoverre aan een dading niet dezelfde gevolgen worden verbonden als aan het inleiden van 
een gerechtelijke procedure. 
 
 De Arbeidsrechtbank acht het aangewezen bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Het Sluitingsfonds, verwerende partij voor het verwijzende rechtscollege, zet uiteen dat het recht op 
een tegemoetkoming van het fonds in beginsel enkel toekomt aan de werknemers van wie de 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in de loop van de dertien maanden voorafgaand aan de wettelijke 
sluitingsdatum van de onderneming of in de loop van de twaalf maanden die erop volgen. Aldus heeft de 
wetgever, volgens het Sluitingsfonds, de tegemoetkoming willen beperken tot de werknemers van wie de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met de sluiting van de onderneming. Het Sluitingsfonds 
wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling voorziet in een uitzondering op de voormelde regel, meer bepaald 
voor werknemers die het voordeel genieten van een rechterlijke beslissing na een gerechtelijke procedure die 
vóór de sluiting geldig werd ingeleid. 
 
 A.2.  Het Sluitingsfonds is van oordeel dat personen die het voordeel genieten van een dading niet kunnen 
worden vergeleken met personen die het voordeel genieten van een rechterlijke beslissing. Het doet gelden dat 
een dading een overeenkomst is die is gesloten met het oog op het voorkomen van een gerechtelijke procedure, 
waarbij alle partijen toegevingen doen. Vermits de sluiting van een onderneming een voorzienbaar risico is, 
kunnen de partijen bij een dading volgens het Sluitingsfonds daarop anticiperen. Het meent dat een dading 
fundamenteel verschilt van een rechterlijke beslissing doordat de inhoud van de overeenkomst en het tijdstip 
waarop ze wordt gesloten noch gerechtelijk noch administratief worden gecontroleerd, waardoor misbruiken niet 
uit te sluiten zouden zijn. Het Sluitingsfonds doet nog gelden dat een dading ondeelbaar is, geen uitvoerbare 
kracht heeft en niet tegenstelbaar is aan derden. 
 
 A.3.  De in het geding zijnde bepaling streeft volgens het Sluitingsfonds wettige doelstellingen na, meer 
bepaald het beperken van de tegemoetkoming van het fonds tot de werknemers van wie de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst verband houdt met de sluiting van de onderneming en het bieden van een oplossing aan de 
werknemers die een gerechtelijke procedure hebben ingeleid die, vanwege de lange duur ervan, pas na het 
faillissement van de werkgever leidt tot een definitieve beslissing. Het Sluitingsfonds meent daarbij dat een 
werknemer die een gerechtelijke procedure inleidt van oordeel is dat de werkgever hem eenzijdig en ten onrechte 
een recht ontzegt, recht dat door een onafhankelijke en onpartijdige rechter kan worden erkend. Aangezien de 
inhoud van een dading volledig door de partijen wordt bepaald, zou het Sluitingsfonds geen enkele waarborg 
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hebben dat zijn tegemoetkoming niet zou worden misbruikt door werkgevers en werknemers die te kwader trouw 
zijn. Het Sluitingsfonds is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling niet onevenredig is ten aanzien van 
de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 
 
 A.4.  De Ministerraad is eveneens van oordeel dat personen die rechten putten uit een dading niet 
vergelijkbaar zijn met personen die rechten putten uit een rechterlijke beslissing. Hij doet gelden dat een dading 
een overeenkomst is waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door 
middel van wederzijdse toegevingen, terwijl een rechterlijke uitspraak een beslissing is van de rechterlijke macht 
waarmee een rechtsgeschil wordt beslecht door toepassing van de wet. Ofschoon zowel een dading als een 
rechterlijke beslissing als oogmerk hebben op definitieve wijze een geschil tussen partijen te beslechten, dient 
een dading, volgens de Ministerraad, wegens het private en conventionele karakter ervan op een objectieve wijze 
te worden onderscheiden van een rechterlijke uitspraak. Hij meent dat een dading niet dezelfde waarborgen biedt 
als een rechterlijke beslissing omdat die laatste beslissing wordt genomen door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter met toepassing van de geldende wetgeving. Een dading wordt daarentegen door de partijen 
vrij gesloten, zonder gerechtelijke of administratieve controle op de inhoud of het tijdstip ervan, waardoor 
misbruiken niet zouden kunnen worden uitgesloten. In dit kader wijst de Ministerraad erop dat Maria Wziatka, 
eisende partij voor het verwijzende rechtscollege, volgens de gesloten dading gedurende negen jaar een 
maandelijkse vergoeding als inkomensgarantie zou ontvangen. Hij meent dat die regeling losstaat van de 
uitkering van een beschermingsvergoeding bedoeld in de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. 
 
 A.5.1.  In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de in de prejudiciële vraag bedoelde categorieën 
vergelijkbaar zijn, meent de Ministerraad dat het in het geding zijnde verschil in behandeling redelijk is 
verantwoord. 
 
 A.5.2.  Dat verschil in behandeling steunt volgens de Ministerraad op een objectief criterium, meer bepaald 
de aard van de rechtsbron waaruit de aanspraken van de betrokkenen ten aanzien van hun voormalige werkgever 
voortvloeien. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad meent eveneens dat met de in het geding zijnde bepaling een wettig doel wordt 
nagestreefd. Hij doet gelden dat de wetgever een tegemoetkoming van het Sluitingsfonds heeft willen bieden aan 
de werknemers van wie het ontslag, ofschoon het buiten de referteperiode valt, nog een band heeft met de 
sluiting van de onderneming. Die band ontstaat volgens hem omdat die werknemers tussen het ogenblik van het 
ontslag en dat van de sluiting een gerechtelijke procedure hebben ingeleid om hun rechten te vrijwaren ten 
opzichte van hun werkgever. 
 
 De Ministerraad beklemtoont dat wanneer een werkgever aan een werknemer loon, vergoedingen of 
voordelen verschuldigd is krachtens een individuele of een collectieve arbeidsovereenkomst of krachtens de wet, 
en de werknemer, na het inleiden van een gerechtelijke procedure vóór de sluiting van de onderneming, een 
rechterlijke beslissing verkrijgt, hij dan beschikt over een uitvoerbare titel tot nakoming van de wet of van de 
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. De in het geding zijnde bepaling waarborgt volgens hem dat aan 
de werknemer alsnog wordt betaald wat hem op grond van de wet, de individuele arbeidsovereenkomst of de 
collectieve arbeidsovereenkomst toekomt en wat hij tot dan toe om redenen onafhankelijk van zijn wil niet had 
verkregen. 
 
 Indien daarentegen een dading wordt gesloten over nog verschuldigde lonen, vergoedingen of voordelen, 
worden de uit de dading voortvloeiende bedragen eisbaar op het ogenblik dat is overeengekomen in de dading. 
De Ministerraad meent dat die situatie niet vergelijkbaar is met de situatie van de werknemer die zijn aanspraken 
erkend ziet bij een rechterlijke beslissing, vermits hij in het laatste geval geen zeggenschap heeft over de datum 
van de uitspraak. Hij wijst daarbij erop dat de afbakening van de referteperiode tot doel heeft de werknemer te 
vrijwaren voor de gevolgen van de sluiting wanneer de werkgever zijn sluitingsactiviteiten in de tijd spreidt. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad wijst erop dat het Sluitingsfonds aanvankelijk enkel tegemoetkwam wanneer de 
werkgever in gebreke bleef een « sluitingsvergoeding » te betalen en dat de tegemoetkoming later werd 
uitgebreid, in verschillende fasen, tot de opzeggingsvergoedingen, het loon en het vakantiegeld, en vergoedingen 
en voordelen verschuldigd krachtens de wet of een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Hij doet 
daarbij gelden dat aan elke uitbreiding ook beperkingen in de tijd, plafonds voor tegemoetkomingen en na te 
leven formaliteiten werden verbonden, om aldus het opgezette - door de werkgevers betaalde - 
solidariteitsmechanisme te vrijwaren. 
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 A.5.5.  De Ministerraad is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling niet onevenredig is ten aanzien 
van de nagestreefde doelstellingen. Hij wijst erop dat de rechterlijke uitspraken waarvoor de in het geding zijnde 
bepaling een uitzondering maakt, beperkt blijven, doordat die uitzondering enkel geldt voor procedures die 
werden ingeleid vóór de sluiting van de onderneming en doordat de lonen, vergoedingen en voordelen die in 
aanmerking komen voor tegemoetkoming van het Sluitingsfonds duidelijk in de wet worden afgebakend. Hij 
doet bovendien gelden dat personen die een dading hebben gesloten niet elk recht verliezen, vermits zij, in 
zoverre aan hun arbeidsovereenkomst een einde was gekomen binnen de referteperiode, eveneens een beroep 
kunnen doen op de tegemoetkoming van het Sluitingsfonds. Daarnaast kunnen zij hun rechten vrijwaren via de 
wettelijke regels betreffende de samenloop van schuldenaars, bijvoorbeeld door aangifte te doen van hun 
schuldvordering in het faillissement. De Ministerraad wijst ten slotte erop dat de wetgever heeft geopteerd voor 
een ruime referteperiode, meer bepaald lopende van dertien maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum tot 
twaalf maanden vanaf die datum. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 36, §§ 1 en 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 

ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 17 van de wet van 11 juli 2006, bepaalt : 

 

 « § 1.  De bepalingen van artikel 35, §§ 1 en 2 zijn van toepassing wanneer aan de 
arbeidsovereenkomst een einde is gekomen in de loop van de dertien maanden voorafgaand 
aan de data vastgesteld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 tot het einde van een periode van 
twaalf maanden die een aanvang neemt op diezelfde data. Voor de werknemers die deelnemen 
aan de vereffeningswerkzaamheden van de onderneming wordt de periode van twaalf 
maanden die een aanvang neemt op de data vastgesteld overeenkomstig artikelen 3 en 4 op 
drie jaar gebracht. 
 
 § 2.  De in § 1 bedoelde termijnen zijn niet van toepassing op de ontslagen werknemers : 
 
 1°  op wie de betaling van de opzeggingsvergoeding in maandtermijnen overeenkomstig 
artikel 39bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing 
is, voorzover het enkel de bij artikel 39bis bedoelde vergoeding betreft; 
 
 2°  die recht hebben op de aanvullende vergoeding bij brugpensioen bedoeld in artikel 8; 
 
 3°  die het voordeel genieten van een beslissing uitgesproken na verloop van een 
gerechtelijke procedure, die vóór de sluiting geldig werd ingeleid, en dit voor de bedragen die 
voortvloeien uit deze beslissing ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de in paragraaf 1 van dat 

artikel bedoelde termijnen niet van toepassing zijn op de ontslagen werknemers die het 

voordeel genieten van een beslissing uitgesproken na verloop van een gerechtelijke 

procedure, die vóór de sluiting van de onderneming geldig werd ingeleid, terwijl die termijnen 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-49&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-6&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-7&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-6&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-7&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-55&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln1873&anchor=ln1873-55&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln54705&anchor=ln54705-11&bron=doc
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wel van toepassing zijn op de ontslagen werknemers die het voordeel genieten van een dading 

die met de voormalige werkgever werd gesloten vóór de sluiting van de onderneming. 

 

 B.3.  Uit de feiten van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege blijkt 

dat de ontslagen werkneemster en de werkgever, vóór de sluiting van de onderneming, een 

dading hebben gesloten, waarin de werkgever zich, onder meer, ertoe heeft verbonden een 

maandelijkse vergoeding te betalen aan de werkneemster gedurende een afgesproken periode, 

verbintenis die de werkgever slechts is nagekomen tot aan het faillissement van de 

onderneming. 

 

 B.4.  Op grond van artikel 27 van de wet van 26 juni 2002 werd bij de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening een fonds met rechtspersoonlijkheid opgericht, het « Fonds tot 

vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers » (hierna : 

het Sluitingsfonds). Het Sluitingsfonds wordt gefinancierd door middel van 

werkgeversbijdragen en door terugbetalingen - door de werkgever, de curator of de 

vereffenaar - van de door het fonds aan de ontslagen werknemers betaalde bedragen 

(artikel 56, eerste lid). De inkomsten kunnen ook bestaan in een financiering van de federale 

Staat (artikel 56, tweede lid). 

 

 B.5.1.  Krachtens artikel 35, § 1, van de wet van 26 juni 2002 heeft het Sluitingsfonds 

onder meer als opdracht de lonen verschuldigd krachtens een individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomst en de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of 

krachtens een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst aan de werknemers te betalen 

wanneer de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt 

bij sluiting van de onderneming in de zin van de artikelen 3, 4 en 5 van die wet. Aldus beoogt 

de wetgever « de rechten van de werknemers te waarborgen in geval van sluiting van 

ondernemingen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 4). 

 

 B.5.2.  Onder sluiting van een onderneming dient, krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, van 

de wet van 26 juni 2002, in beginsel te worden verstaan de definitieve stopzetting van de 

hoofdactiviteit van de onderneming, wanneer het aantal werknemers is verminderd tot onder 

het vierde van het aantal werknemers dat gemiddeld was tewerkgesteld in de onderneming 

tijdens de vier trimesters voorafgaand aan het trimester gedurende hetwelk de definitieve 

stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming heeft plaatsgevonden. De sluiting 
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wordt geacht in te gaan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin het aantal 

tewerkgestelde werknemers gedaald is onder het vierde van het in artikel 3, § 1, eerste lid, 

bedoelde gemiddelde. 

 

 B.6.1.  Het recht van een werknemer op tegemoetkoming van het Sluitingsfonds geldt, 

krachtens artikel 36, § 1, van de wet van 26 juni 2002, in beginsel slechts wanneer aan de 

arbeidsovereenkomst een einde is gekomen in de loop van de dertien maanden voorafgaand 

aan de sluitingsdatum tot het einde van een periode van twaalf maanden die een aanvang 

neemt op diezelfde datum. 

 

 Die bepaling gaat terug op de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van 

het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 

werknemers. De parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt : 

 

 « In artikel 3 wordt verder gepreciseerd dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
die de voorwaarde is voor de betaling van het Fonds in de plaats van de werkgever, dient 
plaats te hebben in de periode die de twaalf [later : dertien] maanden vóór en de twaalf 
maanden na de sluiting van de onderneming omvat […]. 
 
 Het doel van artikel 3 bestaat hierin dat de werknemer zelfs dan wordt gevrijwaard, 
wanneer de werkgever de beëindiging van zijn activiteiten in de tijd heeft gespreid. In die 
onderstelling worden de diverse beëindigingen van arbeidsovereenkomsten (het moge nu gaan 
om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd of een bepaald 
werk, om werknemers met minder of meer dan vijf jaar anciënniteit in de onderneming) 
beschouwd als beëindigingen die hun oorsprong vinden in het vooruitzicht of in de realisatie 
van de sluiting der onderneming […] » (Parl. St., Kamer, 1966-1967, nr. 445/1, pp. 2-3). 
 

 B.6.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever niet alleen de rechten van de werknemers die 

worden ontslagen op de dag van de sluiting van de onderneming heeft willen waarborgen, 

maar eveneens die van de werknemers van wie het ontslag kan worden geacht verband te 

houden met de sluiting. Hij is daarbij ervan uitgegaan dat er een verband is tussen het ontslag 

en de sluiting wanneer het ontslag plaatsvindt binnen bepaalde periodes vóór en na de 

sluiting. 

 

 B.7.1.  Krachtens artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 is de voorwaarde 

betreffende het tijdstip waarop het ontslag heeft plaatsgevonden evenwel niet van toepassing 

op ontslagen werknemers die het voordeel genieten van een beslissing uitgesproken na 

verloop van een gerechtelijke procedure die vóór de sluiting geldig werd ingeleid, en dit voor 
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de bedragen die voortvloeien uit die beslissing. Ontslagen werknemers die een gerechtelijke 

procedure hebben ingeleid vóór de sluiting van de onderneming hebben bijgevolg recht op 

een tegemoetkoming van het Sluitingsfonds voor de bedragen die uit de rechterlijke beslissing 

voorvloeien, ook wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde is gekomen vóór de in 

artikel 36, § 1, van de wet van 26 juni 2002 bedoelde periode van dertien maanden. 

 

 B.7.2.  Ontslagen werknemers die vóór de sluiting van de onderneming met de werkgever 

een dading hebben gesloten betreffende nog verschuldigde bedragen, hebben daarentegen 

geen recht op een tegemoetkoming van het Sluitingsfonds wanneer het ontslag heeft 

plaatsgevonden vóór de in artikel 36, § 1, van de wet van 26 juni 2002 bedoelde periode van 

dertien maanden. 

 

 B.8.1.  Krachtens artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek is een dading een contract 

waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen. Uit de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat er pas sprake is van een dading wanneer beide 

partijen wederzijdse toegevingen doen om het geschil tussen hen te beëindigen of te 

voorkomen (Cass., 31 oktober 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 554). 

 

 B.8.2.  De feiten van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege doen 

ervan blijken dat een dading werd gesloten om een gerezen geschil betreffende het ontslag 

van een beschermde werknemer te beëindigen. Ofschoon de ontslagbescherming in beginsel 

van openbare orde is, kan een ontslagen werknemer rechtsgeldig afstand doen van zijn 

ontslagvergoeding zodra de re-integratie in de onderneming niet meer kan worden gevraagd 

of niet is ingewilligd (Cass., 16 mei 2011, Arr. Cass., 2011, nr. 321) en kan die vergoeding in 

die omstandigheden bijgevolg ook het voorwerp uitmaken van een dading. 

 

 B.9.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad en het Sluitingsfonds beweren, zijn de in de 

prejudiciële vraag bedoelde categorieën voldoende vergelijkbaar ten aanzien van de in het 

geding zijnde bepaling. In beide gevallen gaat het immers om werknemers die werden 

ontslagen vóór de in artikel 36, § 1, van de wet van 26 juni 2002 bedoelde referteperiode, en 

die een gerezen geschil betreffende nog door de werkgever verschuldigde bedragen hebben 

beëindigd, in het ene geval door middel van een dading, in het andere geval door middel van 

een gerechtelijke procedure die heeft geleid tot een rechterlijke beslissing. 
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 B.10.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

meer bepaald de aard van de akte waaruit de aanspraken van de ontslagen werknemer ten 

aanzien van zijn voormalige werkgever voortvloeien. 

 

 B.11.1.  De parlementaire voorbereiding doet ervan blijken dat de in het geding zijnde 

bepaling teruggaat op een voorstel van de Nationale Arbeidsraad, vervat in zijn advies nr. 916 

van 16 mei 1989 (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 30). 

 

 Dat advies vermeldt : 

 

 « Door […] termijnen in de wet in te bouwen, heeft de wetgever de tussenkomst van het 
Fonds beperkt tot de werknemers waarvan de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst een 
verband toonde met de sluiting van ondernemingen. 
 
 In de praktijk valt het evenwel voor dat werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst 
voor deze referteperiode een einde heeft genomen een gerechtelijke procedure bij de 
arbeidsgerechten tegen hun gewezen werkgever dienen aan te gaan ten einde bepaalde 
achterstallen op te vorderen. 
 
 Als gevolg van de vaak lange duur van deze procedure gebeurt het regelmatig dat 
dergelijke werknemers slechts een definitief vonnis bekomen op het ogenblik dat de 
onderneming van de werkgever reeds in faling is gegaan. 
 
 In toepassing van de voornoemde reglementaire bepalingen kunnen die werknemers dan 
geen beroep doen op het Fonds om de betaling van de hen bij de gerechtelijke beslissing 
toegewezen som te bekomen. 
 
 De Raad wijst erop dat er voor die werknemers een rechtstreeks verband bestaat tussen de 
sluiting van de onderneming en het feit dat de werkgever niet in de mogelijkheid is hen te 
betalen. 
 
 Derhalve is de Raad van oordeel dat de toepassing van het artikel 4 tot die werknemers 
uitgebreid moet worden » (Advies nr. 916 van 16 mei 1989 van de Nationale Arbeidsraad, 
pp. 45-46). 
 

 B.11.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever van oordeel is geweest dat de werknemers die 

vóór de referteperiode bedoeld in artikel 36, § 1, van de wet van 26 juni 2002 werden 

ontslagen en die vóór de sluiting van de onderneming een gerechtelijke procedure hebben 

ingeleid ter vrijwaring van hun rechten ten aanzien van de werkgever, zich in een situatie 

bevinden die een voldoende verband vertoont met de sluiting van de onderneming om een 

tegemoetkoming van het Sluitingsfonds te verantwoorden. 
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 B.12.  De termijnen waarbinnen de partijen tot de wederzijdse toegevingen komen die 

nodig zijn voor het sluiten van een dading, zijn in het algemeen veel korter dan de duur van 

een gerechtelijke procedure die tot een definitief vonnis leidt. Wanneer, zoals te dezen, een 

vóór de sluiting van de onderneming gesloten dading voorziet in een verbintenis voor de 

werkgever om gedurende een bepaalde periode de ontslagen werknemer een maandelijkse 

vergoeding te betalen en de werkgever die verbintenis ten gevolge van een faillissement niet 

langer kan naleven, bestaat er weliswaar « een rechtstreeks verband […] tussen de sluiting 

van de onderneming en het feit dat de werkgever niet in de mogelijkheid is […] te betalen ». 

 

 In beide vergeleken gevallen wordt weliswaar een rechtshandeling aangenomen die een 

einde maakt aan het geschil tussen de werkgever en de werknemer en waaruit de werknemer 

rechten kan putten ten aanzien van de werkgever. Toch heeft de dading niet dezelfde 

juridische draagwijdte als een rechterlijke beslissing, onder meer omdat die laatste beslissing 

wordt genomen door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. 

 

 B.13.1.  De Ministerraad en het Sluitingsfonds voeren aan dat het in het geding zijnde 

verschil in behandeling wordt verantwoord door het feit dat de werkgever en de werknemer 

bij een dading zouden kunnen anticiperen op een mogelijke sluiting van de onderneming en te 

kwader trouw een regeling zouden kunnen uitwerken waarmee misbruik kan worden gemaakt 

van de tegemoetkoming van het Sluitingsfonds. 

 

 B.13.2.  Krachtens artikel 2053, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan een dading 

worden vernietigd in alle gevallen waarin bedrog of geweld heeft plaatsgehad. Die redenen 

van nietigheid zijn echter relatief. Zij beschermen het Sluitingsfonds dus niet tegen eventuele 

collusie tussen de werkgever en de werknemer. 

 

 B.14.  Gelet op de door de wetgever nagestreefde doelstellingen en rekening houdend met 

de juridische aard van een dading, is het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 

zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.15.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 

ondernemingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 13 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5755 

 
 

Arrest nr. 167/2014 
van 13 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 31 van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 225.384 van 7 november 2013 in zake Gerolf Annemans tegen de Belgische 
Staat, met als tussenkomende partijen de nv « Nationale Bank van België » en Luc Coene, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 november 2013, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Is art. 31 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State in strijd met het recht 
op toegang tot de rechter, vervat in art. 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met 
art. 6 EVRM en met art. 13 EVRM, dat tevens het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel 
voorziet, doordat art. 31 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State verhindert dat 
de verzoeker voor de Raad van State de herziening kan vorderen van een arrest waarbij één 
van zijn aangevoerde middelen of onderdelen van één van deze middelen - al dan niet bij 
vergissing - niet ten gronde onderzocht werd, doordat het ten onrechte als onontvankelijk 
werd afgewezen ? »; 
 
 2.  « Is art. 31 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State in strijd met de art. 10 
- 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met art. 13 van de Grondwet, en art. 6, 13 en 
14 EVRM doordat art. 31 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State aan de 
verzoeker het recht ontzegt om zich bij wege van een vordering tot herziening opnieuw tot de 
Raad van State te wenden om op te komen tegen het onterecht - al dan niet bij 
vergissing - onontvankelijk verklaren van een aangevoerd middel of onderdeel ervan dat aldus 
niet ten gronde onderzocht werd, doordat het ten onrechte als onontvankelijk werd afgewezen, 
terwijl andere rechtsonderhorigen zich daarentegen wel tot de Raad van State kunnen wenden 
om de herziening te vorderen van een arrest op grond van de ontdekking van een vals of 
achtergehouden stuk en er geen enkele redelijke rechtvaardiging is waarom art. 31 van de 
Gecoördineerde Wetten op de Raad van State aan verzoeker aldus de beoordeling van de 
gegrondheid van zijn middel ontzegt, terwijl andere rechtsonderhorigen daarentegen wel de 
gegrondheid van de door hen aangevoerde middelen of onderdelen van (één van) deze 
middelen bij wege van een vordering tot herziening alsnog (opnieuw) kunnen zien 
behandelen, wanneer er sprake is van de ontdekking van een vals of achtergehouden stuk ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Gerolf Annemans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Deceuninck, advocaat 
bij de balie te Dendermonde; 
 
 -  de nv « Nationale Bank van België », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. F. Vandendriessche, Mr. F. Lahaye en Mr. A. Carton, advocaten bij de balie te Brussel; 
 
 -  Luc Coene, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Peeters en Mr. J. Mosselmans, 
advocaten bij de balie te Brussel; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz en 
Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 De nv « Nationale Bank van België » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
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 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
E. De Groot en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Gerolf Annemans stelt op 10 december 2012 bij de Raad van State een beroep in tot herziening van het 
arrest nr. 220.878 van 4 oktober 2012, waarmee zijn beroep tot nietigverklaring van het koninklijk besluit van 
27 februari 2011 houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België werd verworpen. 
Hij voert daarbij aan dat de Raad van State ten onrechte het middel dat hij ongelijk werd behandeld in 
vergelijking met Luc Coene doordat hij zich geen kandidaat heeft kunnen stellen, onontvankelijk heeft verklaard. 
 
 De Raad van State stelt vast dat een beroep tot herziening, krachtens artikel 31, eerste lid, van de op 
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, slechts ontvankelijk is indien sinds de uitspraak 
van het arrest doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij werden 
achtergehouden of indien het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde stukken. Gerolf 
Annemans voert aan dat die bepaling niet bestaanbaar is met de Grondwet en met het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en verzoekt de Raad van State daaromtrent prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. Hij 
verzet zich daarbij tegen een herformulering van de door hem gesuggereerde vragen. 
 
 De Raad van State acht het aangewezen de gesuggereerde prejudiciële vragen - ongewijzigd - te stellen aan 
het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de Ministerraad wordt het Hof met de eerste prejudiciële vraag in wezen gevraagd of de 
ontstentenis van een recht op hoger beroep tegen de arresten van de Raad van State in strijd is met artikel 13 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat artikel 13 van de Grondwet voorziet in een recht op toegang tot 
de rechter, maar niet in een recht op een dubbele aanleg. Uit de rechtspraak van het Hof leidt hij af dat het recht 
op een dubbele aanleg bovendien niet kan worden beschouwd als een algemeen rechtsbeginsel. Uit de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leidt hij af dat dat recht, behoudens wat 
strafzaken betreft, evenmin wordt gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad zet uiteen dat de rechtzoekende, krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, een geschil met betrekking tot zijn burgerlijke rechten en plichten moet kunnen laten 
beoordelen door een rechter met volle rechtsmacht. Met verwijzing naar rechtspraak van het Hof, doet hij gelden 
dat de Raad van State dient te worden beschouwd als een rechtscollege met volle rechtsmacht. 
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 A.2.3.  De Ministerraad meent dat uit het voorgaande volgt dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord. 
 
 A.3.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, erkent de Ministerraad dat de personen die een herziening 
van een arrest van de Raad van State willen verkrijgen op grond van een achtergehouden dan wel een als vals 
verklaard of erkend stuk, enerzijds, en de personen die een herziening willen verkrijgen van een arrest op grond 
van het feit dat een middel naar hun oordeel onterecht onontvankelijk werd verklaard, vergelijkbaar zijn, maar 
hij meent dat het in die vraag bedoelde verschil in behandeling redelijk is verantwoord. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt op een 
objectief criterium, doordat de gevallen waarin een herziening kan worden gevraagd duidelijk en objectief 
worden afgebakend in de wet. 
 
 A.4.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de gecoördineerde wetten op de Raad van State leidt de 
Ministerraad af dat de wetgever het beroep tot herziening heeft willen concipiëren als een rechtsmiddel dat 
slechts uitzonderlijk kan worden aangewend en dat hij zich, bij het bepalen van de gevallen waarin dat 
rechtsmiddel kan worden ingesteld, heeft laten inspireren door de in het Gerechtelijk Wetboek geregelde 
herzieningsprocedure. De Ministerraad stelt daarbij vast dat het Gerechtelijk Wetboek evenmin een herziening 
toelaat wanneer een partij van oordeel is dat de rechtbank zich heeft vergist. Hij wijst bovendien erop dat de in 
aanmerking genomen gevallen niet los kunnen worden gezien van artikel 21 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State, dat voorziet in een verplichting om een administratief dossier neer te leggen, waarin alle 
documenten die werden opgesteld met het oog op het nemen van de bestreden beslissing dienen te worden 
opgenomen. Hij meent ook dat een ruimere herzieningsmogelijkheid ertoe zou leiden dat de Raad van State een 
nieuw onderzoek zou doen van hetzelfde dossier en aldus het gezag van gewijsde van zijn eigen arresten in het 
gedrang zou brengen. Ten slotte doet hij gelden dat de rechtsonderhorige die van oordeel is dat zijn door het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde rechten zijn geschonden, over de mogelijkheid 
beschikt om een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 A.5.  Luc Coene, tussenkomende partij voor het verwijzende rechtscollege, is net zoals de Ministerraad van 
oordeel dat de eerste prejudiciële vraag de facto het ontbreken van een recht op hoger beroep tegen de uitspraken 
van de Raad van State betreft. Hij meent dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord, omdat het recht 
op toegang tot de rechter niet in het gedrang komt door het gegeven dat niet is voorzien in een hoger beroep. 
 
 A.6.1.  Luc Coene zet uiteen dat de arresten van de Raad van State soeverein zijn en dat dit met zich 
meebrengt dat slechts in uitzonderlijke, bij wet bepaalde gevallen een rechtsmiddel kan worden aangewend tegen 
die arresten. Hij wijst daarbij erop dat de artikelen 31, § 1, 33, 34 en 35 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State uitsluitend voorzien in een (derden)verzet, een voorziening in cassatie en een beroep tot 
herziening, en dus niet in een hoger beroep. 
 
 A.6.2.  Volgens Luc Coene is het recht op een dubbele aanleg noch door de Grondwet, noch door een 
algemeen rechtsbeginsel gewaarborgd. Hij meent dat daaruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling niet 
strijdig is met het recht op toegang tot de rechter. Hij beklemtoont daarbij dat de verzoekende partij voor het 
verwijzende rechtscollege wel degelijk toegang heeft gehad tot een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke 
instantie, meer bepaald de Raad van State, die volgens de rechtspraak van het Hof dient te worden beschouwd 
als een rechtsinstantie met volle rechtsmacht. Hij is van oordeel dat de Raad van State in zijn verwijzingsarrest 
impliciet zijn standpunt heeft onderschreven. 
 
 A.7.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, wijst Luc Coene op de rechtspraak van het Hof, volgens 
welke een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen op zich geen discriminatie inhoudt 
indien het voortvloeit uit verschillende procedureregels in verschillende omstandigheden. Hij meent dat de 
situatie waarin de Raad van State niet zou hebben geantwoord op een middel niet vergelijkbaar is met de 
situaties die worden bedoeld in de in het geding zijnde bepaling, waardoor die bepaling niet in strijd zou kunnen 
zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hij is bovendien van oordeel dat voor het verschil in 
behandeling een redelijke verantwoording bestaat, inhoudende dat de wetgever heeft willen tegemoetkomen aan 
de uitzonderlijke omstandigheid dat een partij doorslaggevende stukken heeft achtergehouden of valse stukken 
heeft gebruikt waardoor het proces werd vervalst. Hij is dan ook van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag 
ontkennend dient te worden beantwoord. 
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 A.8.  De nv « Nationale Bank van België », tussenkomende partij voor het verwijzende rechtscollege, 
meent dat de eerste prejudiciële vraag niet de ontstentenis van een algemeen recht op hoger beroep tegen de 
arresten van de Raad van State betreft. Zij leidt dit af uit het feit dat die vraag artikel 31 van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State betreft en niet artikel 35, dat bepaalt dat tegen de arresten van de Raad van State, 
behoudens de voorziening in cassatie, slechts de in artikel 30, § 1, tweede lid, vermelde rechtsmiddelen kunnen 
worden aangewend. 
 
 A.9.1.  De nv « Nationale Bank van België » is van oordeel dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord omdat het recht op toegang tot de rechter te dezen niet is geschonden. Zij zet daarbij 
uiteen dat het beroep tot herziening, volgens de rechtspraak van de Raad van State, niet kan worden beschouwd 
als een rechtsmiddel dat in het algemeen toelaat om zaken waarover definitief werd beslist, nogmaals te laten 
beoordelen. Zij meent dat de omstandigheid dat tegen een rechterlijke beslissing geen hoger beroep mogelijk is, 
niet strijdig is met artikel 13 van de Grondwet, noch met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. Zij verwijst naar rechtspraak van het Hof waaruit zij afleidt dat er geen algemeen rechtsbeginsel van 
dubbele aanleg bestaat en dat de Raad van State een volwaardige jurisdictionele bescherming biedt. De 
onmogelijkheid om tegen een arrest van de Raad van State hoger beroep in te stellen, wordt volgens haar 
verantwoord door het gegeven dat de Raad van State reeds een volwaardige toetsing heeft doorgevoerd, zowel 
aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. Zij verwijst eveneens naar rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens, waaruit volgens haar blijkt dat de lidstaten niet verplicht zijn om 
beroepsinstanties in te stellen. 
 
 A.9.2.  Gelet op het gegeven dat er geen algemeen recht op een dubbele aanleg bestaat en op het gegeven 
dat de Raad van State een volwaardige jurisdictionele bescherming biedt, vermocht de wetgever, volgens de 
nv « Nationale Bank van België », de draagwijdte van de door hem ingestelde buitengewone rechtsmiddelen te 
beperken. Zij meent dat de beperkingen die de in het geding zijnde bepaling bevat, redelijk zijn verantwoord ten 
aanzien van het recht op toegang tot de rechter, vermits de wetgever het beroep tot herziening enkel heeft willen 
openstellen in situaties waarin het recht van de wapengelijkheid in een proces in het gedrang komt. Zij meent 
dan ook dat de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met artikel 13 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.9.3.  Wat artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betreft, zet de nv « Nationale 
Bank van België » uiteen dat het daarin bedoelde recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel niet dient te worden 
begrepen als een recht op een hoger beroep bij een rechter, maar wel als een recht op rechtshulp. Zij meent dat 
een toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan dat verdragsartikel overbodig is, vermits die bepaling reeds 
is getoetst aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bovendien meent zij dat er geen 
twijfel over kan bestaan dat de rechtzoekende die een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State kan 
instellen, beschikt over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. 
 
 A.10.  De nv « Nationale Bank van België » is van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag niet neutraal is 
geformuleerd omdat in die vraag ervan wordt uitgegaan dat « er geen enkele redelijke rechtvaardiging is » voor 
het in het geding zijnde verschil in behandeling. Zij meent dat dit het gevolg is van het feit dat de verzoekende 
partij voor de Raad van State zich heeft verzet tegen een herformulering van de door haar gesuggereerde 
prejudiciële vragen. Zij meent bovendien dat die vraag slecht is geformuleerd. De nv « Nationale Bank van 
België » verzoekt het Hof de tweede prejudiciële vraag te herformuleren als volgt : 
 
 « Is artikel 31 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State strijdig met het gelijkheidsbeginsel 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met art. 13 van de Grondwet en met 
de artikelen 6, 13 en 14 van het EVRM, omdat het verhindert dat een rechtzoekende via de herziening een 
nieuwe beoordeling van een middel kan bekomen indien als reden tot herziening wordt aangevoerd dat de Raad 
van State in zijn arrest het middel ten onrechte als onontvankelijk heeft beoordeeld terwijl een nieuwe 
beoordeling wel kan worden bekomen door die rechtzoekenden die de herziening vragen op grond van de 
ontdekking van een vals of achtergehouden stuk ? ». 
 
 A.11.  Ten gronde is de nv « Nationale Bank van België » in hoofdorde van oordeel dat de in de 
prejudiciële vraag bedoelde situaties niet vergelijkbaar zijn, omdat er in het ene geval sprake is van een 
manifeste vergissing of zelfs frauduleus handelen met als gevolg dat de rechter bij zijn beoordeling geen kennis 
heeft kunnen nemen van bepaalde feiten of is uitgegaan van een foutief feitenrelaas, terwijl in het andere geval 
de rechtzoekende een bijkomende kans wenst te krijgen om de rechter nogmaals te overtuigen van zijn eigen 
visie en argumentatie. 
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 A.12.1.  In ondergeschikte orde meent de nv « Nationale Bank van België » dat het verschil in behandeling 
redelijk is verantwoord. 
 
 A.12.2.  Zij zet uiteen dat de arresten van de Raad van State soeverein zijn en gezag van gewijsde hebben 
en dat dit laatste inhoudt dat geschillen waarover reeds werd geoordeeld niet opnieuw aan het oordeel van de 
rechter kunnen worden voorgelegd. Bij de redactie van de in het geding zijnde bepaling is de wetgever volgens 
de nv « Nationale Bank van België » van oordeel geweest dat een uitzondering op de beginselen van het 
soevereine karakter en het gezag van gewijsde van de arresten van de Raad van State slechts kan worden 
gemaakt in bijzondere en restrictief te interpreteren omstandigheden. Zij meent dat de wetgever aldus een wettig 
doel heeft nagestreefd, dat bovendien niet los kan worden gezien van het beginsel van de wapengelijkheid, 
inhoudende dat elke partij de mogelijkheid moet worden geboden om kennis te nemen van en te discussiëren 
over elk stuk dat aan de rechter wordt overgelegd. Zij is van oordeel dat de wapengelijkheid in het gedrang komt 
als bepaalde stukken verborgen worden gehouden of worden vervalst. Het in het geding zijnde verschil in 
behandeling is volgens haar aldus ook pertinent ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling en 
redelijk verantwoord. 
 
 A.12.3.  De nv « Nationale Bank van België » is van oordeel dat het verschil in behandeling geen 
onredelijke gevolgen heeft. De onmogelijkheid om een nieuwe beoordeling van een middel te verkrijgen na een 
definitieve uitspraak, heeft volgens haar niet tot gevolg dat het recht op toegang tot de rechter op een 
discriminerende wijze wordt aangetast. Zij verwijst daarbij naar haar argumentatie bij de eerste prejudiciële 
vraag. Zij wijst bovendien erop dat de in het geding zijnde bepaling een zeer beperkte draagwijdte heeft. 
 
 A.12.4.  De nv « Nationale Bank van België » meent ten slotte dat uit het feit dat de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet niet zijn geschonden, volgt dat er evenmin een schending is van die artikelen in samenhang gelezen 
met artikel 13 van de Grondwet en met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. 
 
 A.13.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, is Gerolf Annemans, verzoekende partij voor het 
verwijzende rechtscollege, van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling strijdig is met het recht op toegang 
tot de rechter, zoals gewaarborgd bij artikel 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat zij een verzoeker voor de Raad 
van State verhindert de herziening te vorderen van een arrest wanneer de Raad van State een middel dat de 
verzoeker had aangevoerd, niet heeft onderzocht. Hij meent dat de in het geding zijnde bepaling het recht op een 
eerlijk proces, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in het 
gedrang brengt. Bovendien meent hij dat ook het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, zoals gewaarborgd bij 
artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, is geschonden. 
 
 A.14.1.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, is Gerolf Annemans van oordeel dat de in het geding 
zijnde bepaling in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 13 van de Grondwet en met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, doordat een beroep tot herziening niet mogelijk is wanneer de Raad van State ten onrechte een middel niet 
heeft onderzocht, terwijl zulk een beroep wel mogelijk is wanneer stukken werden achtergehouden of vervalst. 
Hij meent dat er geen enkele redelijke verantwoording bestaat voor dat verschil in behandeling. Vermits 
personen die een herzieningsprocedure starten op basis van het feit dat stukken werden achtergehouden of 
werden vervalst, reeds een beoordeling van de grond van de zaak hebben verkregen, en dit in tegenstelling tot 
personen van wie een middel door de Raad van State onontvankelijk werd verklaard, is het verschil in 
behandeling volgens hem des te meer onredelijk. 
 
 A.14.2.  Gerolf Annemans is van oordeel dat met het in het geding zijnde verschil in behandeling geen 
wettig doel wordt nagestreefd en dat er minstens geen redelijk verband bestaat tussen de aangewende middelen 
en het nagestreefde doel, zijnde de behoorlijke rechtsbedeling. Uit de rechtspraak van het Hof leidt hij af dat het 
recht op toegang tot de rechter aan beperkingen kan worden onderworpen, maar dat die beperkingen de kern van 
dat recht niet mogen aantasten. Hij meent dat de in het geding zijnde bepaling de kern van dat recht wel degelijk 
aantast. 
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 A.14.3.  Wat betreft het feit dat er geen recht op een dubbele aanleg bestaat, voert Gerolf Annemans aan dat 
er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen, enerzijds, een hervormingsberoep, waarbij de zaak een 
tweede keer ten gronde wordt behandeld en, anderzijds, een procedure die er niet toe strekt een zaak volledig 
opnieuw te behandelen, maar wel kennis te nemen van een middel dat in de eerste procedure ten onrechte niet 
werd behandeld. 
 
 A.14.4.  Gerolf Annemans is het niet eens met de stelling dat zijn recht op toegang tot de rechter niet zou 
zijn geschonden omdat de Raad van State een volwaardige jurisdictionele bescherming zou bieden. Hij meent 
dat er te dezen geen sprake kan zijn van een volwaardige jurisdictionele bescherming, omdat de Raad van State 
een middelonderdeel ten onrechte onontvankelijk heeft verklaard. 
 
 A.14.5.  Gerolf Annemans verwijst ten slotte naar rechtspraak van de Raad van State, waaruit hij afleidt dat 
al te strikte interpretaties van procedureregels in strijd kunnen zijn met het recht op toegang tot de rechter. Hij 
meent dat de procedurevereisten vervat in de in het geding zijnde bepaling te strikt zijn en aldus zijn recht op 
toegang tot de rechter schenden, temeer daar het in de zaak voor het verwijzende rechtscollege gaat om een 
processuele situatie die zich buiten zijn toedoen heeft voorgedaan. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 31 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

bepaalt : 

 

 « Alleen arresten op tegenspraak zijn vatbaar voor herziening. Het beroep tot herziening 
is slechts ontvankelijk indien sinds de uitspraak van het arrest doorslaggevende stukken zijn 
teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij waren achtergehouden of indien het arrest 
werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde stukken. 
 
 De termijn van beroep gaat in de dag waarop ontdekt wordt dat het stuk vals is of dat het 
achtergehouden stuk bestaat ». 
 

 B.2.  De eerste prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van die bepaling met 

artikel 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat zij een verzoekende partij voor de 

Raad van State verhindert een ontvankelijk beroep tot herziening in te dienen op grond van 

het feit dat de Raad van State ten onrechte een van haar middelen onontvankelijk zou hebben 

verklaard, en aldus niet ten gronde zou hebben onderzocht. 

 

 B.3.  Tegen de arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

kunnen de rechtsmiddelen worden aangewend waarin de gecoördineerde wetten op de Raad 

van State voorzien. Het gaat om de rechtsmiddelen voorziening in cassatie - op grond van een 

conflict van attributie -, verzet, derdenverzet en beroep tot herziening. 
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 Daarnaast voorziet artikel 17 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof in een beroep tot intrekking van een arrest van de Raad van State, dat kan 

worden ingesteld wanneer het arrest is gegrond op een wetskrachtige norm die door het Hof 

werd vernietigd, of op een verordening ter uitvoering ervan. 

 

 B.4.1.  Krachtens de in het geding zijnde bepaling is een beroep tot herziening slechts 

ontvankelijk indien sinds de uitspraak van het arrest doorslaggevende stukken zijn 

teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij waren achtergehouden of indien het arrest 

werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde stukken. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever van oordeel is geweest dat 

« voor de zekerheid der juridische toestanden […] de arresten van de Raad van State na een 

betrekkelijk korte tijd als onherroepelijk [dienen te worden] beschouwd » (Parl. St., Kamer, 

1951-1952, nr. 586, p. 2) en dat het beroep tot herziening om die reden « een buitengewoon 

karakter » dient te behouden (ibid., p. 1). 

 

 De aard van de omstandigheden waarin een beroep tot herziening ontvankelijk kan 

worden ingesteld doet ervan blijken dat de wetgever dat beroep slechts heeft willen 

openstellen in situaties waarin de Raad van State manifest werd misleid, ofwel door het 

voorleggen van valse stukken, ofwel door het achterhouden van stukken. 

 

 B.4.2.  Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het beroep tot herziening 

restrictief moet worden opgevat, omdat het afwijkt van het grondbeginsel dat wanneer een 

zaak eenmaal is beslecht, de rechter zijn rechtsmacht over die zaak heeft uitgeput (RvSt, 

30 oktober 2012, nr. 221.228; 16 mei 2013, nr. 223.490). De herziening van een arrest is dan 

ook slechts mogelijk in de limitatief opgesomde gevallen, die strikt moeten worden 

geïnterpreteerd (ibid.). 

 

 B.5.  Vermits een beroep tot herziening slechts ontvankelijk kan worden ingesteld in de 

gevallen opgesomd in de in het geding zijnde bepaling, is het niet mogelijk dat beroep aan te 

wenden tegen een arrest op grond van de bewering dat de Raad van State ten onrechte een 

middel onontvankelijk heeft verklaard, en aldus niet ten gronde heeft onderzocht. 
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 B.6.  Artikel 13 van de Grondwet houdt een recht in op toegang tot de bevoegde rechter. 

Dat recht wordt eveneens gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en bij een algemeen rechtsbeginsel. 

 

 Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt voor 

personen van wie de rechten en vrijheden vermeld in dat Verdrag zijn geschonden, een recht 

op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie. 

 

 B.7.1.  Het recht op toegang tot de rechter, dat een wezenlijk aspect van het recht op een 

eerlijk proces vormt, vereist dat een beslissing van een administratieve overheid kan worden 

onderworpen aan de controle a posteriori van een rechtscollege met volle rechtsmacht. 

 

 B.7.2.  Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het hoogste administratieve 

rechtscollege een volwaardige jurisdictionele toetsing doorvoert zowel aan de wet als aan de 

algemene rechtsbeginselen. De Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht 

voorgelegde overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing 

uitgaat van correcte juridische kwalificaties en niet kennelijk onevenredig is ten aanzien van 

de ermee nagestreefde doelstellingen. Wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de overheid 

zich te schikken naar het arrest van de Raad van State : indien de overheid een nieuwe 

beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd 

niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de beslissing geacht niet te zijn 

genomen. Bovendien kan de Raad van State, in de omstandigheden bedoeld in artikel 17 van 

de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelasten dat de uitvoering van de beslissing 

wordt geschorst, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

 

 B.7.3.  De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele 

waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen een administratieve 

beslissing die hen rechtstreeks en ongunstig zou raken. 

 

 B.8.1.  Het recht op toegang tot de rechter is niet absoluut en kan worden onderworpen 

aan ontvankelijkheidsvoorwaarden die zijn gericht op een goede rechtsbedeling en het weren 

van risico’s van rechtsonzekerheid (EHRM, 19 juni 2001, Kreuz t. Polen, § 54; 11 oktober 

2001, Rodriguez Valin t. Spanje, § 22; 10 januari 2006, Teltronic CATV t. Polen, § 47). 
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 B.8.2.  Het feit dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State is onderworpen 

aan ontvankelijkheidsvoorwaarden leidt op zich bijgevolg niet tot een situatie die 

onbestaanbaar is met het recht op toegang tot de rechter. 

 

 B.9.1.  De ontvankelijkheidsvoorwaarden mogen evenwel niet ertoe leiden dat het recht 

op toegang tot de rechter op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt aangetast; 

bovendien mogen de rechtbanken de procedureregels niet op een overdreven formalistische 

wijze toepassen (EHRM, 12 november 2002, Zvolský en Zvolská t. Tsjechische Republiek, 

§ 47; 25 mei 2004, Kadlec en anderen t. Tsjechische Republiek, § 26; 26 juli 2007, Walchli 

t. Frankrijk, § 29; 22 juli 2010, Melis t. Griekenland, §§ 27 en 28). 

 

 De verenigbaarheid van ontvankelijkheidsvoorwaarden en de toepassing ervan met het 

recht op toegang tot een rechterlijke instantie hangt af van de bijzonderheden van de in het 

geding zijnde procedure en wordt beoordeeld in het licht van het proces in zijn geheel 

(EHRM, 24 februari 2009, L’Erablière t. België, § 36; 29 maart 2011, R.T.B.F. t. België, 

§ 70). 

 

 B.9.2.  Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof om op grond van de elementen 

die eigen zijn aan een specifiek geschil, te beoordelen of het oordeel van een rechter 

betreffende de onontvankelijkheid van een middel bestaanbaar is met het recht op toegang tot 

de rechter. 

 

 Het staat evenmin aan het Hof om de bepaling die aan zulk een vaststelling van 

onontvankelijkheid ten grondslag ligt te toetsen aan het recht op toegang tot de rechter, 

vermits zulk een bepaling niet het voorwerp uitmaakt van de aan het Hof gestelde vraag. 

 

 B.10.1.  Noch artikel 13 van de Grondwet, noch artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens waarborgen een recht op een dubbele aanleg (EHRM, grote kamer, 

26 oktober 2000, Kudla t. Polen, § 122; 18 december 2007, Marini t. Albanië, § 120; 17 juli 

2012, Muscat t. Malta, § 42). Behalve in strafzaken, bestaat er bovendien geen algemeen 

rechtsbeginsel dat het bestaan van een rechtspraak in twee instanties oplegt. 
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 B.10.2.  De beperking van de grieven die kunnen leiden tot de herziening van een arrest van 

de Raad van State is bijgevolg als dusdanig niet onbestaanbaar met het recht op toegang tot de 

rechter, zelfs indien daaruit volgt dat bepaalde onregelmatigheden, die zouden zijn begaan naar 

aanleiding van die beslissing, niet kunnen leiden tot de vernietiging of de herziening ervan. 

 

 Het behoort tot de logica zelf van een stelsel van rechtsmiddelen dat, wat de draagwijdte 

ervan betreft, rekening wordt gehouden met het bijzonder gezag van de in laatste aanleg 

gewezen beslissingen, die in beginsel door hogere rechtscolleges worden genomen. 

 

 B.11.  Gelet op het voorgaande en op het uitzonderlijk karakter van het beroep tot 

herziening, doet de in het geding zijnde bepaling, door erin te voorzien dat dit beroep slechts 

ontvankelijk kan worden ingesteld in de erin omschreven - uitzonderlijke - omstandigheden, 

geen afbreuk aan het recht op toegang tot de rechter, zoals gewaarborgd bij artikel 13 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

 B.12.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.13.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag voert de nv « Nationale Bank van 

België » aan dat die vraag niet neutraal is geformuleerd, omdat daarin ervan wordt uitgegaan dat 

« er geen enkele redelijke rechtvaardiging is » voor het erin bedoelde verschil in behandeling. Zij 

verzoekt om een herformulering van die vraag. 

 

 B.14.  De partijen voor het Hof vermogen niet de inhoud van de prejudiciële vragen te 

wijzigen of te doen wijzigen. 

 

 B.15.  De omstandigheid dat een vraag op tendentieuze wijze zou zijn geformuleerd, is 

niet van dien aard dat zij het Hof belet zijn toetsing uit te oefenen op de bepaling die het 

voorwerp ervan uitmaakt, tenzij de vraag het niet mogelijk maakt te bepalen in welk opzicht 

die bepaling ongrondwettig zou zijn. Zulks is te dezen niet het geval. Bovendien doen de 

memories van de partijen voor het Hof ervan blijken dat de wijze waarop de prejudiciële 

vraag is geformuleerd, die partijen niet heeft verhinderd een standpunt in te nemen omtrent 

het al dan niet voorhanden zijn van een redelijke verantwoording voor het in die vraag 

bedoelde verschil in behandeling. 
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 De tweede prejudiciële vraag dient te worden begrepen in die zin dat het Hof wordt 

gevraagd of de in het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13 ervan, en met de artikelen 6, 13 en 

14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat zij een verschil in 

behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, personen die een arrest van de Raad van 

State willen laten herzien omdat zij van oordeel zijn dat dat rechtscollege ten onrechte een 

middel onontvankelijk heeft verklaard, en aldus niet ten gronde heeft onderzocht en, 

anderzijds, personen die een arrest willen laten herzien omdat sinds de uitspraak van het arrest 

doorslaggevende stukken zijn teruggevonden die door toedoen van de tegenpartij waren 

achtergehouden of omdat het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde 

stukken, zonder dat daarbij a priori ervan dient te worden uitgegaan dat er voor dat verschil in 

behandeling « geen enkele redelijke rechtvaardiging is ». 

 

 B.16.  Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens voegt niets toe 

aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, gewaarborgd in de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. Het dient niet in het onderzoek van het Hof te worden betrokken. 

 

 Vermits naar aanleiding van de eerste prejudiciële vraag reeds werd vastgesteld dat de in 

het geding zijnde bepaling bestaanbaar is met artikel 13 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, dient nog enkel te worden onderzocht of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet. 

 

 B.17.  Zoals in herinnering is gebracht in B.4.1, is de wetgever van oordeel geweest dat 

het beroep tot herziening een uitzonderlijk karakter dient te behouden en heeft hij het willen 

beperken tot situaties waarin de Raad van State manifest werd misleid. 

 

 Gelet op die doelstelling en rekening houdend met het feit dat het beroep tot herziening 

afwijkt van het beginsel dat de rechter zijn rechtsmacht over een zaak uitput wanneer die zaak 

door hem is beslecht, met het feit dat er geen algemeen recht op een dubbele aanleg bestaat en 

met het feit dat het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat een geschil op een gegeven ogenblik 

wordt beëindigd, is het niet zonder redelijke verantwoording dat het beroep tot herziening 

slechts kan worden aangewend wanneer doorslaggevende stukken door de tegenpartij werden 
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achtergehouden of wanneer het arrest werd gewezen op als vals erkende of vals verklaarde 

stukken, en niet wanneer de betrokkene van oordeel is dat de Raad van State ten onrechte een 

middel onontvankelijk zou hebben verklaard. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 31 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

schendt niet de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 13 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer  5742 

 
 

Arrest nr. 168/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) 

van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van 

echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg 

te Doornik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 7 oktober 2013 in zake Francine Janssens tegen Yves Symkens, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 2013, heeft de Rechtbank 
van eerste aanleg te Doornik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 
1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het inhoudt dat 
het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de echtgenoten 
die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van 
goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels inzake de wettelijke 
gemeenschap is onderworpen, terwijl datzelfde artikel van toepassing is op de echtgenoten die 
daarna onder hetzelfde stelsel zijn gehuwd ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 
1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het inhoudt dat 
het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de echtgenoten 
die vóór de inwerkingtreding van die wet zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van 
goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels inzake de wettelijke 
gemeenschap is onderworpen, terwijl het wel van toepassing is op de echtgenoten die vóór de 
inwerkingtreding van die wet onder het wettelijke stelsel zijn gehuwd voor de vergoedingen 
waarvan de grond ontstaat na een termijn van één jaar volgend op die inwerkingtreding ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Francine Janssens, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Brotcorne, advocaat bij 
de balie te Doornik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 
balie te Brussel. 
 
 Francine Janssens heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en 
T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De partijen voor de verwijzende rechter huwen op 25 oktober 1974. Aan hun huwelijk gaan 
huwelijksvoorwaarden vooraf waarmee zij kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen met toevoeging 
van een gemeenschap van aanwinsten berekend op de wettelijke gemeenschap en, in het bijzonder, onderworpen 
aan de vergoedingsregels. Op het ogenblik van het huwelijk regelde geen enkele wetsbepaling een herwaardering 
van de vergoedingen. De echtscheiding tussen de echtgenoten wordt uitgesproken op 14 november 2011. 
 
 Artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels bepaalt dat, indien geen bij 
notariële akte vastgestelde verklaring wordt afgelegd, de echtgenoten die voor een dergelijk stelsel hadden 
gekozen, zouden worden onderworpen aan sommige uitdrukkelijk opgesomde bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek ten aanzien van de gemeenschap van aanwinsten, zonder dat expliciet wordt verwezen naar het nieuwe 
artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, dat in de herwaardering van de vergoedingen voorziet. 
 
 Aangezien geen enkele verklaring voor de notaris met toepassing van die overgangsbepalingen is afgelegd, 
zijn de partijen voor de verwijzende rechter onderworpen gebleven aan regels die niet voorzien in de 
herwaardering van de vergoedingen. Het is in die context dat aan het Hof de twee prejudiciële vragen worden 
gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt in haar memorie op dat, bij ontstentenis van een 
voor de notaris verleden overeenkomst, de voormalige echtgenoten onderworpen zijn gebleven aan regels die 
niet voorzien in de herwaardering van de vergoedingen, en dat de notaris had verwezen naar het arrest van het 
Hof van Cassatie van 6 juni 2005, dat de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 zeer beperkend had 
geïnterpreteerd. Na dat cassatiearrest heeft het Grondwettelijk Hof echter bij een arrest van 19 maart 2009 
geoordeeld dat artikel 1, 3°, eerste lid, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de voormelde wet in strijd was 
met de artikelen 10, 11 en 11bis van de Grondwet, in zoverre het de vroegere artikelen 1453 en 1463 van het 
Burgerlijk Wetboek toepasselijk maakt op rechten en verplichtingen van een tot de aanwinsten beperkte 
gemeenschap die na de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 is ontbonden. Dat arrest betreft evenwel 
niet de herwaardering van de vergoedingen, die controversieel blijft en het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
arrest van het Hof van Cassatie van 27 april 2001 waarin dat laatste heeft geweigerd de nieuwe regels inzake de 
herwaardering van de vergoedingen bedoeld in artikel 1435, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toe te 
passen op de echtgenoten die zijn gehuwd onder een vroeger bedongen stelsel van gemeenschap, en dit ongeacht 
de datum van het oorzakelijk feit. Het Hof van Cassatie zou zich evenwel meer genuanceerd hebben getoond in 
zijn arrest van 15 april 1999 ten aanzien van het stelsel van wettelijke gemeenschap. 
 
 A.1.2.  Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter zou de ingevoerde overgangsregeling 
onrechtvaardigheden tot stand brengen die volkomen in strijd zijn met het door de wetgever nagestreefde doel. 
Er zou immers een discriminatie bestaan zodra het stelsel waarvoor de voormalige echtgenoten hebben gekozen 
en dat aan alle regels van de wettelijke gemeenschap is onderworpen – met name die « inzake het vermoeden 
van aanwinsten, het hergebruik, de vergoedingen en het beheer onder de vroegere wet » – dat niet meer is onder 
de nieuwe wet bij ontstentenis van de verklaring waarin het overgangsrecht voorziet. 
 
 De echtgenoten die, zoals te dezen, waren gehuwd onder een vroeger stelsel van een tot de aanwinsten 
beperkte gemeenschap, dat verschilt van het wettelijk stelsel, kunnen nochtans niet worden geacht te hebben 
afgezien van de toepassing van de herwaardering van de vergoedingen, terwijl die regel niet bestond de dag 
waarop zij hun huwelijksovereenkomst hebben ondertekend. 
 
 A.1.3.  De eisende partij voor de verwijzende rechter herinnert voorts eraan dat het Hof van Cassatie, bij 
een arrest van 15 april 1999, heeft geoordeeld dat, voor echtgenoten die onder het wettelijk stelsel zijn gehuwd 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976, de wijze van berekening van de vergoedingen van 
artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek alleen van toepassing was op de vergoedingen waarvan de grond is 
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gesitueerd na de inwerkingtreding van de voormelde wet. Te dezen zou het oorzakelijk feit van de vergoeding 
echter lang na de inwerkingtreding van die wet hebben plaatsgehad, vermits de door de moeder van de 
verweerder voor de verwijzende rechter uitgevoerde schenking in 1982 gebeurde. 
 
 A.2.1.  In zijn memorie merkt de Ministerraad in de eerste plaats op dat de arresten van het Hof nrs. 7/2003, 
109/2003, 122/2003 en 54/2009 die de verwijzende rechter aanhaalt, te dezen niet lijken te kunnen worden 
omgezet, gelet op de precieze context die voorafging aan de prejudiciële vragen die in het kader van die arresten 
zijn gesteld. Die laatste zijn immers uitgesproken na de vaststelling dat de in het geding zijnde wettelijke stelsels 
afbreuk konden doen aan de situatie van de gescheiden vrouw, terwijl de wet van 14 juli 1976 tot doel had 
concreet gestalte te geven aan de juridische emancipatie van de gehuwde vrouw zoals verankerd in de wet van 
30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. Te dezen wordt echter in het 
verwijzingsvonnis geen enkele discriminatie in het nadeel van de vrouw aangeklaagd, noch zelfs aangevoerd 
door de partijen. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad zou moeten worden vastgesteld dat de prejudiciële vragen een mogelijke 
discriminatie aanvoeren door een vroeger toepasselijk stelsel te vergelijken met een nieuw stelsel dat het 
vroegere stelsel vervangt en voorziet in een herwaardering van de vergoedingen. Het behoort echter tot de vaste 
rechtspraak van het Hof dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet worden geschonden door het loutere feit 
dat een nieuwe bepaling de toepassingsvoorwaarden van de vroegere wetgeving wijzigt. De prejudiciële vragen 
zouden bijgevolg ontkennend moeten worden beantwoord. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad voert aan dat, in elk geval, de tweede prejudiciële vraag ontkennend moet worden 
beantwoord. In de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Hof zou dat laatste immers voor recht hebben 
gezegd dat het ingevoerde verschil in behandeling tussen het stelsel van scheiding van goederen met een 
gemeenschap van aanwinsten en het wettelijk stelsel steunt op een objectief criterium, namelijk de aard van het 
huwelijksvermogensstelsel waarvoor de echtgenoten hebben gekozen vóór de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976, door al dan niet een huwelijksovereenkomst te hebben gesloten. 
 
 A.2.4.  Ten aanzien van de onenigheid in de rechtsleer waaraan de verwijzende rechter refereert, zou 
moeten worden vastgesteld dat die betrekking heeft op de interpretatie van de overgangsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976, maar niet op het bestaan of de ontstentenis van een discriminatie wegens de niet-herwaardering 
van de vergoedingen. De rechtsleer zou zelfs integendeel bevestigen dat het stelsel niet discriminerend is. 
 
 A.3.1.  In haar memorie van antwoord voert de eisende partij voor de verwijzende rechter aan dat, in 
tegenstelling tot wat de Ministerraad aangeeft, het niet erom gaat een discriminatie tussen echtgenoot en 
echtgenote aan te klagen, maar wel een discriminatie tussen twee categorieën van echtgenoten volgens de datum 
van hun huwelijk, naargelang dat heeft plaatsgehad vóór of na de wet van 14 juli 1976. 
 
 A.3.2.  Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter zou een discriminatie bestaan zodra de 
gemeenschap van aanwinsten die is toegevoegd aan het stelsel van scheiding van goederen waarvoor de vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 gehuwde echtgenoten hebben gekozen, onderworpen is aan de 
regels van de wettelijke gemeenschap en dus aan het beginsel van de vergoedingen. Het feit dat de wetgever het 
verschil in behandeling heeft willen doen steunen op de aard van het huwelijksvermogensstelsel zou geen 
objectief criterium vormen, aangezien de regels van de wettelijke gemeenschap van toepassing zijn op de 
gemeenschap van aanwinsten die toegevoegd is geweest aan het stelsel van scheiding van goederen. 
 
 A.3.3.  De eisende partij voor de verwijzende rechter verzet zich ten slotte tegen de analyse die de 
Ministerraad hierover van de rechtsleer maakt, waarbij zij de argumentatie overneemt die zij in haar memorie 
heeft uiteengezet. 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter besluit dat de beperkende interpretatie van de 
overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 tot gevolg heeft een discriminatie in te voeren tussen twee 
vergelijkbare categorieën van echtgenoten, terwijl de verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel een identieke 
reglementering zou vereisen. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 1, 3°, van artikel 3 

(Overgangsbepalingen) van de wet 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en 

verplichtingen van echtgenoten de huwelijksvermogensstelsels (hierna : de wet van 14 juli 

1976). 

 

 Dat artikel luidt : 

 

 « Overeenkomstig de volgende regels zijn de bepalingen van deze wet van toepassing op 
de echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn gehuwd zonder 
huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt of na een stelsel van gemeenschap te hebben 
aangenomen dan wel het stelsel van scheiding van goederen of het dotaal stelsel te hebben 
gekozen, waarin een gemeenschap van aanwinsten is bedongen als omschreven in de 
artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek : 
 
 1°  Gedurende een termijn van een jaar te rekenen van de inwerkingtreding van deze wet 
kunnen de echtgenoten ten overstaan van een notaris verklaren dat zij hun wettelijk of 
bedongen huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd wensen te handhaven. 
 
 2°  Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgelegd, zullen de echtgenoten die geen 
huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt of het stelsel van wettelijke gemeenschap hebben 
aangenomen, bij het verstrijken van die termijn onderworpen zijn aan de bepalingen van de 
artikelen 1398 tot 1450 betreffende het wettelijk stelsel, onverminderd hetgeen zij bij 
huwelijkscontract hebben bedongen betreffende de voordelen aan beide echtgenoten of aan 
een van hen. 
 
 Evenwel kunnen zij, zonder het verstrijken van die termijn af te wachten, ten overstaan 
van een notaris verklaren dat zij zich onmiddellijk wensen te onderwerpen aan de bepalingen 
betreffende het wettelijk stelsel. 
 
 3°  Indien de verklaring bedoeld in 1° niet wordt afgelegd, zullen de echtgenoten die de 
gemeenschap beperkt tot de aanwinsten of de algemene gemeenschap hebben aangenomen, 
bij het verstrijken van die termijn onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1415 
tot 1426 voor alles wat betrekking heeft op het bestuur van de gemeenschap en van de eigen 
goederen, alsook aan de bepalingen van de artikelen 1408 tot 1414 betreffende de 
gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers. 
 
 Hetzelfde geldt voor de echtgenoten die de scheiding van goederen of het dotaal stelsel 
hebben gekozen onder beding van een gemeenschap van aanwinsten als omschreven in de 
artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend wat die gemeenschap 
betreft ». 
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 B.2.  In een eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid na te 

gaan van de voormelde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij 

inhoudt dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de echtgenoten 

die vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 zijn gehuwd onder een stelsel van 

scheiding van goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels inzake de 

wettelijke gemeenschap is onderworpen, terwijl datzelfde artikel van toepassing is op de 

echtgenoten die daarna onder hetzelfde stelsel zijn gehuwd. 

 

 B.3.  Artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek regelt de herwaardering van de 

vergoedingen bij de ontbinding van de huwelijksvermogensstelsels. Het bepaalt : 

 

 « De vergoeding mag niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde 
vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden 
echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de 
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de 
ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige 
vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is; is het 
vervreemde goed vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de 
grondslag van dat nieuwe goed ». 
 

 B.4.  Het in het geding zijnde artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de 

wet 14 juli 1976 voert een verschil in behandeling in tussen echtgenoten die zijn gehuwd vóór 

de inwerkingtreding van die wet, naargelang zij gehuwd waren onder het wettelijk stelsel 

(artikel 1, 2°), dan wel met een huwelijkscontract onder de algemene gemeenschap, onder de 

gemeenschap van aanwinsten (artikel 1, 3°, eerste lid), onder de scheiding van goederen met 

gemeenschap van aanwinsten, zoals in de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, of 

nog, onder het dotaal stelsel met gemeenschap van aanwinsten (artikel 1, 3°, tweede lid). De 

bij de wet van 14 juli 1976 ingevoerde regels met betrekking tot de vereffening en de 

verdeling, en inzonderheid het in het bodemgeschil aangevoerde artikel 1435 van het 

Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de eerste categorie van echtgenoten, terwijl zij niet 

van toepassing zijn op de tweede categorie van echtgenoten.  

 

 B.5.  Het verschil in behandeling tussen beide categorieën van echtgenoten berust op een 

objectief criterium, namelijk de aard van het huwelijksvermogensstelsel dat zij vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 hebben aangenomen door al dan niet een 

huwelijkscontract te hebben gesloten. 
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 B.6.  De pertinentie van dat onderscheid werd als volgt verantwoord : 

 

 « Uitgaande van de opvatting dat een huwelijkscontract een overeenkomst tussen 
echtgenoten is die tussen de overeenkomstsluitende partijen als wet geldt, wijzigt het de 
inhoud ervan slechts in die zin dat het in het stelsel dat zij hebben gekozen, de nieuwe 
beheersregels van de gemeenschap of van de eigen goederen invoegt » (Parl. St., Senaat, 
1975-1976, nr. 683/2, p. 92). 
 

 B.7.1.  De wet van 14 juli 1976 heeft in hoofdzaak beoogd de juridische ontvoogding van 

de gehuwde vrouw, tot stand gebracht door de wet van 30 april 1958 betreffende de 

wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, te concretiseren in de wetgeving 

betreffende de huwelijksvermogensstelsels : 

 

 « Vanaf het ogenblik dat aan de gehuwde vrouw volle rechtsbekwaamheid wordt 
toegekend, […] moet deze onafhankelijkheid haar normale tegenhanger vinden op het gebied 
van de huwelijksvermogensstelsels. De ene hervorming gaat niet zonder de andere. Het 
bekrachtigen van de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw zonder daarbij de 
huwelijksvermogensstelsels te wijzigen of aan te passen, zou er op neerkomen een theoretisch 
werk te leveren dat praktisch denkbeeldig blijft » (Parl. St., Senaat, 1964-1965, nr. 138, p. 1; 
Parl. St., Senaat, 1976-1977, nr. 683/2, p. 1). 
 

 De wetgever heeft de aanpassing van de wetgeving betreffende de 

huwelijksvermogensstelsels aan de rechtsbekwaamheid van de gehuwde vrouw willen 

verzoenen met de eerbied voor de wilsautonomie van de partijen. 

 

 B.7.2.  De overgangsbepalingen waarin de wet voorziet, zijn als volgt toegelicht : 

 

 « Het [Regeringsontwerp] maakt een belangrijk onderscheid al naar de echtgenoten 
gebonden zijn door enige huwelijksovereenkomst of geen huwelijkscontract voor een 
notaris hebben afgesloten en dus van rechtswege aan het stelsel van de wettelijke 
gemeenschap onderworpen zijn. 
 
 Uitgaande van de opvatting dat een huwelijkscontract een overeenkomst tussen 
echtgenoten is die tussen de overeenkomstsluitende partijen als wet geldt, wijzigt het de 
inhoud ervan slechts in die zin dat het in het stelsel dat zij hebben gekozen, de nieuwe 
beheersregels van de gemeenschap of van de eigen goederen invoegt. Zij kunnen echter een 
ander stelsel kiezen onder gehoudenheid de regels van de artikelen 8 tot 10 (vernummerd van 
1394 tot 1396) na te leven. 
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 Echtgenoten die zonder huwelijkscontract getrouwd zijn, kunnen volgens het ontwerp 
echter of het stelsel van gemeenschap handhaven of een ander stelsel kiezen; dit moet 
geschieden bij notariële akte binnen zesendertig maanden na de inwerkingtreding van de 
wet; als zij een ander stelsel kiezen, kunnen zij het vorige stelsel vereffenen, maar zij zijn 
niet verplicht dit te doen. Zolang de echtgenoten geen ander stelsel hebben aangenomen of 
indien zij verklaren de wettelijke gemeenschap te handhaven, worden hun 
beheersbevoegdheden vanaf de inwerkingtreding van de wet geregeld door de bepalingen 
van deze wet » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2, p. 92). 
 

 B.8.  De ontstentenis van een verwijzing, in de in het geding zijnde bepaling, naar 

artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek en, derhalve, de niet-toepassing ervan op de 

echtgenoten die vóór 28 september 1976 zijn gehuwd onder het bij huwelijkscontract 

vastgelegde stelsel van scheiding van goederen met een gemeenschap van aanwinsten, kan 

niet worden beschouwd als onevenredig met het doel dat de wetgever heeft nagestreefd met 

het aannemen van de wet van 14 juli 1976 in het algemeen en de overgangsbepalingen met 

betrekking tot de vereffening en de verdeling in het bijzonder. 

 

 B.9.  De bevestiging van de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw was immers 

slechts noodzakelijk ten aanzien van het bestuur van de gemeenschap en van de eigen 

goederen (artikelen 1415 tot 1426 van het Burgerlijk Wetboek), alsmede de daarmee 

onlosmakelijk verbonden problematiek van de regeling van de gemeenschappelijke schulden 

en de rechten van de schuldeisers (artikelen 1408 tot 1414 van het Burgerlijk Wetboek), en 

vereiste derhalve niet noodzakelijk de toepassing van de regels die de vereffening en de 

verdeling van het huwelijksvermogensstelsel beheersen. De wetgever vermocht derhalve 

ervan uit te gaan dat die problematiek, op basis van het beginsel van de voorzienbaarheid voor 

de betrokken echtgenoten en rekening houdend met de diversiteit aan modaliteiten die een bij 

huwelijkscontract vastgelegd huwelijksvermogensstelsel kan karakteriseren, geregeld zou 

blijven door de bepalingen die van toepassing waren bij de aanneming van dat stelsel.  

 

 De bepaling van artikel 47, § 3, van artikel IV van de wet van 14 juli 1976, dat de 

opheffings- en wijzigingsbepalingen bevat en de in de paragrafen 1 en 2 vermelde artikelen 

toepasselijk verklaart in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de vereffening van het 

huwelijksvermogensstelsel, is slechts de bevestiging van de uitsluiting van de toepassing van 

de nieuwe bepalingen betreffende de vereffening en de verdeling ten aanzien van die 

categorie van echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van die wet een bedongen 

huwelijksvermogensstelsel hebben aangenomen.  
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 Overigens verhindert niets die categorie van echtgenoten hun bij huwelijkscontract 

vastgelegde stelsel te wijzigen om die maatregelen te bedingen waarin de wetgever voor hen 

niet heeft voorzien. 

 

 De wetgever heeft het imperatieve karakter van de aanpassing van de wetgeving 

betreffende de huwelijksvermogensstelsels aan de rechtsbekwaamheid van de gehuwde 

vrouw, willen verzoenen met de eerbied voor de wilsautonomie van de partijen. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  In een tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid na te 

gaan van diezelfde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij inhoudt 

dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de echtgenoten die vóór 

de inwerkingtreding van die wet zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen 

met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels inzake de wettelijke gemeenschap is 

onderworpen, terwijl het wel van toepassing is op de echtgenoten die vóór de 

inwerkingtreding van die wet onder het wettelijke stelsel zijn gehuwd voor de vergoedingen 

waarvan de grond ontstaat na een termijn van één jaar volgend op die inwerkingtreding. 

 

 B.12.  Zoals is vermeld in B.5, berust het verschil in behandeling tussen de twee bedoelde 

categorieën van echtgenoten op een objectief criterium, namelijk de aard van het 

huwelijksvermogensstelsel dat de echtgenoten hebben aangenomen vóór de inwerkingtreding 

van de wet van 14 juli 1976, waarbij al dan niet een huwelijkscontract is gesloten. 

 

 B.13.  Om redenen die identiek zijn aan die welke zijn uiteengezet in B.6 tot B.9, dient de 

tweede prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 1976 

betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 

huwelijksvermogensstelsels, in die zin geïnterpreteerd dat artikel 1435 van het Burgerlijk 

Wetboek niet van toepassing is op de categorieën van echtgenoten die vóór 28 september 

1976 zijn gehuwd onder het bij huwelijkscontract vastgelegde stelsel van scheiding van 

goederen met gemeenschap van aanwinsten, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5748 

 
 

Arrest nr. 169/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 1 van de wet van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen 
België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse 
administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het slotprotocol en 
van de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel, de artikelen 10, §§ 1 
en 2, en 11, § 2, c), van die Overeenkomst en artikel 2 van de wet van 9 juni 1999 houdende 
instemming met het Avenant bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 8 februari 1999, 
gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 15 november 2013 in zake de Belgische Staat tegen Dominique Jacquet, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 november 2013, heeft het 
Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat een 
gezamenlijk minnelijk akkoord van de bevoegde overheden van de Belgische en de Franse 
Staat dat met toepassing van artikel 24, § 2, van de Belgisch-Franse Overeenkomst van 
10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen 
is gesloten in verband met een moeilijkheid of twijfel over de uitvoering van een bepaling die 
in die Overeenkomst voorkomt, een wet is, waardoor aan de rechterlijke macht elke 
jurisdictionele bevoegdheid tot interpretatie van de verdragstekst door de nationale overheden 
wordt ontzegd, artikel 170 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 145 van de 
Grondwet, dat elk geschil over politieke rechten voorbehoudt aan de hoven en 
rechtbanken ? »; 
 
 2.  « Schenden artikel 1 van de instemmingswet van 14 april 1965 houdende goedkeuring 
van de Overeenkomst van 10 maart 1964 gesloten te Brussel tussen België en Frankrijk tot 
voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en 
juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen en, via die wet, de artikelen 10, § 1, 10, § 2, 
en 11, § 2, c), van de Overeenkomst zelf, en artikel 2 van de wet van 9 juni 1999 houdende 
instemming met het Avenant bij dezelfde Overeenkomst, gedaan te Brussel op 8 februari 
1999, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat Verdrag, in zoverre het genoemde artikel 10 van de Frans-Belgische 
Overeenkomst in die zin wordt geïnterpreteerd dat de ziekenhuisintercommunales niet 
zouden kunnen worden beschouwd als entiteiten met activiteiten van industriële of 
commerciële aard, terwijl die aard van industriële of commerciële activiteit bij een koninklijk 
besluit van 10 april 1995 wordt toegekend aan de autonome gemeentebedrijven die 
verzorgende activiteiten uitvoeren ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Dominique Jacquet, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Malherbe en 
Mr. I. Richelle, advocaten bij de balie te Brussel; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-F. Dizier, advocaat bij de 
balie te Charleroi. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, 
en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en 
de zaak in beraad zal worden genomen. 
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 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Uit de verwijzingsbeslissing en uit het in dezelfde zaak gewezen arrest van het Hof van Beroep te Bergen 
van 30 november 2012 blijkt dat bij het Hof van Beroep te Bergen door de Belgische Staat hoger beroep wordt 
ingesteld dat ertoe strekt het vonnis nietig te laten verklaren dat op 24 juni 2004 door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen op tegenspraak is uitgesproken in zoverre daarin de vernietiging wordt bevolen van de 
aanslagen in de belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen - en in de aanvullende gemeentebelasting die 
voor de aanslagjaren 1995, 1996 en 1997 ten laste van Dominique Jacquet zijn gevestigd. 
 
 Het Hof van Beroep merkt in zijn arrest op dat het geschil betrekking heeft op de interpretatie van 
artikel 10 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele 
belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen. 
 
 Het Hof van Beroep te Bergen merkt op dat niet wordt betwist dat de geïntimeerde partij aan alle wettelijke 
vormvoorschriften heeft voldaan om als grensarbeider in de zin van de Overeenkomst van 10 maart 1964 te 
worden beschouwd en dat zij vroeger gedurende een twintigtal jaar in die hoedanigheid in Frankrijk is belast op 
grond van artikel 11, § 2, c), van de Overeenkomst van 10 maart 1964. Met betrekking tot de in het geding 
zijnde aanslagjaren 1995 tot 1997 heeft de Belgische Staat zijn standpunt evenwel herzien en de geïntimeerde 
op grond van artikel 10, § 1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 ambtshalve belast. 
 
 Dominique Jacquet is van mening dat artikel 10, § 1, van de voormelde Overeenkomst van 10 maart 1964 
niet op haar fiscale toestand van toepassing is, in zoverre een intercommunale volgens haar geen 
publiekrechtelijke rechtspersoon van de Staat of van een van zijn staatkundige onderdelen of plaatselijke 
gemeenschappen is. Haar werkgever, de « Association intercommunale des œuvres médico-sociales des 
arrondissements d’Arlon et de Virton » (A.I.O.M.S.), behoort tot de categorie van de juridisch zelfstandige 
openbare instellingen die door plaatselijke gemeenschappen van die Staat zijn opgericht of worden 
gecontroleerd in de zin van artikel 10, § 2, van de Overeenkomst en, bij gebrek aan een akkoord tussen beide 
overeenkomstsluitende Staten, zou de belasting van haar beroepsinkomsten dus onder de toepassing van 
artikel 11, § 2, c), van die Overeenkomst moeten vallen. Zij verzoekt het Hof van Beroep daarenboven om 
prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. 
 
 De Belgische Staat is van mening dat de bezoldigingen van de geïntimeerde onder het toepassingsgebied 
van artikel 10, § 1, van de voormelde Overeenkomst van 10 maart 1964 vallen, zoals zij tijdens de in het geding 
zijnde aanslagjaren van kracht was. De belastingadministratie preciseert daarenboven in het onderhavige geschil 
over een akkoord van de Franse belastingadministratie te beschikken dat op 13 april 2005 in het kader van de in 
artikel 24, § 2, van de Overeenkomst bedoelde overlegprocedure is verkregen. De Belgische Staat is van mening 
dat de bepalingen van dat akkoord tussen de Franse en de Belgische belastingadministratie een wet in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek zijn. 
 
 Het Hof van Beroep te Bergen merkt op dat de brief die op 13 april 2005 door de Franse 
belastingadministratie naar de Belgische centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en 
inkomensfiscaliteit is gestuurd, betrekking heeft op de interpretatie van de bepalingen van artikel 10 van de 
Overeenkomst van 10 maart 1964 in het kader van de in artikel 24, § 2, van die Overeenkomst bedoelde 
overlegprocedure en geen gewone briefwisseling is. Het is van oordeel dat de contacten tussen de bevoegde 
autoriteiten van de belastingadministraties van beide overeenkomstsluitende Staten niet noodzakelijkerwijs 
volgens de diplomatieke weg moeten verlopen en dat het dwingende of verplichte karakter van dat 
administratieve akkoord niet afhankelijk wordt gesteld van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad of 
in een voor derden toegankelijke schriftelijke administratieve bron. 
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 Het Hof van Beroep te Bergen merkt vervolgens op dat het Hof van Cassatie, bij een arrest van 9 mei 
2008, heeft geoordeeld dat de bepalingen van het akkoord dat tussen de Belgische en de Franse administratie is 
gesloten op grond van artikel 24, § 1, van de voormelde Overeenkomst van 10 maart 1964, een wet in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek zijn. Met toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Grondwettelijk Hof meent het dan ook de hiervoor weergegeven eerste prejudiciële vraag te moeten 
stellen. 
 
 Het Hof van Beroep te Bergen onderzoekt vervolgens of de door de geïntimeerde geformuleerde 
prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof moeten worden gesteld. Het acht het niet noodzakelijk de eerste 
twee prejudiciële vragen te stellen die door de geïntimeerde zijn geformuleerd maar stelt de derde prejudiciële 
vraag die de hiervoor weergegeven tweede prejudiciële vraag is. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.1.  De geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter merkt op dat het bodemgeschil betrekking heeft 
op de vraag of de bezoldigingen die door een Belgische intercommunale ziekenhuisvereniging die op het 
Belgische grensgebied is gevestigd, zijn betaald aan verplegend personeel dat in het Franse grensgebied 
verblijft, aan de grensarbeidersregeling worden onderworpen (artikel 11 van de Overeenkomst van 10 maart 
1964) of als publieke bezoldigingen worden beschouwd (artikel 10, § 1, van de Overeenkomst van 10 maart 
1964). 
 
 A.1.2.  Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag merkt de geïntimeerde partij op dat de 
belastingadministratie die ermee is belast de Overeenkomst van 10 maart 1964 toe te passen, gedurende vele 
jaren heeft geoordeeld dat artikel 10, § 1, van de Overeenkomst niet van toepassing was op de werknemers die 
in het Franse grensgebied verblijven en in het Belgische grensgebied werken voor een intercommunale, alvorens 
in het midden van de jaren 1990 van administratief standpunt te veranderen. De Belgische Staat beroept zich in 
dat verband op een akkoord dat tussen de Belgische en de Franse fiscale autoriteiten is gesloten. De partij 
beklemtoont dat in een akkoord van 2011 tussen dezelfde fiscale autoriteiten zou zijn geoordeeld dat het 
« Institut national de la santé et de la recherche médicale » (INSERM) en het « Centre national de la recherche 
scientifique » (CNRS) voor de toepassing van artikel 10 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 ook een 
industrieel of commercieel karakter hadden. Geen van die twee akkoorden werd bekendgemaakt. De partij voert 
aan dat dat akkoord een gewoon administratief standpunt uitmaakt, dat geen kracht van wet heeft en dat niet aan 
de belastingplichtigen kan worden tegengeworpen bij gebrek aan bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het 
komt de hoven en rechtbanken toe te oordelen of de toepassingsvoorwaarden van artikel 10, § 1, van de 
Overeenkomst wel degelijk zijn vervuld. De « bevoegde autoriteiten » in de zin van artikel 24, § 2, van de 
Overeenkomst van 10 maart 1964 zijn niet de nationale belastingadministraties maar de autoriteiten die 
behoorlijk gemachtigd zijn om internationale onderhandelingen te voeren en de Belgische Staat in die context te 
verbinden. Een gewone briefwisseling tussen belastingadministraties beschouwen als een « minnelijk akkoord » 
in de zin van de Overeenkomst, zou neerkomen op het ontkennen van de beginselen inzake 
bevoegdheidsverdeling en van het grondwettelijk beginsel van de wettigheid van de belasting. De partij merkt 
daarenboven op dat de fiscale autoriteiten terugwerkende kracht aan het akkoord verlenen. Dat akkoord schendt 
het beginsel van de wettigheid van de belasting aangezien het in werkelijkheid de belastingadministratie is die 
de aanslagregel vaststelt en er kan niet worden aangenomen dat het om een interpretatieve wet gaat aangezien de 
Belgische belastingadministratie van standpunt verandert ten opzichte van de praktijk die gedurende bijna 
30 jaar is toegepast. 
 
 De partij merkt op dat, indien zou worden geoordeeld dat het wettigheidsbeginsel te dezen niet wordt 
aangetast, het zogenaamde akkoord zou moeten worden teruggebracht tot een loutere administratieve 
interpretatie, die geen waarde van een wet heeft en onder de toetsing van de hoven en rechtbanken zou vallen. 
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 De partij is daarenboven van mening dat artikel 145 van de Grondwet in werkelijkheid 
een - onontbeerlijk - gevolg is van de in titel II van de Grondwet en in de artikelen 170, 172 en 191 van de 
Grondwet erkende grondrechten, zodat het deel uitmaakt van de bepalingen ten aanzien waarvan het Hof zijn 
grondwettigheidstoetsing kan uitoefenen. Indien wordt geoordeeld dat het zogenaamde akkoord de waarde van 
een wet heeft en aan de beoordeling van de hoven en rechtbanken zou worden onttrokken, wordt aan de 
belastingplichtigen evenwel het essentiële recht ontzegd om de administratieve praktijk aan de beoordeling van 
de hoven en rechtbanken te kunnen onderwerpen. Een niet-bekendgemaakte tekst zou aldus aan elke 
toetsingsmogelijkheid ontsnappen. De partij besluit dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend moet worden 
beantwoord. 
 
 A.1.3.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag is de geïntimeerde partij voor de verwijzende 
rechter van mening dat de autonome gemeentelijke ziekenhuisbedrijven en de ziekenhuisintercommunales op 
dezelfde wijze moeten worden behandeld. Met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven zijn de 
ziekenhuisactiviteiten echter wel degelijk van industriële of commerciële aard; er moet trouwens worden 
opgemerkt dat de ziekenhuisactiviteit een geheel van verstrekkingen van medische en paramedische aard omvat, 
maar ook het verlenen van diverse diensten, zoals het leveren van medicijnen, van maaltijden, het uitvoeren van 
verstrekkingen in ziekenhuizen, enz. De partij brengt daarenboven het arrest nr. 148/2012 van het Hof van 
6 december 2012 in herinnering waarin is geoordeeld dat de autonome gemeentebedrijven vergelijkbaar zijn met 
de intercommunales. De partij besluit dan ook dat de tweede prejudiciële vraag bevestigend moet worden 
beantwoord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad allereerst van mening dat het Hof 
niet bevoegd is om de vraag te beantwoorden, aangezien zij betrekking heeft op een schending van artikel 145 
van de Grondwet, dat niet onder het toepassingsgebied van artikel 26, § 1, van de bijzondere wet op het 
Grondwettelijk Hof valt. Daarenboven, aangezien de vraag betrekking heeft op een schending van de 
artikelen 145 en 170 van de Grondwet, kan het Hof ze niet beantwoorden zonder de perken van zijn 
bevoegdheden te overschrijden. De eerste prejudiciële vraag behoeft dan ook geen antwoord, volgens de 
Ministerraad, die zich op het arrest nr. 158/2012 van 20 december 2012 beroept. 
 
 In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat artikel 170 van de Grondwet niet is geschonden. 
In dat verband brengt hij het arrest nr. 20/2004 van het Hof van 4 februari 2004 in herinnering waarin wordt 
gepreciseerd dat het Hof « bij de toetsing ermee rekening [moet] houden dat het niet gaat om een eenzijdige 
soevereiniteitsakte, maar om een verdragsnorm waartoe België zich ten aanzien van een andere Staat 
volkenrechtelijk heeft verbonden ». De Ministerraad verzoekt het Hof rekening te houden met het 
internationaalrechtelijke beginsel dat onder meer in artikel 31, lid 3, a), van het Verdrag van Wenen van 23 mei 
1969 inzake het verdragenrecht is weergegeven. Het te dezen gesloten akkoord, waarvan de regelmatigheid niet 
door de verwijzende rechter in het geding wordt gebracht, ligt volledig in de lijn van die bepaling. De 
Ministerraad brengt daarenboven het arrest van het Hof van Cassatie van 9 mei 2008 in herinnering. Hoewel de 
prejudiciële vraag en de motieven van de verwijzingsbeslissing ertoe strekken de interpretatie van het Hof van 
Cassatie te bekritiseren, wordt daarin nauwelijks aangegeven in welk opzicht artikel 170 van de Grondwet zou 
zijn geschonden. De Ministerraad merkt bovendien op dat de rechterlijke macht haar jurisdictionele 
bevoegdheid tot interpretatie van de Overeenkomst van 10 maart 1964 behoudt maar dat zij rekening moet 
houden met het door de overeenkomstsluitende Staten gesloten akkoord. Overeenkomstig artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek staat het bovendien aan het Hof van Cassatie na te gaan of die interpretatie de draagwijdte 
en de perken van dat akkoord in acht neemt. De Ministerraad, die erkent dat het de gevolgen zijn van het 
akkoord dat met toepassing van artikel 24, § 2, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 is gesloten die ten 
aanzien van artikel 170 van de Grondwet worden betwist, is van mening dat dat artikel evenmin is geschonden. 
Hij brengt het arrest nr. 19/2006 van het Hof van 1 februari 2006 in herinnering. Hij besluit dat artikel 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek, in de interpretatie die het Hof van Cassatie eraan geeft, artikel 170 van de Grondwet 
niet schendt aangezien, enerzijds, een krachtens artikel 24, § 2, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 
gesloten akkoord waarvan de wettigheid overigens niet wordt betwist, in de interne rechtsorde geenszins de 
bestanddelen van de belasting vastlegt, maar zich ertoe beperkt te bepalen welke van beide 
overeenkomstsluitende Staten zijn belastingbevoegdheid behoudt en, anderzijds, de Belgische Staat te dezen 
zijn belastingbevoegdheid behoudt krachtens een gecombineerde toepassing van de artikelen 10, § 1, en 24, § 2, 
van de Overeenkomst van 10 maart 1964, bepalingen waarvan de geldigheid geenszins ter discussie wordt 
gesteld in de prejudiciële vraag. 
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 A.2.2.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad allereerst op dat voor de 
aanslagjaren waarover de verwijzende rechter zich dient uit te spreken, uit geen enkele bepaling van Belgisch 
recht, in het bijzonder van het koninklijk besluit van 10 april 1995, voortvloeit dat de autonome 
gemeentebedrijven die verzorgende activiteiten uitoefenen, worden beschouwd als entiteiten met activiteiten 
van industriële of commerciële aard. Zoals zij is gesteld, dient de prejudiciële vraag dan ook ontkennend te 
worden beantwoord. 
 
 In ondergeschikte orde, indien uit de overwegingen van de door de verwijzende rechter gewezen beslissing 
zou voortvloeien dat die rechter rekening heeft gehouden met het koninklijk besluit van 10 april 1995, zoals het 
is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1999, genomen ter uitvoering van artikel 263bis van de 
Nieuwe Gemeentewet, merkt de Ministerraad op dat die bepaling pas op 25 juni 1999 in werking is getreden en 
bijgevolg geen toepassing kan vinden in het kader van het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil. De 
tweede prejudiciële vraag dient dan ook niet in die zin te worden geherformuleerd en die vraag moet ontkennend 
worden beantwoord. 
 
 In nog meer ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de vergelijking van de 
intercommunales met de autonome gemeentebedrijven voor de toepassing van artikel 10 van de Overeenkomst 
van 10 maart 1964 niet relevant is. De intercommunales kunnen zich niet uitsluitend op het statuut van 
intercommunale beroepen om niet als entiteiten met activiteiten van industriële of commerciële aard te worden 
beschouwd. In werkelijkheid dient rekening te worden gehouden met de reële activiteit van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon, ongeacht of het een intercommunale of een autonoom gemeentebedrijf betreft. 
De Ministerraad beroept zich ter ondersteuning van zijn stelling op een arrest van het Hof van Cassatie van 
9 mei 2008. 
 
 
 Antwoord van de Ministerraad 
 
 A.3.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag doet de Ministerraad gelden dat de stelling van de 
geïntimeerde partij volgens welke de intercommunale verenigingen niet in artikel 10, § 1, van de Overeenkomst 
van 10 maart 1964 zouden worden beoogd, in strijd is met het door het Hof van Cassatie op 4 juni 2010 
gewezen arrest volgens hetwelk uit artikel 3 van de wet van 22 december 1986 voortvloeit dat de 
intercommunales publiekrechtelijke rechtspersonen zijn en dat, bijgevolg, overeenkomstig dat artikel 10, § 1, de 
bezoldigingen die aan het personeel zijn toegekend door een intercommunale waarvan de zetel in België is 
gelegen, uitsluitend in die Staat belastbaar zijn. Het staat evenwel niet aan het Grondwettelijk Hof in het kader 
van die procedure te onderzoeken of de interpretatie die het Hof van Cassatie aan artikel 10, § 1, van de 
Overeenkomst geeft, verkeerd is. Daarover wordt aan het Hof trouwens geen vraag gesteld en het Hof van 
Beroep heeft geoordeeld dat de ziekenhuisintercommunale een in artikel 10, § 1, van de Overeenkomst van 
10 maart 1964 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersoon is. 
 
 De tweede prejudiciële vraag heeft daarentegen betrekking op de woorden « die geen nijverheids- of 
handelsactiviteit uitoefent » die in artikel 10, § 1, van de Overeenkomst voorkomen. De Ministerraad is van 
mening dat die bewoordingen ten aanzien van het interne fiscale recht van de overeenkomstsluitende Staten 
moeten worden geïnterpreteerd. Hij baseert zich in dat verband op artikel 22 van de Overeenkomst van 10 maart 
1964. De Ministerraad, die zich zowel op artikel L1512-6, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie 
en decentralisatie als op het arrest van het Hof van Cassatie van 9 mei 2008 beroept, besluit dat het feit dat een 
publiekrechtelijke rechtspersoon een intercommunale is, die in de organieke wet ervan in die zin wordt 
omschreven dat zij geen handelsactiviteit kan uitoefenen, in het kader van de toepassing van de Overeenkomst 
van 10 maart 1964 niet inhoudt dat die in fiscale aangelegenheden in voorkomend geval wel een 
handelsactiviteit kan uitoefenen. De kwalificatie van de activiteit hangt de facto af van het daadwerkelijke 
karakter van de uitgeoefende activiteit zoals daarin in beginsel in fiscale aangelegenheden is voorzien wanneer 
het erom gaat een rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen volgens het soort van activiteit 
dat hij uitoefent. De Ministerraad besluit dat de kwalificatie van de activiteit waarop een publiekrechtelijke 
rechtspersoon in de zin van artikel 10, § 1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 zich toelegt, moet worden 
beoordeeld volgens een combinatie van niet-formele criteria waaraan die rechtspersoon zou voldoen : het 
nastreven van een speculatief oogmerk, de financiering van de activiteit, de voorwaarden waaronder de 
instelling haar activiteiten uitoefent, haar wijze van organisatie, de aard van een openbare dienst. Het gaat erom 
te bepalen of de instelling werkzaam is onder normale marktvoorwaarden, hetgeen in het onderhavige geval tot 
de bevoegdheid van de feitenrechter en niet van het Grondwettelijk Hof behoort. Dezelfde conclusie moet 
worden getrokken met betrekking tot de bepalingen die de gemeentebedrijven regelen, waarop de tegenpartij 
zich beroept. 
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 De Ministerraad is ten slotte van mening dat het door de geïntimeerde partij aangevoerde arrest 
nr. 148/2012 niet leidt tot de conclusies die zij trekt. Daarenboven ging het in dat laatste arrest erom de 
onderscheiden fiscale behandeling van gemeentebedrijven en intercommunales in het Belgische recht te 
vergelijken, hetgeen te dezen niet het geval is. De Overeenkomst van 10 maart 1964 bepaalt immers de 
aanknopingsfactoren die het de overeenkomstsluitende Staten mogelijk zullen maken hun belastingbevoegdheid 
te bevestigen. In casu is echter strikt genomen niet de gekozen aanknopingsfactor bepalend voor de vraag of de 
fiscale behandeling van de betrokken belastingplichtigen al dan niet gunstig uitvalt, maar het belastingniveau in 
de bevoegde Staat. Het feit in België in plaats van in Frankrijk belastbaar te zijn, is niet noodzakelijkerwijs 
discriminerend in de Belgische rechtsorde, in zoverre de eventuele negatieve gevolgen van het verschil in 
behandeling voortvloeien uit het uiteenlopen van het belastingniveau binnen de Staten die partij zijn bij de 
Overeenkomst en niet rechtstreeks uit de Belgische rechtsorde, met inbegrip van de Overeenkomst van 10 maart 
1964. 
 
 
 Antwoord van de geïntimeerde partij voor de verwijzende rechter 
 
 A.4.1.  Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de eerste prejudiciële vraag betwist de geïntimeerde 
partij de relevantie van de verwijzing naar het arrest nr. 158/2012 van het Hof. Zij merkt daarenboven op dat het 
Hof, hoewel het een rechtstreekse toetsing aan de artikelen 144 en 145 van de Grondwet heeft geweigerd, heeft 
aanvaard te toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 144 ervan. In 
de onderhavige zaak is het artikel 170 van de Grondwet dat in samenhang wordt gelezen met artikel 145 ervan, 
artikel dat nauw verbonden is aan het wettigheidsbeginsel van artikel 170 van de Grondwet. 
 
 Zich baserend op een analyse van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 mei 2008 en van het verslag 
van 2006 van het Hof van Cassatie met betrekking tot het begrip « wet » in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek, erkent de partij dat kan worden aangenomen dat het akkoord dat aanleiding heeft 
gegeven tot het arrest van het Hof van Cassatie van 9 mei 2008, voldoet aan de verschillende voorwaarden om 
als een wet in de materiële zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek te worden aangemerkt. Hetzelfde 
geldt niet voor het akkoord dat in de onderhavige zaak in het geding is. Dat akkoord berust niet op artikel 24, 
§ 1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 maar op artikel 24, § 2, van die Overeenkomst. Vervolgens 
dateren de door de belastingadministratie overgelegde documenten van na de aanslagjaren waarop de zaak 
betrekking heeft (1995 tot 1997) en, indien dat akkoord een wet zou zijn, zou het bijgevolg een retroactieve 
draagwijdte hebben en zou het vanuit dat oogpunt onwettig zijn. Ten slotte trekt de partij de kwalificatie van wet 
in het onderhavige geval in twijfel. Zoals de Belgische Staat erkent, beoogt de briefwisseling een bijzonder 
geval en vertoont het akkoord bijgevolg niet het algemene karakter dat eigen is aan een wet. Het akkoord maakt 
daarenboven geen einde aan moeilijkheden of aan twijfel, maar vormt een verandering van administratief 
standpunt en een wijziging van de Overeenkomst. Er is daarenboven geen bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad geweest en de belastingadministratie heeft niet aangetoond dat de ondertekenende ambtenaren over 
de vereiste bevoegdheidsdelegatie beschikten om krachtens artikel 24, § 2, van de Overeenkomst te handelen. 
De betwiste norm neemt bijgevolg het wettigheidsbeginsel niet in acht, in zoverre zij niet in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt, in zoverre zij de belastbare grondslag van de belastingplichtigen wijzigt, zonder 
controle van de wetgever via een instemmingswet, en in zoverre zij niet het bij de wet vereiste algemene 
karakter vertoont aangezien zij specifiek betrekking heeft op een categorie van belastingplichtigen, de 
werknemers van het ziekenhuis A.I.O.M.S., zij wordt gekenmerkt door een bevoegdheidsoverschrijding en zij 
retroactief is. 
 
 A.4.2.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag weerlegt de partij de argumentatie van de 
Ministerraad betreffende de inwerkingtreding van de wijziging die in het koninklijk besluit van 10 april 1995 is 
aangebracht. Het gaat te dezen niet om de vraag of de ene organisatievorm op een bepaald ogenblik zou worden 
bevoordeeld ten opzichte van de andere, maar of door verplegingsinrichtingen verrichte activiteiten mogelijk 
kunnen worden aangemerkt als zijnde van industriële of commerciële aard. In het koninklijk besluit van 1995 
worden geen ficties ingevoerd, maar wordt een vaststelling met betrekking tot de aard van de activiteit gedaan. 
Aangezien de overheid erkent dat de activiteiten van de ziekenhuisinstellingen van commerciële of industriële 
aard zijn ten aanzien van de gemeentelijke ziekenhuisbedrijven, bestaat dat commerciële of industriële karakter 
ten aanzien van elke instelling die dat soort van activiteiten uitoefent en dus ook ten aanzien van de 
intercommunale vennootschappen. Met betrekking tot de feitelijke analyse van de activiteiten van A.I.O.M.S. 
waarop de Belgische Staat zich beroept, merkt de partij op dat een groot aantal intercommunales die in het 
grensgebied zijn gevestigd, hun grensarbeiders de belasting in België hebben zien ondergaan (boven op de 
belasting in hun Staat van verblijf, Frankrijk), om dezelfde redenen als de geïntimeerde partij. 
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 Met betrekking tot het begrip « activiteiten van industriële of commerciële aard » antwoordt de partij aan 
de Ministerraad dat de fiscale wet strikt moet worden geïnterpreteerd en dat geen definitie van de bewoordingen 
van de Overeenkomst in andere takken van het Belgische recht kan worden gezocht. Artikel L1512-6 van het 
Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie strekt ertoe de intercommunales uit de 
commercialiteit, in het handelsrecht, te halen en aan de specifieke gevolgen ervan te onttrekken. Het gaat om 
een door de wetgever ingevoerde fictie die niet in aanmerking kan worden genomen in het kader van de 
Overeenkomst van 10 maart 1964. In het fiscale recht wordt de intercommunale in beginsel onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting en het is slechts bij wijze van uitzondering dat zij ervan wordt uitgesloten. Een private 
ziekenhuisinstelling met de vorm van een handelsvennootschap exploiteert een industriële, handels- of 
landbouwonderneming en wordt onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De intercommunale 
ziekenhuisinstellingen, die aan dezelfde regelgeving met betrekking tot de uitoefening van hun activiteiten zijn 
onderworpen, zouden het industriële of commerciële karakter van hun activiteiten verliezen, karakter dat 
daarenboven wordt toegekend aan die andere publiekrechtelijke entiteit, namelijk het autonome 
gemeentebedrijf, dat voor die activiteiten aan dezelfde regelgeving is onderworpen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  Artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het 
hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen ». 
 

 B.1.2.  Artikel 10 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot 

voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en 

juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen bepaalt : 

 

 « 1.  De bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen 
toegekend door één van de verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke 
rechtspersoon van deze Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, zijn 
uitsluitend in deze Staat belastbaar. 
 
 2.  Met wederzijds akkoord zal deze bepaling kunnen worden uitgebreid tot de 
bezoldigingen van de personeelsleden van openbare lichamen of instellingen of van juridisch 
zelfstandige instellingen, door een van de verdragsluitende Staten of door de politieke 
onderdelen van deze Staat opgericht of gecontroleerd, zelfs indien deze lichamen of 
instellingen een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen. 
 
 3.  Nochtans vinden de voorafgaande bepalingen geen toepassing wanneer de 
bezoldigingen worden betaald aan verblijfhouders van de andere Staat, die de nationaliteit 
van deze Staat hebben ». 
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 Zoals het van toepassing was op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalde artikel 11 van dezelfde Overeenkomst : 

 

 « 1.  Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 van deze 
Overeenkomst, zijn de salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen slechts 
belastbaar in de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, 
die de bron van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend. 
 
 2.  In afwijking van paragraaf 1 hierboven : 
 
 a)  mogen de salarissen, lonen en andere bezoldigingen slechts worden belast in de 
verdragsluitende Staat waarvan de loontrekker verblijfhouder is, indien de volgende drie 
voorwaarden vervuld zijn : 
 
 1°  de beneficiant verblijft tijdelijk in de andere verdragsluitende Staat voor een of meer 
tijdvakken welke gedurende het kalenderjaar 183 dagen niet te boven gaan; 
 
 2°  zijn bezoldiging voor de tijdens dit verblijf uitgeoefende activiteit wordt ten laste 
genomen door een in eerstgenoemde Staat gevestigde werkgever; 
 
 3°  hij oefent zijn activiteit niet uit ten laste van een in de andere Staat gelegen vaste 
inrichting of vaste installatie van de werkgever; 
 
 b)  zijn de bezoldigingen met betrekking tot de activiteit uitgeoefend aan boord van een 
schip of een luchtvaartuig in internationaal verkeer, of aan boord van een schip dienend tot 
het vervoer in de binnenwateren op het grondgebied van beide verdragsluitende Staten, 
slechts belastbaar in diegene van deze Staten, waar de zetel van de werkelijke leiding van de 
onderneming is gelegen; indien deze Staat geen belasting op bedoelde bezoldigingen heft, 
zijn deze belastbaar in de verdragsluitende Staat, waarvan de beneficianten verblijfhouders 
zijn. 
 
 De bezoldigingen van personen die dienst doen op andere vervoermiddelen, welke het 
vervoer op het grondgebied van beide verdragsluitende Staten onderhouden, zijn slechts 
belastbaar in de Staat waar de vaste inrichting is gelegen waarvan deze personen afhangen of, 
indien dergelijke inrichting niet aanwezig is, in de verdragsluitende Staat waarvan deze 
personen verblijfhouders zijn; 
 
 c)  zijn de grensarbeiders die deze hoedanigheid aantonen door het overleggen van de 
grenskaart welke door de tussen de verdragsluitende Staten gesloten bijzondere 
overeenkomsten werd ingesteld, op hun salarissen, lonen en andere bezoldigingen die zij als 
dusdanig ontvangen slechts belastbaar in de verdragsluitende Staat waarvan zij 
verblijfhouders zijn. 
 
 […] ». 
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 Artikel 24 van die Overeenkomst bepaalt : 

 

 « 1.  De bevoegde autoriteiten van beide verdragsluitende Staten zullen overleg plegen 
met betrekking tot de administratieve maatregelen die voor de uitvoering van de bepalingen 
van deze Overeenkomst nodig zijn en inzonderheid omtrent de rechtvaardigingen door de 
verblijfhouders van elke Staat te verstrekken om in de andere Staat de bij deze Overeenkomst 
bepaalde belastingvrijstellingen of -verminderingen te genieten. 
 
 2.  Ingeval de uitvoering van sommige bepalingen van deze Overeenkomst tot 
moeilijkheden of twijfel aanleiding zou geven, zullen de bevoegde autoriteiten van beide 
verdragsluitende Staten overleg plegen om deze bepalingen in de geest van de Overeenkomst 
toe te passen. In bijzondere gevallen zullen zij in gemeen overleg de bij deze Overeenkomst 
bepaalde regelen kunnen toepassen op natuurlijke of rechtspersonen, die geen verblijfhouders 
van een van beide verdragsluitende Staten zijn, maar die in één van deze Staten een vaste 
inrichting bezitten waarvan sommige inkomsten hun bron in de andere Staat hebben. 
 
 3.  Indien een verblijfhouder van een van beide verdragsluitende Staten oordeelt dat de 
aanslagen die te zijnen laste werden gevestigd of waarvan de vestiging te zijnen laste wordt 
overwogen, voor hem hebben geleid of moeten leiden tot een dubbele belastingheffing 
waarvan het in stand houden onverenigbaar zou zijn met de bepalingen van de 
Overeenkomst, kan hij, onverminderd het gebruik van zijn rechten inzake bezwaar en verhaal 
volgens de interne wetgeving van elke Staat, bij de bevoegde autoriteiten van de Staat 
waarvan hij verblijfhouder is een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek tot herziening 
van deze aanslagen indienen. Dit verzoek moet worden ingediend vóór het verstrijken van 
een termijn van zes maanden ingaande op de datum van de betekening of van de heffing bij 
de bron van de tweede aanslag. Indien zij de gegrondheid van dit verzoek erkennen, zullen de 
autoriteiten bij wie het verzoek aanhangig werd gemaakt, zich met de bevoegde autoriteiten 
van de andere verdragsluitende Staat verstaan om dubbele belastingheffing te voorkomen. 
 
 4.  Indien blijkt dat, om tot overeenstemming te komen, besprekingen opportuun zijn, zal 
de aangelegenheid worden voorgelegd aan een gemengde commissie waarvan de leden door 
de bevoegde autoriteiten van de beide verdragsluitende Staten zullen worden aangeduid ». 
 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt 

dat het voor de verwijzende rechter hangende geschil betrekking heeft op aanslagen in de 

belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen - en in de aanvullende gemeentebelasting 

die voor de aanslagjaren 1995, 1996 en 1997 zijn gevestigd ten laste van een fiscaal inwoner 

van Frankrijk die in België voor de « Association intercommunale des œuvres médico-

sociales des arrondissements d’Arlon et de Virton » (A.I.O.M.S.) werkt. 
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 Volgens de verwijzende rechter wordt niet betwist dat de geïntimeerde aan alle wettelijke 

voorwaarden voldoet om als « grensarbeider » te worden beschouwd en dat zij vroeger 

gedurende een twintigtal jaar in die hoedanigheid in Frankrijk is belast op grond van 

artikel 11, § 2, c), van de Overeenkomst van 10 maart 1964. Met betrekking tot de in het 

geding zijnde aanslagjaren heeft de Belgische Staat zijn standpunt herzien en de geïntimeerde 

op grond van artikel 10, § 1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 ambtshalve belast, 

ingevolge een brief die op 13 april 2005 door de Franse belastingadministratie naar de 

Belgische centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en 

inkomensfiscaliteit is gestuurd. Volgens de verwijzende rechter maakt die brief deel uit van 

de in artikel 24, § 2, van die Overeenkomst bedoelde overlegprocedure en heeft een aldus 

gesloten administratief akkoord een dwingend karakter, ook al is het niet bekendgemaakt. De 

verwijzende rechter merkt vervolgens op dat het Hof van Cassatie, bij een arrest van 9 mei 

2008, heeft geoordeeld dat de bepalingen van een akkoord dat tussen de Belgische en de 

Franse administratie is gesloten op grond van artikel 24, § 1, van de voormelde 

Overeenkomst van 10 maart 1964, een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 

Wetboek zijn. 

 

 Hij stelt het Hof dan ook een vraag over de bestaanbaarheid, met artikel 170 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 145 ervan, van artikel 608 van het Gerechtelijk 

Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat een gezamenlijk minnelijk akkoord van de bevoegde 

overheden van de Belgische en de Franse Staat dat met toepassing van artikel 24, § 2, van de 

voormelde Overeenkomst van 10 maart 1964 is gesloten in verband met een moeilijkheid of 

twijfel over de uitvoering van een bepaling die in die Overeenkomst voorkomt, een wet is, 

« waardoor aan de rechterlijke macht elke jurisdictionele bevoegdheid tot interpretatie van de 

verdragstekst door de nationale overheden wordt ontzegd ». 

 

 B.3.  Het cassatieberoep is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor een partij in de 

mogelijkheid wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens verzuim van 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de vernietiging te vragen 

van een beslissing gewezen in laatste aanleg. Het Hof van Cassatie treedt daarbij niet in de 

beoordeling van de zaken zelf. 

 

 B.4.  Artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt één van de in dat Wetboek 

bedoelde gevallen waarin cassatieberoep kan worden ingesteld. 
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 B.5.  Die bepaling kan niet aldus worden begrepen dat zij de bevoegdheid van de hoven 

en rechtbanken om de op het geschil van toepassing zijnde rechtsbepalingen te interpreteren, 

zou beperken. 

 

 B.6.  De eerste prejudiciële vraag behoeft bijgevolg geen antwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.7.  De tweede prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of artikel 1 van 

de wet van 14 april 1965 « houdende goedkeuring van de Overeenkomst [van 10 maart 1964] 

tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van 

wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het 

slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel », meer 

in het bijzonder de artikelen 10, §§ 1 en 2, en 11, § 2, c), van de Overeenkomst en artikel 2 

van de wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het Avenant van 8 februari 1999 bij 

dezelfde Overeenkomst, bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, in zoverre artikel 10 van de 

Overeenkomst in die zin wordt geïnterpreteerd dat de ziekenhuisintercommunales niet 

zouden kunnen worden beschouwd als entiteiten met activiteiten van industriële of 

commerciële aard, terwijl die aard van industriële of commerciële activiteit bij een koninklijk 

besluit van 10 april 1995 wordt toegekend aan de autonome gemeentebedrijven die 

verzorgende activiteiten uitvoeren. 

 

 B.8.  Uit de gegevens van de zaak en uit de motieven van de verwijzingsbeslissing, zoals 

zij in B.2 werden gepreciseerd, blijkt dat het voor de verwijzende rechter hangende geschil 

betrekking heeft op de aanslagjaren 1995, 1996 en 1997. Bijgevolg zijn enkel de bepalingen 

van de Overeenkomst van 10 maart 1964 vóór de wijziging ervan bij het Avenant van 

8 februari 1999 in het geding. 
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 Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt daarenboven dat enkel artikel 10, 

§ 1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 in het geding is. Het Hof beperkt zijn 

onderzoek tot die bepaling. 

 

 B.9.  Daar de toetsing van het Hof het onderzoek van de inhoud van de voormelde 

bepalingen van de Overeenkomst omvat, moet het Hof ermee rekening houden dat het niet 

gaat om een eenzijdige soevereiniteitsakte, maar om een verdragsnorm waartoe België zich 

ten aanzien van een andere Staat volkenrechtelijk heeft verbonden. 

 

 Zoals de andere overeenkomsten tot het vermijden van de dubbele belasting heeft de 

Frans-Belgische Overeenkomst van 10 maart 1964 in eerste instantie tot doel een einde te 

maken aan de internationale dubbele belasting of de gevolgen ervan te verzachten, wat 

inhoudt dat de overeenkomstsluitende Staten gedeeltelijk of geheel ervan afzien het recht uit 

te oefenen dat hun wetgeving aan hen toekent om bepaalde inkomsten te belasten. De 

Overeenkomst regelt dus de verdeling van de belastingbevoegdheid tussen de Staat van 

verblijf van de belastingplichtige en de bronstaat van de inkomsten, en voert geen nieuwe 

fiscale verplichtingen in ten opzichte van hun interne rechten. 

 

 De memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van de 

Overeenkomst preciseert dat de Overeenkomst is geïnspireerd op de type-overeenkomsten die 

op internationaal niveau werden opgesteld en een methode volgt die in ruime mate wordt 

aanbevolen door het Fiscaal Comité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) (Parl. St., Kamer, 1964-1965, nr. 970/1, p. 3). 

 

 B.10.  In het algemeen kan door het vaststellen van een specifieke fiscale regeling voor 

de grensarbeiders worden vermeden dat de aanwerving wordt belemmerd door het bestaan 

van een grens, waarbij de belastingheffing in de woonstaat de werknemer toelaat om in de 

fiscale regeling te blijven die op hem van toepassing zou zijn indien hij zou werken in het 

land waar hij woont. 

 



 14 

 Eveneens in het algemeen werd het belasten van de overheidsambtenaar door de Staat 

die hem in dienst heeft, verantwoord door de sterke band tussen hen. Een dergelijke methode 

van overdracht is geïnspireerd op de « regels van de internationale hoffelijkheid » en « is 

opgenomen in talrijke overeenkomsten die van kracht zijn onder de lidstaten van de OESO 

zodat kan worden verklaard dat die reeds internationaal aanvaard is » (Modelovereenkomst 

inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, verkorte versie, OESO, Parijs, 

2005, p. 254).  

 

 B.11.  Gelet op de ruime beoordelingsbevoegdheid van de wetgever in fiscale zaken, 

heeft die laatste niet op onredelijke wijze gehandeld door in te stemmen met een 

overeenkomst tot voorkoming van een dubbele belasting op grond waarvan de Belgische 

werknemers, ambtenaren van een Belgische overheid, die evenwel in Frankrijk verblijven, 

binnen het grensgebied, zijn onderworpen aan de Belgische belastingregeling, terwijl dat niet 

het geval zou zijn indien hun werkgever een privaatrechtelijke rechtspersoon was. Immers, de 

band tussen de belastingschuldigen en de Staat waar zij hun beroepsactiviteit uitoefenen, is 

sterker in het eerste geval dan in het tweede. Het is overigens redelijk om, in het kader van 

internationale overeenkomsten inzake het voorkomen van dubbele belasting, rekening te 

houden met de regels van de internationale hoffelijkheid tussen Staten, temeer daar die zijn 

gecodificeerd binnen internationale organisaties. 

 

 Het verschil in behandeling is des te minder onverantwoord daar er een afwijkende 

regeling bestaat ten behoeve van de Belgische grensarbeider die in België wordt 

tewerkgesteld door een publiekrechtelijk persoon met nijverheids- of handelsactiviteiten, die, 

gelet op de economische dimensie van de activiteiten van de publiekrechtelijke persoon die 

hem tewerkstelt, op dezelfde wijze zal worden behandeld als een Belgische grensarbeider die 

wordt tewerkgesteld door een privaatrechtelijke rechtspersoon. 

 

 B.12.  In zoverre het bepaalt dat de bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, 

wedden, soldijen en pensioenen toegekend door een van de verdragsluitende Staten of door 

een publiekrechtelijke rechtspersoon van die Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit 

uitoefent, uitsluitend in die Staat belastbaar zijn, brengt artikel 10, § 1, van de Overeenkomst 

van 10 maart 1964 niet het verschil in behandeling tussen de ziekenhuisintercommunales en 

de autonome gemeentebedrijven die verzorgende activiteiten uitvoeren teweeg dat het 

voorwerp van de prejudiciële vraag uitmaakt. 
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 Het komt de rechter bij wie het fiscale geschil aanhangig is gemaakt, toe het voormelde 

artikel 10, § 1, en meer in het bijzonder de woorden « publiekrechtelijke rechtspersoon van 

deze Staat » en de woorden « die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent », te 

interpreteren, door rekening te houden met de essentie van de werkelijke activiteit van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon die de bezoldigingen toekent en door zich te baseren op 

criteria zoals de financiering van de activiteit, de wijze van organisatie en de aard van de 

verleende dienst. Een dergelijk onderzoek moet zowel voor een intercommunale als voor een 

autonoom gemeentebedrijf worden verricht met inachtneming van de grondwettelijke regels 

van gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 Daarenboven houdt een eventueel verschil in behandeling tussen grensarbeiders 

naargelang artikel 10, § 1, al dan niet op hen van toepassing is, in elk geval geen 

onevenredige gevolgen in, in zoverre het niet vaststaat dat de aanwijzing van de Staat die de 

bezoldigingen verschuldigd is als de Staat die bevoegd is belasting te heffen ter zake van 

overheidsbeloningen, op zichzelf negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokken 

belastingplichtigen. Strikt genomen is niet de gekozen aanknopingsfactor bepalend voor de 

vraag of de fiscale behandeling van de betrokken belastingplichtigen al dan niet gunstig 

uitvalt, doch wel het belastingniveau in de bevoegde Staat (zie, in dezelfde zin, HvJ, 12 mei 

1998, C-336/96, Gilly, punt 34). 

 

 B.13.  De toetsing aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.14.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 -  Artikel 1 van de wet van 14 april 1965 « houdende goedkeuring van de Overeenkomst 

tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van 

wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het 

slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel » 

schendt niet de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5750 en 5751 

 
 

Arrest nr. 170/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2.3.51 tot 2.3.62 (« Parkings buiten 

de openbare weg ») en 4.1.1, §§ 4 tot 9, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing, ingesteld door de vzw « Federatie van de Belgische parkings » en door de 

« Beroepsvereniging van de Vastgoedsector ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 21 november 2013 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 22 november 2013, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 2.3.51 tot 2.3.62 (« Parkings buiten de openbare weg ») 
en 4.1.1, §§ 4 tot 9, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2013) respectievelijk door de vzw « Federatie van de 
Belgische parkings », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Nopere, advocaat bij de 
balie te Brussel, en door de « Beroepsvereniging van de Vastgoedsector », bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. M. Scholasse, advocaat bij de balie te Brussel, en Mr. N. Barbier, 
advocaat bij de balie te Nijvel. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5750 en 5751 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. C. Molitor en Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, heeft memories 
ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering heeft ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 16 september 2014, na de partijen te hebben uitgenodigd 
om, in een aanvullende memorie uiterlijk op 11 september 2014 in te dienen en binnen 
dezelfde termijn aan de andere partijen mee te delen, op de volgende vragen te antwoorden : 
 
 « 1.  Vanaf welke datum is de exploitatie van een overdekte parking of openluchtparking, 
in het Brusselse Gewest, onderworpen aan een tijdelijk verleende administratieve 
vergunning ? 
 
 2.  Dient te worden beschouwd dat het onherroepelijke en definitieve karakter van de 
verzaking bedoeld in artikel [13ter, § 1], van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen, zoals ingevoegd bij artikel [4.1.1, § 4], van de bestreden ordonnantie, 
tegenstelbaar is aan de eigenaar van de parking in kwestie, zelfs wanneer hij niet de huidige 
exploitant ervan is ? ». 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  de verzoekende partij in de zaak nr. 5750; 
 
 -  de verzoekende partij in de zaak nr. 5751; 
 
 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in iedere zaak. 
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 Op de openbare terechtzitting van 16 september 2014 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Nopere en Mr. L. Vansnick, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 5750; 
 
 .  Mr. N. Barbier en Mr. G. Van Hoorebeke, advocaat bij de balie te Brussel, loco 
Mr. M. Scholasse, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5751; 
 
 -  Mr. C. Molitor, voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 
 
 A.1.1.  De « Beroepsvereniging van de Vastgoedsector » (hierna : « BVS ») wijst erop dat de wet van 
31 maart 1898 beroepsverenigingen de hoedanigheid verleent om bepalingen aan te vechten die de collectieve 
belangen van hun leden rechtstreeks en ongunstig kunnen raken, en dat haar maatschappelijk doel onder meer 
erin bestaat de beroepsbelangen van haar leden te beschermen alsook het recht op private eigendom te 
bevorderen en te beschermen. Zij onderstreept verder nog dat er onder haar effectieve leden 
handelsvennootschappen of natuurlijke personen zijn die beroepsmatig programma’s voor stadsuitbreiding, voor 
het optrekken van gebouwen en delen van gebouwen ontwerpen of realiseren, of die in zulke programma’s of 
gebouwen investeren. 
 
 Volgens die partij raken de bestreden bepalingen de belangen van haar leden rechtstreeks en ongunstig 
omdat zij kunnen leiden tot een vermindering van de capaciteit aan geldig toegestane parkeerinrichtingen, bij de 
verlenging of de vernieuwing van de milieuvergunning die eraan verbonden is, wat een weerslag zal hebben op 
de activiteiten van de eigenaars of exploitanten van die parkings, onder wie een groot aantal leden van die 
verzoekende partij. Die laatste wijst erop dat dit ook opgaat in geval van betaling van de milieubelasting. 
 
 A.1.2.  De vzw « Federatie van de Belgische parkings » (hierna : « BPF ») wijst erop dat haar 
maatschappelijk doel onder meer erin bestaat de belangen van haar leden, namelijk de constructeurs, eigenaars 
en exploitanten van parkings in België, gelegen op of buiten de openbare weg, te bevorderen en te verdedigen. 
Zij onderstreept verder nog dat, binnen het kader van haar statuten, elk gebouw of deel van een gebouw dat 
wordt opgetrokken, ingericht en geëxploiteerd met het oog op het parkeren tegen een uurtarief van 
motorvoertuigen en dat een capaciteit heeft van ten minste honderd voor het publiek toegankelijke plaatsen, als 
een parking buiten de openbare weg wordt beschouwd. 
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 Volgens die partij is haar maatschappelijk doel duidelijk onderscheiden van het algemeen belang en van de 
individuele belangen van haar leden. Zij is overigens van mening dat de bestreden bepalingen ertoe strekken een 
maximumquotum van toegelaten parkeerplaatsen per gebouw op te leggen, en de houders van een 
milieuvergunning of -certificaat verplichten zich eraan te conformeren of een milieubelasting te betalen. Zij leidt 
eruit af dat minstens een deel van de personen wier belangen zij beschermt, te maken kunnen hebben met die 
bindende regels. 
 
 De BPF is verder nog van mening dat de uitsluiting van de openbare parkings uit het toepassingsgebied van 
de bestreden bepalingen geen invloed heeft op haar belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te 
vorderen. Er kan immers niet met zekerheid worden gesteld dat de leden wier belangen door die partij worden 
verdedigd, openbare parkings beheren in de zin van artikel 2.3.51 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat 
en Energiebeheersing (hierna : « BWLKE »). Die partij wijst erop dat de Brusselse Regering de criteria op grond 
waarvan een parking als openbare parking kan worden erkend, nog niet heeft vastgesteld en dat, bovendien, de 
milieuvergunningen die tot op heden in het Brusselse Gewest zijn uitgereikt nooit een parking hebben erkend als 
zijnde een openbare parking, zodat de uitsluiting waarin artikel 2.3.52 van het BWLKE voorziet, thans 
onwerkzaam is. 
 
 A.1.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwist het belang van de BPF om in rechte te treden. 
Volgens de Regering zijn de leden van die verzoekende partij eigenaar van parkings die doorgaans als publieke 
parkings worden beschouwd, die voor iedereen toegankelijk zijn, of staan zij in voor de aanleg of de exploitatie 
ervan. De Regering voert echter aan dat dit type van parkings uitgesloten is van het toepassingsgebied van de 
bestreden bepalingen, die bijgevolg niets te maken hebben met het maatschappelijk doel van de BPF. 
 
 De Regering erkent dat nog geen enkel uitvoeringsbesluit werd aangenomen, maar is van mening dat 
daaruit niet kan worden afgeleid dat de uitzondering die is bepaald ten gunste van de openbare parkings nog niet 
van toepassing is. 
 
 De Regering steunt haar argumentatie op het arrest nr. 201/2005 van het Hof en is van mening dat het 
aanvaarden van het belang van de BPF om in rechte te treden, erop zou neerkomen vooruit te lopen op de wijze 
waarop zij de haar verleende machtiging in werking zou stellen. Het belang van de BPF zou bijgevolg te 
hypothetisch en te onrechtstreeks zijn om haar beroep te gronden. 
 
 A.1.4.  De BPF repliceert dat de Regering ten onrechte steunt op het arrest nr. 201/2005 van het Hof omdat 
het pas is wanneer de Regering het besluit tot uitvoering van artikel 2.3.51 van het BWLKE aanneemt dat haar 
leden zullen kunnen proberen de uitzondering te doen gelden die erin is bepaald ten gunste van de openbare 
parkings. Volgens de BPF gaat het hier dus niet erom te gissen naar de wijze waarop de aan de Regering 
verleende machtiging ten uitvoer zal worden gelegd, maar, integendeel, vast te stellen dat, bij gebrek aan 
precisering van het begrip « openbare parking », de bestreden bepalingen thans van toepassing zijn op minstens 
een gedeelte van de parkings die toebehoren aan de vennootschappen waarvan die partij de belangen verdedigt. 
 
 A.1.5.  De Regering antwoordt dat niet valt in te zien hoe de bestreden bepalingen, aangezien de 
ordonnantiegever heeft bepaald dat zij niet van toepassing zijn op de openbare parkings, zouden kunnen worden 
toegepast op de publiek toegankelijke parkings zonder het BWLKE te schenden, ook al is het uitvoeringsbesluit 
nog niet genomen. Volgens de Regering zou alleen het uitvoeringsbesluit kunnen tonen of het maatschappelijk 
doel van de BPF wordt geraakt. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat betreft het eerste middel in de zaken nrs. 5750 en 5751 
 
 A.2.1.  De BPF en de BVS leiden beiden een eerste middel af uit de schending van artikel 16 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. De BPF beroept zich eveneens op de vrijheid van handel en nijverheid. 
 
 A.2.2.  De BVS is van mening dat, over het algemeen, de maatregelen die zij betwist bijdragen tot de 
bescherming van het leefmilieu, maar dat het verband tussen de genoemde maatregelen en die doelstelling niet 
voldoende wordt aangetoond. Zij wijst in dat verband erop dat door de toename van het aantal « schone » 
voertuigen die maatregelen nog moeilijker te rechtvaardigen zullen zijn in het licht van zulk een 
milieudoelstelling. 
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 Diezelfde partij is verder nog van mening dat de bestreden maatregelen uitlopen op een onbetwistbaar 
economisch verlies voor de eigenaar van parkings die als overtollig worden beschouwd, hetzij wegens het totale 
waardeverlies ervan (in geval van afschaffing zonder herbestemming of omschakeling), hetzij wegens de 
waardevermindering ervan (in geval van omschakeling), hetzij wegens de betaling van de milieubelasting 
waarvan het bedrag jaarlijks zal toenemen. Die partij is echter van mening dat er geen rechtstreeks en a fortiori 
redelijk verband bestaat tussen het nagestreefde doel en de aantasting van het eigendomsrecht. 
 
 De BVS is verder nog van mening dat er geen echte keuzevrijheid is met betrekking tot de verschillende 
door de bestreden bepalingen geboden alternatieven voor overtollige parkeerplaatsen, maar dat de beslissing van 
de eigenaar vooral samenhangt met de verplichtingen die inherent zijn aan zijn situatie en met de kenmerken van 
de betrokken inrichting. 
 
 Diezelfde partij onderstreept overigens dat de bestreden bepalingen een flagrante inmenging vormen in de 
lopende huurovereenkomsten. Bovendien is zij van mening dat, wanneer het gebouw wordt gebruikt door één 
enkele huurder-exploitant, die dus als enige in staat is, in die hoedanigheid, om de toekenning, de verlenging of 
de vernieuwing van de milieuvergunning aan te vragen, de eigenaars van de parking definitief overtollige 
parkeerplaatsen zouden kunnen verliezen indien de huurder zou beslissen ze niet verder te exploiteren. 
 
 De BVS wijst nog erop dat de aantasting van het eigendomsrecht definitief is, terwijl in geen enkele 
compensatiemaatregel is voorzien. Zij voert ten slotte aan dat een substantieel gedeelte van de financiële last die 
verbonden is aan het bestrijden van de milieu-impact van het wegtransport enkel laten doorwegen op de 
kantoorgebouwen, in ruime zin, met overtollige parkeerplaatsen, die op zich niet vervuilend zijn, zonder enige 
schadevergoeding, tot een schending van het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten leidt. 
 
 A.2.3.  De BPF is van mening dat de door haar betwiste bepalingen een aanzienlijke beperking meebrengen 
van het genot van het recht van de houders van milieuvergunningen of -certificaten. Zij wijst erop dat het Hof 
eist dat in een vergoedingsregeling wordt voorzien wanneer de beperking kan worden gelijkgesteld met een 
feitelijke onteigening. 
 
 Die partij spreekt zich niet uit over het legitieme karakter van de doelstellingen die met de bestreden 
bepalingen worden nagestreefd. Zij wijst daarentegen erop, bij wijze van evenredigheidstoetsing, dat de 
bestreden bepalingen geleidelijk zullen worden toegepast op de bestaande parkeerinrichtingen, naar aanleiding 
van de verlenging of vernieuwing van hun milieuvergunning, en dat zij ertoe verplichten, zonder compensatie, 
hetzij de overtollige plaatsen ter beschikking te stellen van het grote publiek, hetzij ze voor nieuwe activiteiten te 
herbestemmen, hetzij de milieubelasting te betalen die in werkelijkheid een ontradende belasting zou zijn en 
waarvan het bedrag, dat jaarlijks wordt verhoogd, in elk geval voor de parkeerplaatsen gelegen in zone A, elke 
financiële winst op middellange termijn zou tenietdoen. Die partij wijst daarnaast erop dat de Regering, met 
betrekking tot de overtollige plaatsen, de duur van de verlengde milieuvergunning kan beperken, zodat de houder 
ervan niet de zekerheid heeft dat hij het vrije genot van zijn goed kan blijven hebben. 
 
 Volgens de BPF is de aantasting des te onevenrediger omdat zij raakt aan de kern van de prerogatieven van 
de betrokken houders van milieuvergunningen, een waardevermindering van hun onroerende eigendom 
meebrengt en ertoe leidt geldig toegelaten en geëxploiteerde parkeerplaatsen onbeschikbaar te maken, zelfs 
wanneer het creëren van dat aantal plaatsen was geëist, door de voor stedenbouw bevoegde overheden, bij het 
optrekken van het betrokken gebouw. In dat verband vermeldt die verzoekende partij de omzendbrief nr. 59 van 
17 juni 1970, de « omzendbrief De Saeger » genoemd, op grond waarvan het creëren van een bepaald aantal 
parkeerplaatsen werd geëist bij het optrekken van een nieuw gebouw of bij de verbouwing van een oud gebouw. 
 
 De BPF onderstreept verder nog dat de aantasting van het eigendomsrecht discriminerende gevolgen heeft 
en onomkeerbaar is, zelfs voor bestaande en uit stedenbouwkundig oogpunt definitief toegelaten 
parkeerplaatsen. Zij doet ook gelden dat het onderbrengen van een onroerend goed in een van de drie 
onderscheiden zones om het aantal toegelaten parkeerplaatsen te berekenen, afhangt van beleidskeuzen of van 
beslissingen van vervoersmaatschappijen, die kunnen evolueren, wat de economische analyse die moet 
voorafgaan aan de keuze van de vergunninghouder om de milieubelasting te betalen of om over te gaan tot de 
overname van de parkeerplaatsen onmogelijk maakt. De BPF onderstreept echter dat, in geval van onzekerheid, 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitdrukkelijk heeft geoordeeld dat het ontbreken van enige vorm 
van compensatie een aanwijzing vormt voor schending van het eigendomsrecht. 
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 Diezelfde partij onderstreept verder nog dat de aantasting van het eigendomsrecht niet voorzienbaar, noch 
geleidelijk is omdat de bestreden bepalingen in werking zijn getreden zonder overgangsregeling, en dat terwijl, 
bij de goedkeuring van het gewestelijk plan inzake parkeerbeleid, geen enkele verwijzing naar dat type van 
restrictieve maatregelen werd gedaan. 
 
 A.2.4.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst erop dat de bestreden bepalingen ertoe bijdragen het 
energieverbruik te verminderen, zowel om de luchtkwaliteit te waarborgen en de klimaatveranderingen te 
bestrijden als om zich meer bepaald te conformeren aan de pertinente Europese richtlijnen ter zake. Zij 
onderstreept overigens dat de ordonnantiegever een oplossing wilde vinden voor het probleem van 
verkeersdrukte als gevolg van het woon-werkverkeer, dat nefaste gevolgen heeft voor het milieu en de economie. 
De Regering doet gelden dat het BWLKE dat doel nastreeft door het gebruik van wagens met zeer hoge 
milieuprestaties te bevorderen en het gebruik van motorvoertuigen te verminderen. Wat dat laatste aspect betreft, 
onderstreept de Regering dat de ordonnantiegever heeft geoordeeld dat een echte afname van het autoverkeer 
onlosmakelijk verbonden is aan een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Diezelfde partij wijst eveneens 
erop dat het nastreven van een milieudoelstelling aantastingen van het eigendomsrecht kan rechtvaardigen. 
 
 De Regering is overigens van mening dat rekening dient te worden gehouden met het door de 
ordonnantiegever nagestreefde doel van een gelijke behandeling van de gebouwen opgetrokken vóór en na 2002, 
aangezien de kantoorgebouwen die nog moeten worden opgetrokken reeds onderworpen zijn aan de regels die 
een maximumaantal parkeerplaatsen opleggen. 
 
 De Regering erkent dat de parlementaire voorbereiding geen melding maakt van de wetenschappelijke 
studies die de pertinentie van de maatregel ten opzichte van dat doel ondersteunen, maar voert aan dat er wel 
degelijk studies in die zin zijn gevoerd, en citeert bepaalde resultaten ervan. Volgens haar is de maatregel 
bijgevolg wel adequaat. 
 
 De Regering wijst vervolgens erop dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de betwiste maatregel het 
eigendomsrecht van de personen die zij verdedigen op onevenredige wijze zou aantasten, en onderstreept in dat 
verband dat in een overgangsregeling voor de bestaande vergunningen is voorzien omdat de houders ervan, op 
het ogenblik dat zij de verlenging ervan aanvragen, moeten kiezen tussen het behoud van de overtollige plaatsen, 
tegen betaling van de milieubelasting, de afschaffing of de omschakeling ervan. Er bestaat volgens de Regering 
dus geen verplichting om de milieubelasting te betalen. 
 
 Diezelfde partij onderstreept verder nog dat de parkeerplaatsen die binnen het toepassingsgebied van de 
bestreden bepalingen vallen, dus met uitzondering van de openbare parkings die gratis of tegen betaling 
toegankelijk zijn, in principe geen inkomsten voortbrengen omdat zij over het algemeen gratis ter beschikking 
worden gesteld van de werknemers die in het gebouw werken waarvoor die plaatsen zijn bedoeld. 
 
 De Regering wijst bovendien erop dat de referentienormen zich niet ertegen verzetten dat een 
onrechtstreekse sanctie wordt verbonden aan de positieve verplichting die aan de eigenaars wordt opgelegd om 
een doel van algemeen belang na te streven. Zij vermeldt in dat verband het arrest nr. 72/2008 van het Hof, 
waarin het Hof de jaarlijkse heffing ten laste van de producenten die een zakelijk recht uitoefenen op niet-
benutte of onderbenutte sites voor elektriciteitsproductie, geldig heeft verklaard. 
 
 Diezelfde partij is van mening dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de beperking van de 
geldigheidsduur van de overgangsregeling, waartoe de Regering eventueel beslist in geval van vernieuwing van 
de milieuvergunning, een onevenredige aantasting zou vormen van hun eigendomsrecht. Zij onderstreept 
eveneens dat geen enkele van de in het eerste middel beoogde referentienormen een rechtstreeks verband vereist 
tussen het nagestreefde doel en de aantasting van het eigendomsrecht, in tegenstelling tot hetgeen de BVS 
aanvoert, en dat in principe de inmengingen in het eigendomsrecht zonder schadevergoeding kunnen gebeuren. 
 
 Volgens de Regering is de maatregel des te minder onevenredig omdat de ordonnantiegever in 
verschillende waarborgen heeft voorzien, zoals het in aanmerking nemen van de reële alternatieven voor de 
verplaatsing per auto, via de indeling van het grondgebied in drie zones, het bestaan van een afwijkende 
regeling, bepaald in artikel 2.3.54, § 4, van het BWLKE, voor de specifieke gevallen waarin de algemene 
toepassing van de bestreden bepalingen onaangepast zou blijken en, ten slotte, het bestaan van bijstand bij de 
herbestemming van alle overtollige parkeerzones of een deel daarvan, via een gewestelijke begeleidingsdienst. 
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 Wat betreft de beweerde schending van het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten, verwijst de 
Regering naar haar argumentatie met betrekking tot het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak 
nr. 5570. 
 
 A.2.5.  De BPF betwist de verwijzing van de Regering naar het arrest nr. 72/2008 van het Hof. Zij is van 
mening dat het in casu niet gaat om « niet-benutte of onderbenutte » sites en dat het doel van de wet die in het 
geding was in de zaak die tot dat arrest aanleiding heeft gegeven, helemaal niets te maken had met dat van de 
bestreden ordonnantie omdat het erom ging de concurrentie te verbeteren. Volgens die partij doen de bestreden 
bepalingen afbreuk aan de kern van de prerogatieven van de houders van milieuvergunningen, die rechtmatig 
mochten verwachten dat zij de parkeerplaatsen zouden kunnen gebruiken en exploiteren binnen de grenzen van 
de vergunning die hun was toegekend. 
 
 De BPF is eveneens van mening dat de Regering ten onrechte stelt dat de omzendbrief « De Saeger » sedert 
bijna twintig jaar niet meer wordt toegepast, omdat hij is toegepast tot het begin van de jaren 2000. 
 
 A.2.6.  De BVS onderstreept dat de ordonnantiegever een pertinentere maatregel ten opzichte van de 
doelstellingen die hij volgens de Regering nastreefde zou hebben genomen indien hij meer aandacht had 
geschonken aan de kwestie van het autoverkeer, in ruime zin, en van de mobiliteit, in plaats van die van de 
parkeerplaatsen, die op zich niet verontreinigend zijn. 
 
 Die partij betwist ook het argument van de Regering volgens welk de bestreden maatregel geen financiële 
impact zou hebben voor de personen van wie zij de belangen verdedigt. Zij onderstreept in dat verband de kosten 
van de aanleg en het onderhoud van zulke parkeerplaatsen, hun patrimoniale waarde en hun belang als element 
van een globaal « pakket » van vergoedingen. Volgens die partij zou de milieubelasting bovendien jaarlijks een 
globaal bedrag van meer dan 21 000 000 euro kunnen vertegenwoordigen, voor het geheel van de ongeveer 
25 000 overtollige parkeerplaatsen, waarvan zij de globale waarde op ongeveer 750 000 000 euro schat. 
 
 A.2.7.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering repliceert dat in de eerste plaats rekening moet worden 
gehouden met de ruime beoordelingsmarge waarover de wetgever ter zake beschikt. Zij is overigens van mening 
dat de eigenaars van overtollige parkeerplaatsen die inkomsten eruit zouden willen halen, ze kunnen verhuren 
aan het publiek, waardoor zij bovendien worden onttrokken aan het toepassingsgebied van de bestreden 
bepalingen. 
 
 De Regering is verder nog van mening dat het door de BVS aangevoerde cijfer van 21 000 000 euro niet 
toelaat de evenredigheid van de maatregel voor de eigenaars van de betrokken parkings te beoordelen, en dat de 
marktwaarde van de parkings niets zegt over de eventuele inkomsten die door de genoemde eigenaars eruit 
worden gehaald. 
 
 
 Wat betreft het tweede middel in de zaak nr. 5751 en het eerste onderdeel van het tweede middel in de zaak 
nr. 5750 
 
 A.3.1.  De twee verzoekende partijen verwijten de ordonnantiegever in hoofdzaak dat hij de 
parkeerplaatsen die binnen het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen vallen en die welke ervan zijn 
uitgesloten, verschillend heeft behandeld. 
 
 A.3.2.  De BVS onderstreept dat alleen de parkings bij kantoorgebouwen en bij gebouwen bestemd voor 
productie van immateriële goederen of hoogtechnologische activiteiten door de in het geding zijnde maatregel 
worden beoogd. 
 
 Die verzoekster kan begrijpen dat het rechtmatig is de openbare parkings uit te sluiten van de bestreden 
regeling; dat geldt echter niet voor de andere types van parkeerplaatsen die van de bekritiseerde bepalingen zijn 
uitgesloten en, in het bijzonder, voor de uitzondering bedoeld in artikel 2.3.52, § 3, 3°, van het BWLKE, voor de 
parkings die exclusief bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of voor 
activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, voor handelszaken, voor groothandel, voor grote 
speciaalzaken, voor voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst en voor hotelinrichtingen. 
 
 De BVS wijst erop dat, volgens de parlementaire voorbereiding, die types van parkings van het 
toepassingsgebied van de bestreden bepalingen zijn uitgesloten wegens de ligging ervan en het slechte aanbod 
van openbaar vervoer, alsook wegens het onaangepaste karakter van het criterium van de vloeroppervlakte van 
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het gebouw om het aantal toegelaten parkeerplaatsen te berekenen. Die partij wijst echter erop dat, hoewel een 
handelscentrum gelegen aan de rand van de stad zich niet in dezelfde situatie bevindt, wat de toegang tot het 
openbaar vervoer betreft, als een handelscentrum gelegen in het stadscentrum, beide gebouwen aan de bestreden 
maatregelen ontsnappen. Bovendien oordeelt zij dat de verantwoording nog meer benadrukt dat het 
berekeningssysteem dat voor de kantoorgebouwen is gekozen, niet aangepast is aan de activiteiten die van het 
toepassingsgebied van de bestreden bepalingen zijn uitgesloten. 
 
 Zij is van mening dat de wil om het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer te beperken door geen 
gratis parkeerplaats aan te bieden op het werk, eveneens zou moeten worden toegepast op de categorieën van 
parkings die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen, omdat die doelstelling in 
algemene bewoordingen is geformuleerd en kan worden toegepast op alle categorieën van activiteiten en 
werknemers. 
 
 Wat betreft de uitzondering verbonden aan de parkings bestemd voor een woonfunctie, oordeelt de BVS dat 
zij enkel zou kunnen worden begrepen indien de parkeerplaatsen op de plaats van bestemming van de bewoners 
van die woningen hoofdzakelijk privéplaatsen verbonden aan kantooroppervlakten zouden zijn, wat op geen 
enkele manier wordt aangetoond. 
 
 A.3.3.  De BPF oordeelt, in het eerste onderdeel van haar tweede middel, dat in de parlementaire 
voorbereiding van de bestreden ordonnantie geen voldoende verantwoording wordt gegeven voor het 
doorgevoerde verschil in behandeling. Zij ziet niet in welk opzicht dezelfde soort hinder die wordt veroorzaakt, 
enerzijds, door de parkings die binnen het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen vallen en, anderzijds, 
door de parkings die ervan zijn uitgesloten, in omvang dermate zou verschillen dat zij zulk een verschil in 
behandeling zou rechtvaardigen. Zij verwijst in dat verband naar het arrest nr. 102/98 van het Hof. 
 
 Die partij is van oordeel dat het feit dat de activiteiten bedoeld in artikel 2.3.52, § 3, 3°, van het BWLKE 
meestal ver verwijderd zijn van de knooppunten van het openbaar vervoer, geen invloed heeft omdat eenzelfde 
vaststelling zou kunnen worden gedaan voor de parkeerplaatsen die binnen het toepassingsgebied van de 
bestreden bepalingen vallen en die behoren tot zone C, omschreven in artikel 2.3.53, § 4, van het BWLKE. 
 
 Op dezelfde wijze oordeelt zij dat de uitzondering ten gunste van de parkings verbonden aan 
privéwoningen niet overtuigend is omdat het probleem van het parkeren en van de luchtverontreiniging 
algemeen is en verbonden is aan alle verplaatsingen per wagen. 
 
 Wat ten slotte de uitzondering ten gunste van de openbare parkings betreft, naast het feit dat dit begrip door 
de ordonnantiegever niet duidelijk wordt gedefinieerd, dient te worden opgemerkt dat hun uitsluiting van het 
toepassingsgebied van de bestreden bepalingen verantwoord is door de eigen bedoeling en de specifieke 
reglementering ervan. Volgens de BPF legt niettemin geen enkele geldende wetsbepaling de houders van 
milieuvergunningen voor een openbare parking verplichtingen op met betrekking tot de exploitatie ervan. 
 
 A.3.4.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderstreept dat een afname van het autoverkeer niet kan 
worden bereikt zonder een beperking van het aantal parkeerplaatsen, in het bijzonder die welke verbonden zijn 
aan kantoorgebouwen die overigens gemakkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Zij is bijgevolg van 
mening dat het door de verzoekende partijen bekritiseerde verschil in behandeling redelijk verantwoord is. Zij 
wijst in dat verband erop dat het autoverkeer op het grondgebied van het Gewest hoofdzakelijk wordt 
veroorzaakt door pendelaars die zich tijdens de spits verplaatsen om naar hun werk of hun woonplaats te gaan, 
en leidt daaruit af dat de van de bestreden bepalingen uitgesloten parkeerplaatsen uit dat oogpunt geen 
soortgelijke hinder veroorzaken. 
 
 De Regering onderstreept dat de parkings die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de betwiste 
maatregelen niet of duidelijk minder te maken hebben met het woon-werkverkeer, en dat de meeste 
kantoorgebouwen gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Wat de parkings betreft die behoren tot 
zone C, in de zin van het BWLKE, zijnde de zone waarin het aanbod van openbaar vervoer het minst goed is, 
wijst de Regering erop dat de milieubelasting pas verschuldigd zal zijn vanaf 1 januari 2022, datum waarop het 
GEN operationeel zou moeten zijn. 
 
 Volgens de Regering is de uitsluiting, uit het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen, van de 
parkings bestemd voor woningen volkomen verantwoord omdat de wetgever de verplaatsingen per wagen heeft 
willen beperken door in te spelen op een van de belangrijkste stimuli, namelijk de mogelijkheid om het voordeel 
van een parking op de werkplaats te genieten. Op dezelfde wijze voert de Regering aan dat de uitsluiting van de 



9 

openbare parkings redelijk verantwoord is en dat zij bovendien voordeel kan brengen voor de BPF, die dus geen 
belang zou hebben om dat middel op te werpen. Bovendien is zij van mening dat de BPF niet aantoont dat 
openbare parkings aan de betrokken personen een gratis parkeerplaats op het werk kunnen bieden. Zij is 
bijgevolg van mening dat dit type van parkings niet valt onder de problematiek die de ordonnantiegever wil 
bestrijden. De Regering is ook van oordeel dat de verwijzing naar het arrest nr. 102/98 van het Hof niet pertinent 
is omdat het in dat arrest erom ging het niveau van hinder van de parkings op een heel algemene wijze te 
beoordelen, en rekening houdend met de activiteiten die in de gebouwen ervan worden uitgevoerd. 
 
 Wat betreft de parkeerplaatsen verbonden aan de plaatsen waar ambachts-, nijverheids-, logistieke, 
opslagactiviteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten worden uitgevoerd, die 
werkplaatsen zijn, onderstreept de Regering dat, wegens de eigen vereisten van dat type van activiteiten en 
wegens hun behoefte aan een grotere oppervlakte, die installaties gesitueerd zijn op plaatsen met een slecht 
aanbod van openbaar vervoer. Bovendien wijst zij erop dat het gaat om activiteiten die een groot aantal 
parkeerplaatsen kunnen vereisen, waarvan echter het hoofddoel niet is plaats te bieden voor de wagens van de 
werknemers van die installaties. 
 
 A.3.5.  De BPF antwoordt dat zij niet ziet waarom de ordonnantiegever heeft gefocust op het woon-
werkverkeer, om het wegverkeer te doen afnemen, en betwist dat de meeste kantoorgebouwen zich bevinden in 
zones met een goed aanbod van openbaar vervoer, zoals overigens wordt aangetoond door de toepasbaarheid, op 
sommige van die gebouwen, van de specifieke voorschriften van zone C, in de zin van het BWLKE. 
 
 A.3.6.  De BVS antwoordt dat ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of activiteiten voor de 
vervaardiging van materiële diensten, handelszaken en groothandel, grote speciaalzaken, voorzieningen van 
collectief belang of van openbare dienst en hotelinrichtingen een stroom van voertuigen doen ontstaan en het 
wegennet mee doen dichtslibben. Zij is overigens van mening dat die activiteiten niet allemaal gelegen zijn in 
zones waar geen goed aanbod van openbaar vervoer aanwezig is. Zij oordeelt dat de Regering niet heeft 
aangetoond dat het niet mogelijk was een bruikbaar systeem op te zetten, van toepassing op de activiteiten die 
van de bestreden bepalingen zijn uitgesloten, terwijl de nagestreefde doelstellingen op algemene en abstracte 
wijze zijn uitgedrukt. 
 
 A.3.7.  De Regering repliceert dat de uitsluiting van de activiteiten bedoeld in artikel 2.3.52, § 3, 3°, niet 
alleen verantwoord is door hun vestigingsplaats, waar geen behoorlijk aanbod van openbaar vervoer aanwezig 
is, - zoals dat het geval is voor de parkings gelegen in zone C -, maar ook en vooral omdat er geen rechtstreeks 
verband is tussen de vloeroppervlakte, die wordt gebruikt om het aantal toegelaten parkeerplaatsen te berekenen, 
en het aantal dienstbetrekkingen. 
 
 
 Wat betreft het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 
 
 A.4.1.  De BPF verwijt de ordonnantiegever dat hij de houders van een milieuvergunning die verzoeken om 
de verlenging ervan en de aanvragers van een nieuwe milieuvergunning of -certificaat identiek heeft behandeld, 
terwijl die personen zich in verschillende situaties bevinden, doordat alleen de eerstgenoemden beschikken over 
een akte, te hunnen gunste, die voordelige rechten of gevolgen creëert op grond waarvan zij een ingedeelde 
inrichting kunnen exploiteren. 
 
 De BPF erkent dat artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen reeds 
toestond dat een milieuvergunning opnieuw wordt onderzocht naar aanleiding van een verlengingsaanvraag, 
maar preciseert dat een stilzwijgende verlenging kon worden overwogen en dat de overheden enkel nieuwe 
exploitatievoorwaarden konden toevoegen. Bovendien wijst zij erop dat artikel 65 van dezelfde ordonnantie de 
in de vergunning aangebrachte wijzigingen aan een strikte juridische regeling onderwerpt. 
 
 Volgens die partij heeft de Brusselse gewestwetgever geen rekening gehouden met het wezenlijke verschil 
tussen een aanvraag tot verkrijging van een milieuvergunning of -certificaat en een aanvraag tot verlenging van 
een milieuvergunning. 
 
 A.4.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt dat de bestreden bepalingen in een verschillende 
regeling voorzien naargelang het gaat om een aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een bestaande 
vergunning, dan wel om een aanvraag tot verkrijging van een eerste milieuvergunning. 
 



10 

 Volgens haar is het immers pas vanaf de verlenging of vernieuwing van hun vergunning dat de houders van 
een bestaande vergunning aan de bestreden bepalingen worden onderworpen. Bovendien wijst die partij erop dat 
die personen op dat ogenblik over de mogelijkheid beschikken om, in geval van overtollige parkeerplaatsen, te 
opteren voor het behoud van die plaatsen, tegen betaling van een milieubelasting, die overigens niet verschuldigd 
is indien het om slechts twee overtollige plaatsen gaat. De Regering onderstreept dat de aanvragers van nieuwe 
milieuvergunningen daarentegen niet de toelating kunnen verkrijgen om overtollige parkeerplaatsen te behouden 
tegen betaling van de milieubelasting, tenzij zij een afwijking hebben verkregen, die eveneens kan worden 
verleend aan de houders van bestaande vergunningen, en dat, indien zij de voorwaarden van hun vergunningen 
niet in acht nemen, de milieubelasting te hunnen aanzien kan worden ingekohierd. 
 
 De Regering is dan ook van oordeel dat de vergeleken categorieën niet op identieke wijze worden 
behandeld en dat het onderdeel van het middel op een verkeerde premisse berust. 
 
 A.4.3.  De BPF is van mening dat niet kan worden aangevoerd dat de aanvragers van nieuwe vergunningen 
hun overtollige parkeerplaatsen kunnen behouden tegen betaling van de milieubelasting aangezien, per definitie, 
vermits het om een eerste vergunningsaanvraag gaat, geen enkele machtiging de exploitatie van die plaatsen al 
op rechtsgeldige wijze heeft toegestaan. 
 
 Die partij is verder nog van mening dat het bestaan van een milieubelasting en de omstandigheid dat de 
bestreden bepalingen pas vanaf de vernieuwing of verlenging van de bestaande vergunningen van toepassing 
zijn, niet van die aard zijn dat de onregelmatigheid van die identieke behandeling ter discussie kan worden 
gesteld. Volgens die partij worden immers de houders van milieuvergunningen hetzij feitelijk onteigend, hetzij 
verplicht om een belasting te betalen die tot doel heeft ze ertoe aan te zetten zich van hun overtollige 
parkeerplaatsen te ontdoen. 
 
 
 Wat betreft het derde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 
 
 A.5.1.  De BPF is van oordeel dat de bepalingen die zij aanvecht het beginsel van gelijkheid voor de 
openbare lasten schenden in zoverre zij uitsluitend van toepassing zijn op de exploitanten van bepaalde 
parkeerplaatsen, zonder enige financiële compensatie. Die partij ziet niet in waarom alleen die categorie van 
personen de financiële last zou moeten dragen die verbonden is aan de maatregelen die ertoe strekken een betere 
luchtkwaliteit en de bescherming van de gezondheid te waarborgen. 
 
 A.5.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst erop dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat de 
overheid aan een bepaalde categorie van personen lasten kan opleggen die zwaarder zijn dan die welke een 
particulier mogelijkerwijs moet dragen in het algemeen belang. Volgens die partij zou de BPF niet hebben 
aangegeven ten opzichte van welke vergelijkbare categorie van personen de door de bestreden bepalingen 
beoogde personen volgens haar worden gediscrimineerd. 
 
 De Regering onderstreept dat alle personen die een nieuwe milieuvergunning of de verlenging dan wel 
vernieuwing van hun milieuvergunning aanvragen op dezelfde manier worden behandeld door de bestreden 
bepalingen, die des te minder discriminerend zijn omdat zij ertoe strekken de gelijkheid tussen de exploitanten 
van nieuwe gebouwen en die van oude gebouwen te waarborgen. 
 
 Diezelfde partij is in elk geval van mening dat het verschil in behandeling tussen houders en niet-houders 
van een milieuvergunning (categorieën van personen die overigens niet vergelijkbaar zijn) op een objectief 
criterium berust en redelijk verantwoord is. 
 
 A.5.3.  De BPF betwist het feit dat zij de vergeleken categorieën van personen niet heeft aangegeven, te 
weten de exploitanten van de parkings die onder het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen vallen, 
enerzijds, en de exploitanten van parkings die ervan zijn uitgesloten, anderzijds. Zij onderstreept overigens dat 
zij nooit een discriminatie tussen houders en niet-houders van milieuvergunningen heeft aangeklaagd. 
 
 
 Wat betreft het derde middel in de zaak nr. 5751 
 
 A.6.  De BVS leidt een derde middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en uit 
het beginsel van rechtszekerheid. 
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 A.7.1.  In het eerste onderdeel van haar derde middel oordeelt de BVS dat de bestreden bepalingen 
chronologisch gezien in de eerste plaats van toepassing zijn op de kantoorgebouwen waarvoor een 
milieuvergunning werd uitgereikt of verlengd hooguit vijftien jaar geleden, namelijk in een periode waarin de 
aanleg van parkings werd aangemoedigd, en zelfs opgelegd, door de omzendbrief « De Saeger ». 
 
 Volgens die partij zullen de bepalingen die zij betwist sneller en duidelijker de eigenaars van de gebouwen 
die onder de gelding van de omzendbrief « De Saeger » werden opgetrokken raken, waarbij de zeer grote en 
onvoorzienbare beleidsommekeer voor hen bovendien op confiscatie gelijkt en strijdig is met het beginsel van 
rechtszekerheid. 
 
 A.7.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt dat de bestreden bepalingen pas op de bestaande 
vergunningen van toepassing zullen zijn vanaf de verlenging of vernieuwing ervan, en dat de houders van die 
vergunningen kunnen vragen, tegen betaling van een milieubelasting, om de overtollige plaatsen te behouden, 
wat hun niet zal kunnen worden geweigerd bij een aanvraag tot verlenging. 
 
 Diezelfde partij onderstreept dat de bestreden bepalingen de bepalingen overnemen van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening die de Regering op 21 november 2006 heeft goedgekeurd. Zij is eveneens van 
mening dat de regels die door de genoemde verordening zijn bekrachtigd, zelfs geruime tijd vóór de 
goedkeuring, op 12 december 2002, van de omzendbrief nr. 18, zijn toegepast, en in elk geval sinds de jaren 90. 
 
 De Regering herinnert eveneens aan de rechtspraak van het Hof op grond waarvan de wetgever in principe 
niet verplicht is in een overgangsregeling te voorzien wanneer hij zijn beleid wijzigt. Zij wijst erop dat te dezen 
de bestreden bepalingen geen afbreuk hebben gedaan aan de legitieme belangen van de verzoekster of van de 
houders van milieuvergunningen omdat zij regels overnemen die reeds jarenlang vastliggen en die nog langere 
tijd van toepassing zijn. 
 
 Die partij onderstreept dat het niet onredelijk is erin te hebben voorzien dat de nieuwe bepalingen enkel 
zouden worden toegepast bij de verlenging of vernieuwing van de bestaande milieuvergunningen, wat 
noodzakelijkerwijs een zekere spreiding in de tijd veronderstelt. 
 
 A.7.3.  De BVS betwist het feit dat de omzendbrief « De Saeger » sinds de jaren 90 niet meer van 
toepassing is en is in elk geval van mening dat de Regering onvoldoende bewijselementen in die zin aanvoert. 
Daarnaast wijst zij erop dat de door de Regering aangehaalde documenten het tijdstip van de beleidsommekeer 
vastleggen in het jaar 1998. Zij onderstreept verder nog dat de door de Regering aangevoerde omzendbrief nr. 18 
door de Raad van State nietig werd verklaard, en betwijfelt dat de aanleg van het GEN het aanbod van openbaar 
vervoer kan verbeteren. 
 
 A.7.4.  De Regering repliceert dat het niet nodig is meer argumenten te leveren voor de vaststelling die zij 
doet en die zij voldoende bewezen acht. 
 
 A.8.1.  In het tweede onderdeel van haar derde middel bekritiseert de BVS het feit dat het aantal overtollige 
plaatsen meer bepaald wordt berekend op basis van de zone waarin het betrokken gebouw gelegen is, terwijl de 
afbakening van die zones kan variëren naar gelang van elementen die onvoorzienbaar zijn en aan elke controle 
ontsnappen. 
 
 Die partij is van mening dat een bestuurde niet het te betalen bedrag van de milieubelasting - dat verschilt 
naar gelang van de betrokken zone - zal kunnen voorzien omdat dat bedrag van jaar tot jaar kan verschillen, 
naargelang de afbakening van de zones evolueert, zodat hij mogelijk een minder hoge belasting verschuldigd zou 
zijn indien hij zijn vergunning of de vernieuwing of verlenging van zijn vergunning een jaar later zou hebben 
aangevraagd. Hetzelfde geldt volgens die partij voor de toepassing van de materieelrechtelijke regels verbonden 
aan elk zone, die ook van jaar tot jaar kunnen verschillen, naar gelang van de nieuwe zone-indeling. 
 
 A.8.2.  De Regering wijst enerzijds erop dat de bestreden bepalingen erin voorzien dat het de datum van 
indiening van de vergunningsaanvraag of van de aanvraag tot vernieuwing of verlenging van de vergunning is 
die de regels bepaalt die van toepassing zijn naar gelang van de zone waarin het gebouw op dat ogenblik gelegen 
is. Bovendien is zij van mening dat stabiliteit nog wordt gewaarborgd door het feit dat het aantal toegelaten 
parkeerplaatsen geldig blijft gedurende de hele geldigheidsperiode van de vergunning. 
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 De Regering betwist evenzeer het feit dat het bepalen van de zone-indeling afhangt van onvoorzienbare en 
oncontroleerbare elementen. De criteria bepaald in artikel 2.3.53 van het BWLKE laten immers toe stabiliteit te 
waarborgen omdat rekening wordt gehouden met stedenbouwkundige elementen, zoals de aanwezigheid van 
stations of haltes die door het openbaar vervoer worden bediend, en met de doorgangsfrequentie van dat 
openbaar vervoer. 
 
 A.8.3.  De BVS antwoordt dat haar grief betrekking heeft op de verschillen in behandeling in de tijd, naar 
gelang van het tijdstip waarop de aanvraag tot vergunning of tot verlenging of vernieuwing van de vergunning 
wordt ingediend. Zij herinnert in dat verband eraan dat artikel 2.3.53 van het BWLKE bepaalt dat de kaart met 
de zone-indeling om de twee jaar wordt bijgewerkt. 
 
 
 Ten aanzien van de door het Hof gestelde vragen 
 
 A.9.1.  In antwoord op de eerste aan de partijen gestelde vraag merkt de BVS op dat, vóór de 
inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juni 1997, de parkings waren onderworpen aan een 
exploitatievergunning van vijftien jaar, met mogelijke verlenging voor dezelfde duur, krachtens de ordonnantie 
van 30 juli 1992 « betreffende de milieuvergunning ». Zij onderstreept dat, vóór die ordonnantie van 30 juli 
1992, artikel 1 van het Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid (ARAB), goedgekeurd bij het 
besluit van de Regent van 11 februari 1946, de parking met minstens 3 plaatsen onderbracht in de categorie van 
de « garages voor automobielen », die, naar gelang van het aantal plaatsen, behoorden tot klasse 1 of klasse 2, en 
waarvoor een exploitatievergunning voor een niet-verlengbare duur van maximum 30 jaar vereist was. 
 
 Die partij leidt hieruit af dat de exploitatie van een overdekte of openluchtparking, in het Brusselse Gewest, 
onderworpen is geweest aan een tijdelijke administratieve vergunning vanaf de inwerkingtreding van het besluit 
van de Regent van 11 februari 1946, namelijk op 15 april 1946. Zij onderstreept evenwel dat het toen gevoerde 
beleid ertoe strekte de parkeerplaatsen te maximaliseren, zodat het tijdelijke, doch langdurige karakter van de 
exploitatievergunningen niet hinderlijk was, aangezien de houders nagenoeg zeker waren om, na het verstrijken 
van hun vergunning, een nieuwe vergunning te krijgen, onder voorbehoud van, in voorkomend geval, een 
wijziging van de exploitatievoorwaarden. Diezelfde partij onderstreept voorts dat een fundamenteel verschil 
bestaat tussen de noodzaak om, na bepaalde termijnen, de verlenging of hernieuwing van een vergunning aan te 
vragen, enerzijds, en het feit dat onherroepelijk wordt verboden de in het geding zijnde inrichting te exploiteren, 
anderzijds. Ten slotte voert zij aan dat een van de doelstellingen van de politie van de ingedeelde inrichtingen, 
volgens de memorie van toelichting van de wet van 5 mei 1888, ten uitvoer gelegd door het ARAB, erin bestond 
de industrie een zekere stabiliteit te bieden. 
 
 A.9.2.  De BPF is van mening dat, wat de overdekte parkings betreft, rekening dient te worden gehouden 
met het besluit van de Regent van 11 februari 1946 dat het ARAB heeft aangenomen, in werking getreden op 
15 april 1946. Volgens die partij legde die reglementering het verkrijgen van een vergunning op teneinde een 
dergelijke parking te exploiteren. Diezelfde partij is van mening dat de openluchtparkings met plaats voor 
minstens 25 voertuigen onderworpen zijn geweest aan een exploitatievergunning vanaf de inwerkingtreding van 
de ordonnantie van 23 november 1993 « tot wijziging van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de 
milieuvergunning » en dat hetzelfde geldt voor de openluchtparkings met plaats voor ten minste tien voertuigen 
vanaf de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juni 1997. 
 
 A.9.3.  De Brusselse Regering onderstreept dat voor de exploitatie van overdekte parkings een tijdelijke 
vergunning is vereist sinds de inwerkingtreding van het ARAB en dat, vanaf de inwerkingtreding van de 
ordonnantie van 30 juli 1992 « betreffende de milieuvergunning », die ook de overdekte parkings met minstens 
drie plaatsen beoogde, een tijdelijke vergunning eveneens vereist was voor de exploitatie van een 
openluchtparking met minstens 25 plaatsen. Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juni 1997 
« betreffende de milieuvergunning » geldt hetzelfde voor de openluchtparkings met plaats voor minstens tien 
voertuigen. 
 
 A.10.1.  In antwoord op de tweede aan de partijen gestelde vraag is de BVS van mening dat, tenzij de 
doeltreffendheid van de bij de bestreden bepalingen ingevoerde regeling in het geding wordt gebracht, de door 
de houder van de milieuvergunning genomen beslissing om te verzaken aan de exploitatie van overtollige 
parkeerplaatsen tegenstelbaar moet zijn aan de eigenaar van die plaatsen, hetgeen overigens in de parlementaire 
voorbereiding zou zijn bevestigd. Die partij voert aan dat talrijke hypothesen bestaan waarin de houder van de 
vergunning niet de eigenaar van de parkeerplaatsen is, waarbij de eerstgenoemde ofwel de huurder ervan is, 
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ofwel beschikt over gesplitste zakelijke rechten op die onroerende goederen, ofwel gewoon de mede-eigenaar 
ervan is. 
 
 A.10.2.  De BPF is eveneens van mening dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij 
onderstreept in dat verband dat de milieuvergunning propter rem wordt verleend en het niet vereist is dat het de 
eigenaar van de exploitatie is die de vergunningsaanvraag indient. Die partij besluit hieruit dat de eigenaar van 
de parking zal zijn gebonden door de nieuwe voorwaarden van de vergunning die door de houder ervan is 
aangevraagd, en dat de eventuele verzaking aan de overtollige parkeerplaatsen aan hem tegenstelbaar zal zijn. 
 
 A.10.3.  De Brusselse Regering is eveneens van mening dat de tweede vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord, aangezien anders het doel van de vermindering van het aantal parkeerplaatsen buiten de openbare 
weg in het Brusselse Gewest wordt geschonden. Zij onderstreept bovendien dat, indien de exploitant geen 
mandaat had om over te gaan tot een dergelijke verzaking, hij in voorkomend geval burgerrechtelijk 
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld ten aanzien van de eigenaar van de in het geding zijnde 
parkeerplaatsen. De Brusselse Regering merkt voorts op dat de eigenaar kan vragen om medehouder van de 
lopende milieuvergunning te zijn of om die vergunning aan hem te laten afstaan door de huidige exploitant. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5750 vordert de vernietiging van de 

artikelen 2.3.51 tot 2.3.62 en 4.1.1, §§ 4 tot 9, van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 2 mei 2013 « houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 

Klimaat en Energiebeheersing » (hierna : « BWLKE »). De verzoekende partij in de zaak 

nr. 5751 vordert de vernietiging van de artikelen 2.3.51 tot 2.3.61 en van artikel 4.1.1, §§ 4 tot 

9, van dezelfde ordonnantie. 

 

 B.2.1.  De artikelen 2.3.51 tot 2.3.62 vormen hoofdstuk 3, getiteld « Parkings buiten de 

openbare weg », van titel III, getiteld « Bepalingen betreffende het vervoer », van de 

bestreden ordonnantie. Zij luiden : 

 

 « Art. 2.3.51.  Met het oog op de toepassing van dit hoofdstuk, verstaat men onder : 
 
 1°  ‘ Aanvraag ’ : een aanvraag om milieuvergunning in de zin van de ordonnantie van 
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, een aanvraag om milieucertificaat in de zin 
van artikel 8 van dezelfde ordonnantie of een aanvraag tot verlenging van een 
milieuvergunning in de zin van artikel 62 van dezelfde ordonnantie; 
 
 2°  ‘ Aanvrager ’ : elke publieke of privépersoon die een aanvraag indient; 
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 3°  ‘ Parkeerplaats ’: een plaats buiten de openbare weg voor het stationeren van een 
autovoertuig op twee tot vier wielen en waarvan de toegang voorbehouden is aan sommige 
gebruikers, in tegenstelling tot de openbare parking; 
 
 4°  ‘ Overtollige parkeerplaats ’ : een parkeerplaats zoals gedefinieerd in punt 3° die het 
aantal toegestane plaatsen, zoals bepaald krachtens de artikelen 2.3.53 en 2.3.54, met inbegrip 
van § 4 van artikel 2.3.54 overschrijdt; 
 
 5°  ‘ Woning ’ : geheel van lokalen bestemd voor bewoning, die samen een wooneenheid 
vormen; 
 
 6°  ‘ Parking ’ : elke ingedeelde inrichting in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 
betreffende de milieuvergunningen die parkeerplaatsen of overtollige parkeerplaatsen behelst 
in de zin van punten 3° en 4° van onderhavig artikel; 
 
 7°  ‘ Openbare parking ’ : elke parking die, gratis of tegen betaling, toegankelijk is voor 
het publiek en die voldoet aan de voorwaarden van de ordonnantie van 22 januari 2009 
houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, of als dusdanig erkend is in de milieuvergunning waaraan 
ze onderworpen is, met inbegrip van die welke aan het Gewest of elke andere 
publiekrechtelijke rechtspersoon toebehoren, met inbegrip van de transitparkings; 
 
 8°  ‘ Milieuvergunning ’ of ‘ milieucertificaat ’ : de vergunning of het certificaat 
uitgereikt met toepassing van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen; 
 
 9°  ‘ Vloeroppervlakte ’ : som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van 
minstens 2,20 meter in alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het 
terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen 
bestemd zijn; 
 
 10°  ‘ Dienstvoertuig ’ : voertuig bestemd voor leveringen of diensten of een ander 
voertuig nodig voor de technische activiteiten van een onderneming, met uitsluiting van 
dienstwagens met chauffeur en van de ter beschikking van het personeel gestelde wagens, 
zoals de bedrijfswagens. 
 
 Art. 2.3.52. § 1.  De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de aan te leggen 
parkings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals op de bestaande parkings die 
minstens drie overtollige plaatsen tellen in de zin van de artikel 2.3.51, 4°. 
 
 § 2.  Het aantal toegestane parkeerplaatsen in een parking wordt bepaald volgens de 
regels waarin voorzien in de artikelen 2.3.53 en 2.3.54 rekening houdend met : 
 
 -  enerzijds, de bereikbaarheidszone gedefinieerd in artikel 2.3.53 waarin het gebouw of 
deel van het gebouw gelegen is dat de inrichting moet bedienen waarvoor een 
milieuvergunning, een milieucertificaat of een verlenging van milieuvergunning wordt 
aangevraagd; 
 
 -  en anderzijds, de vloeroppervlakte van dat gebouw of deel van gebouw. 
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 § 3.  Die bepalingen zijn echter niet van toepassing : 
 
 1°  op de parkeerplaatsen bestemd voor een woonfunctie; 
 
 2°  op de parkeerplaatsen die fungeren als publieke parking; 
 
 3°  op de parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, 
logistieke, opslagactiviteiten of voor activiteiten voor de vervaardiging van materiële 
diensten, voor handelszaken, voor groothandel, voor grote speciaalzaken, voor voorzieningen 
van collectief belang of van openbare dienst en voor hotelinrichtingen. Al deze begrippen 
moeten worden verstaan in de zin van het Gewestelijk Bestemmingsplan; 
 
 4°  op de parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor taxidiensten zoals gedefinieerd 
onder artikel 2, 1° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten, voor de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur of voor een autodeeldienst. In 
voorkomend geval, zal de aanvrager, in zijn aanvraag, het aantal parkeerplaatsen vermelden 
die voor deze functies gebruikt moeten worden. 
 
 De Regering kan een begeleidingsdienst aanstellen voor aanvragers die al hun 
parkeerplaatsen of een deel daarvan wensen te herbestemmen als parkeerplaatsen bestemd 
voor een woonfunctie, openbare parking in de zin van artikel 2.3.51, 7° of andere 
bestemmingen dan parkeerplaatsen voor voertuigen. 
 
 Om de vergunningsaanvrager te garanderen dat hij zich slechts tot één instantie moet 
richten tijdens de aanvraagprocedure van de milieuvergunning, zal het Instituut de 
contactinstantie voor de aanvrager zijn voor alles wat die milieuvergunning betreft (van de 
aanvraag van de vergunning tot de aflevering ervan). Deze opdracht zal worden uitgevoerd 
met de steun van het Parkeeragentschap voor wat de aspecten betreft die betrekking hebben 
op de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen als ‘ openbare parking ’. 
 
 Na de aflevering van de vergunning zal het Parkeeragentschap de taak hebben om voor 
de milieuvergunningshouder de instantie te worden voor wat de aspecten betreft die 
betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen als ‘ openbare parkings ’ 
(eventuele bijstand, controle van de naleving van de voorwaarden verbonden aan de 
toekenning van het label ‘ openbaar gebouw ’, bijwerking van het kadaster, eventuele 
exploitatie van plaatsen enz.). 
 
 Op verzoek van de milieuvergunningshouder zal het Parkeeragentschap het beheer van de 
overtollige parkeerplaatsen in de zin van artikel 2.3.51, 4° met een herbestemming als 
openbare parking in de zin van artikel 2.3.51, 7° op zich kunnen nemen. 
 
 Art. 2.3.53. § 1.  Met het oog op de toepassing van de bepalingen van onderhavig 
hoofdstuk, wordt het gewestelijk grondgebied opgedeeld in drie zones op grond van de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer : 
 
 1°  zone A, met een zeer goede bediening door het openbaar vervoer; 
 
 2°  zone B, met een goede bediening door het openbaar vervoer; 
 
 3°  zone C, met een matige bediening door het openbaar vervoer. 
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 § 2.  Zone A omvat de terreinen grenzend aan de wegen of delen van wegen gelegen : 
 
 1°  op een wandelafstand van minder dan 500 meter van een IC/IR-spoorwegstation waar, 
op weekdagen, beide richtingen samengeteld, minstens tien reizigerstreinen per uur stoppen, 
tijdens minstens een volledig uur en dit twee keer per dag; 
 
 2°  op een wandelafstand van minder dan 400 meter : 
 
 -  van een metrostation waar, op weekdagen, beide richtingen samengeteld, minstens 
vijfendertig metrostellen per uur stoppen, tijdens minstens een volledig uur en dit twee keer 
per dag; 
 
 -  of van een premetrostation, vanaf het Zuidstation tot en met het Noordstation, waar, op 
weekdagen, beide richtingen samengeteld, minstens vijfendertig tramstellen per uur stoppen, 
tijdens minstens een volledig uur en dit twee keer per dag. 
 
 § 3.  Zone B omvat de terreinen grenzend aan de wegen of delen van wegen gelegen : 
 
 1°  op een wandelafstand van minder dan 400 meter : 
 
 -  van een spoorwegstation of -halte die niet bedoeld is in § 2 en waar, op weekdagen, 
beide richtingen samengeteld, minstens zes reizigerstreinen per uur stoppen, tijdens minstens 
een volledig uur en dit twee keer per dag; 
 
 -  of van een metrostation dat niet wordt bedoeld in § 2; 
 
 -  of van een premetrostation dat niet wordt bedoeld in § 2; 
 
 -  of van een tramhalte voor zover deze op weekdagen bediend wordt, beide richtingen 
samengeteld, door minstens vijftien tramstellen per uur, tijdens minstens een volledig uur en 
dit twee keer per dag; 
 
 2°  op een wandelafstand tussen 500 meter en 800 meter van een spoorwegstation dat 
wordt bedoeld in § 2, 1°; 
 
 3°  op een wandelafstand tussen 400 meter en 700 meter van een metro- of een 
premetrostation dat wordt bedoeld in § 2, 2°. 
 
 § 4.  Zone C omvat de terreinen grenzend aan de wegen of delen van wegen die niet 
vallen onder de zones bepaald in § 2 en § 3. 
 
 § 5.  De volgende regels zijn van toepassing op de bereikbaarheidszones bedoeld in § 1 
tot 4 : 
 
 1°  de afstanden worden berekend vanaf de as van de weg; 
 
 2°  in het bijzondere geval van een ingesloten terrein geldt de regeling van het terrein dat 
dit ingesloten terrein de voornaamste voetgangerstoegang verschaft tot de openbare weg; 
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 3°  de afstanden worden berekend vanaf de as van de weg die het dichtst ligt bij elke 
toegang tot een spoorweghalte of -station, tot een metro-, premetro- of tramstation zoals 
bedoeld in § 2 en § 3; 
 
 § 6.  In het geval van gebouwen met meerdere ingangen die uitgeven op verschillende 
wegen, wordt de regeling van de meest restrictieve zone toegepast. 
 
 § 7.  De Regering maakt en publiceert om de twee jaar een kaart die door het Ministerie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bijgewerkt. 
 
 Art. 2.3.54. § 1.  Onverminderd § 4 van onderhavig artikel, laat een milieucertificaat, een 
milieuvergunning of een verlenging van milieuvergunning maximum het volgend aantal 
parkeerplaatsen bij gebouwen of delen van gebouwen toe : 
 
 1°  voor de gebouwen gelegen in zone A : 2 parkeerplaatsen voor de eerste schijf van 
250 m2 vloeroppervlakte plus 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 200 m2 
vloeroppervlakte; 
 
 2°  voor de gebouwen gelegen in zone B : 1 parkeerplaats per schijf van 100 m2 
vloeroppervlakte; 
 
 3°  voor de gebouwen gelegen in zone C : 1 parkeerplaats per schijf van 60 m2 
vloeroppervlakte. 
 
 § 2.  Het aantal toegestane parkeerplaatsen dat overeenkomstig de vorige paragraaf wordt 
bepaald, wordt naar de hogere eenheid afgerond. 
 
 § 3.  Het aantal toegestane parkeerplaatsen wordt bepaald rekening houdend met het 
gebied waarin het gebouw of deel van het gebouw zich bevindt op het ogenblik dat de 
vergunningsaanvraag wordt ingediend. De wijziging van de gebieden in de loop van de 
daaropvolgende jaren doet geen afbreuk aan de geldigheid van de lopende milieuvergunning. 
 
 § 4.  In afwijking van §§ 1 tot 3 van onderhavig artikel, mag de bevoegde overheid, op 
verzoek van de aanvrager, een milieucertificaat of een milieuvergunning of een verlenging 
van milieuvergunning uitreiken die een hoger aantal parkeerplaatsen toestaat dan dat wat 
voortvloeit uit de toepassing van §§ 1 en 3. In dat geval, worden de parkeerplaatsen niet 
beschouwd als overtollige parkeerplaatsen. 
 
 Deze afwijking mag slechts worden verleend als ze afdoende gerechtvaardigd is door de 
noodzaak om over bijkomende plaatsen te beschikken voor de dienstvoertuigen, de bezoekers 
of de klanten, door de economische of sociale noodwendigheden eigen aan de beoogde 
activiteit in het gebouw of deel van het gebouw dat door de parking bediend wordt of door 
zijn beperkte bereikbaarheid gelet op de algemene kenmerken van de zone, gedefinieerd in 
toepassing van artikel 2.3.53 van onderhavig Wetboek, waarin dat gebouw of deel van 
gebouw gelegen is. 
 
 Indien die afwijking verband houdt met een overschrijding van meer dan tien bijkomende 
plaatsen ten opzichte van het aantal dat voortvloeit uit de toepassing van § 1 tot § 3, voegt de 
aanvrager die om een dergelijke afwijking verzoekt, bij zijn aanvraag van milieucertificaat 
of -vergunning een raming van de impact van de gevraagde overschrijding op het milieu. 
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 Deze beoordeling wordt onafhankelijk opgemaakt door een daartoe geregistreerde of 
erkende persoon, in overeenstemming met titel 5. 
 
 De houders van de erkenning die vereist is om een effectenbeoordeling uit te voeren, 
worden geacht erkend of geregistreerd te zijn met toepassing van deze bepaling. 
 
 De kosten van de effectenbeoordeling vallen ten laste van de aanvrager. 
 
 Art. 2.3.55. § 1.  Er bestaat een jaarlijkse belasting, ‘ milieubelasting ’ genoemd, 
verschuldigd door de houders van de milieuvergunningen die, bij een aanvraag tot verlenging 
krachtens artikel 62 van de verordening van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen of 
van een nieuwe vergunning voor een bestaande installatie die voordien toegestaan was 
overeenkomstig artikel 13ter, § 2 of § 3 van dezelfde ordonnantie, ervoor gekozen hebben één 
of meer overtollige parkeerplaatsen te behouden, alsook door de personen die dergelijke 
plaatsen zonder vergunning of in strijd met de voorwaarden van hun milieuvergunning 
behouden of ingericht hebben. 
 
 § 2.  Deze belasting is verschuldigd op 1 januari van het jaar volgend op het ogenblik van 
de beslissing tot verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning waarbij de schuldenaar 
heeft gekozen voor de toepassing van artikel 13ter, § 2 of § 3, van de ordonnantie van 5 juni 
1997 betreffende de milieuvergunningen. 
 
 De belasting is ook verschuldigd op 1 januari van het jaar volgend op de verjaardag van 
de verlenging of de uitreiking van een nieuwe milieuvergunning die aanleiding gaf tot de 
belasting die in het vorige lid vermeld wordt. 
 
 Art. 2.3.56.  De schuldenaars van de milieubelasting zijn de houders van een 
milieuvergunning bedoeld in artikel 2.3.54, § 1, 1° en 2°, en vanaf 1 januari 2022 die bedoeld 
in artikel 2.3.54, § 1, 3°. Die houders zijn zowel de natuurlijke als de privaat- of 
publiekrechtelijke rechtspersonen die de milieuvergunning voor zichzelf gevraagd en 
verkregen hebben als de overnemers van dergelijke vergunning, voor zover de overname 
conform artikel 63, § 1, 6°, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen gebeurd is. 
 
 Indien meerdere personen samen houder zijn van een milieuvergunning, zal de 
milieubelasting hoofdelijk en ondeelbaar aan elk van hen opgelegd worden. 
 
 Het basisbedrag van de milieubelasting is vastgesteld op : 
 
 a)  450 euro voor de houders van een milieuvergunning bedoeld in artikel 2.3.54, § 1, 1°; 
 
 b)  350 euro voor de houders van een milieuvergunning bedoeld in artikel 2.3.54, § 1, 2°; 
 
 c)  250 euro voor de houders van een milieuvergunning bedoeld in artikel 2.3.54, § 1, 3°. 
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 Die basisbedragen worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan het indexcijfer der 
consumptieprijzen van het Koninkrijk van de maand december van het voorafgaande jaar. 
 
 De milieubelasting voor het eerste volledige jaar waarin één of meer overtollige 
parkeerplaatsen behouden worden, is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het 
aantal overtollige parkeerplaatsen. 
 
 Voor de volgende jaren, wordt het basisbedrag jaarlijks met 10 % vermeerderd tijdens de 
geldigheidsduur van de milieuvergunning waarin de parkeerplaatsen worden toegestaan. Die 
verhoging wordt van jaar tot jaar gecumuleerd en dat gedurende een periode van 15 jaar. De 
milieubelasting voor deze jaren is gelijk aan het vermeerderde basisbedrag vermenigvuldigd 
met het aantal overtollige parkeerplaatsen. 
 
 Art. 2.3.57.  De milieubelasting wordt jaarlijks geïnd via een kohier dat op basis van de 
gegevens van het Instituut opgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt. 
 
 Deze door het Instituut geleverde gegevens worden ook bezorgd aan het 
Parkeeragentschap en aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stuurt elk jaar een aanslagbiljet 
naar de schuldenaars met vermelding van de indieningstermijn voor de vordering bedoeld in 
artikel 2.3.60 en de mogelijkheid om een vraag bedoeld in artikel 2.3.61, § 2 in te dienen. 
 
 Art. 2.3.58. § 1.  De schuldenaar van de milieubelasting die beslist om de overtollige 
parkeerplaatsen niet langer te behouden of hun aantal te verminderen overeenkomstig 
artikel 13ter, § 1, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, 
deelt dit mee conform artikel 7bis van de vermelde ordonnantie. 
 
 Het Instituut is gemachtigd om na te gaan of de kennisgeving juist is door bezoeken aan 
het gebouw of deel van het betrokken gebouw af te leggen. 
 
 § 2.  De ingekohierde milieubelasting voor het jaar waarin de kennisgeving bedoeld in 
§ 1 plaatsgevonden heeft, wordt ontheven volgens het aantal nog te verstrijken dagen tussen 
de kennisgeving en de volgende inkohiering en het aantal geschrapte overtollige 
parkeerplaatsen. 
 
 Art. 2.3.59. § 1.  De milieubelasting wordt ook ingekohierd ten laste van hij die 
parkeerplaatsen behouden of ingericht heeft in overtreding van de voorwaarden van zijn 
vergunning of zonder vergunning. In dat geval, wordt het bedrag ervan verdubbeld. 
 
 De milieubelasting wordt ingekohierd voor het jaar waarin de inbreuk vastgesteld wordt 
door de bevoegde dienst die toeziet op de naleving van de milieuvergunningen alsook voor de 
vijf verstreken jaren sedert de inwerkingtreding van de taks waarvoor die dienst over 
bewijselementen beschikt die aantonen dat de onwettige parkeerplaatsen bestonden. De 
betaling van de milieubelasting door de overtreder geeft hem niet het recht om de onwettige 
plaatsen te behouden. 
 
 Indien die plaatsen behouden worden of een nieuwe inbreuk tijdens een daaropvolgend 
jaar gepleegd wordt, wordt het bedrag van de milieubelasting verdrievoudigd. 
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 § 2.  De bevoegde dienst die toeziet op de naleving van de milieuvergunningen verricht 
de nodige onderzoeken om overtreders van de bepalingen van onderhavig hoofdstuk op te 
sporen. 
 
 De schuldenaars dienen de ambtenaren die daartoe gemandateerd zijn door de Regering 
toegang te verschaffen tot de gebouwen of delen van gebouwen waarin zich een parking 
bevindt. Die ambtenaren zijn gemachtigd om processen-verbaal op te maken en aan de 
schuldenaars mondelinge of schriftelijke uitleg te vragen zonder dat die laatste verplicht 
kunnen worden om zich te verplaatsen. De Regering regelt de toepassingsregels van 
onderhavige paragraaf. 
 
 Art. 2.3.60.  De schuldenaar die een element van de milieubelasting betwist, beschikt 
over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van 
het aanslagbiljet om een vordering tegen het Gewest, in de persoon van de Minister-President, 
in te dienen voor de fiscale kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de 
vormen waarin voorzien door artikel 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Art. 2.3.61. § 1.  Onverminderd de vordering bedoeld in artikel 2.3.60, wijst de Regering 
één of meer ambtenaren aan die door het Instituut bijgestaan worden om de problemen of de 
fouten op te lossen die zich bij de berekening of de inning van de milieubelasting kunnen 
voordoen en door de schuldenaars opgeworpen worden. 
 
 De aangewezen ambtenaar kan dadingen met de schuldenaars sluiten, op voorwaarde dat 
ze geen vrijstelling of matiging van de belasting inhouden, en de aanslagen rechtzetten die via 
een herinkohiering gevestigd zijn. 
 
 Hij kan in dit kader ook kwijtscheldingen of verminderingen van verwijlinteresten 
toekennen wanneer de schuldenaar te goeder trouw is en in de problemen geraakt is. 
 
 Hij dient binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de voorlegging van de 
vraag te antwoorden op de vragen van de schuldenaars. Als hij niet antwoordt, wordt dit 
aanzien als een verwerping van de vraag. 
 
 De Regering legt de nadere uitvoeringsregels van onderhavig artikel vast. 
 
 § 2.  De schuldenaar kan een schriftelijke vraag tot de in § 1 aangewezen ambtenaar 
richten zolang de in artikel 2.3.60 bedoelde vordering niet ingediend is en uiterlijk tot zes 
maanden vanaf de derde werkdag na de versturing van het aanslagbiljet. Deze vraag schorst 
de indieningstermijn van de in artikel 2.3.60 bedoelde vordering niet. 
 
 Art. 2.3.62.  De artikelen 10, 12, 14, eerste lid, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 
van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing op de milieubelasting ». 
 

 De voormelde artikelen 2.3.51 tot 2.3.61 zijn in werking getreden op 5 februari 2014, 

krachtens artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 

2014 « betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de 
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begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, 

Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing ». 

 

 B.2.2.  Artikel 4.1.1, §§ 4 tot 9, van dezelfde ordonnantie bepalen : 

 

 « § 4.  Aan [de] ordonnantie [van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen] wordt 
een artikel 13bis alsook een artikel 13ter toegevoegd die als volgt luiden : 
 
 ‘ Artikel 13bis.  Parkeerplaatsen 
 
 Een milieucertificaat of -vergunning voor parkeerplaatsen bij een gebouw of deel van een 
gebouw mag slechts worden uitgereikt binnen de grens van het aantal plaatsen voortvloeiend 
uit de toepassing van artikelen 2.3.53 en 2.3.54 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat 
en Energiebeheersing. 
 
 Art. 13ter. § 1.  De houder van een lopende milieuvergunning op de dag van de 
inwerkingtreding van artikelen 2.3.53 en 2.3.54 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat 
en Energiebeheersing die overtollige parkeerplaatsen in de zin van dat Wetboek toestaat kan, 
te allen tijde, volledig of gedeeltelijk afzien van het behoud van deze overtollige 
parkeerplaatsen. 
 
 Deze verzaking neemt de vorm aan, hetzij van een volledige of gedeeltelijke afschaffing 
van die plaatsen, of van een omzetting van alle of een deel van die plaatsen in parkeerplaatsen 
die exclusief ter beschikking gesteld worden van de buurtbewoners, via verhuur, verkoop of 
enig ander mechanisme dat hun een exclusief gebruiksrecht verleent, of een combinatie van 
beide, of van hun herbestemming voor de andere doeleinden beschreven in artikel 2.3.52, § 3, 
punt 4°, van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 
 
 De gevolgen van die verzaking zijn definitief en onherroepbaar. 
 
 De verzaking wordt betekend overeenkomstig artikel 7bis. 
 
 § 2.  Zolang hij niet heeft afgezien van de overtollige parkeerplaatsen, mag de houder van 
een milieuvergunning bedoeld in § 1 echter de verlenging ervan aanvragen mits behoud van 
alle toegestane of overtollige parkeerplaatsen op voorwaarde dat hij de belasting bedoeld in 
artikel 2.3.55 van het Brussels Wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing betaalt. 
 
 § 3.  Voor de installaties die gedekt zijn door een milieuvergunning bedoeld in § 1 kan de 
bevoegde overheid, bij het verstrijken van de vergunning en als de exploitant daarom 
verzoekt, een nieuwe milieuvergunning uitreiken die betrekking heeft op bestaande en 
voordien toegekende overtollige plaatsen, mits betaling van de belasting bedoeld in 
artikel 2.3.55 van het Brussels Wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing. In zover ze 
betrekking heeft op overtollige plaatsen in de zin van dit Wetboek, kan de Regering de duur 
van deze vergunning beperken vanaf de uitreiking ervan. 
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 § 4.  De houders van vergunningen bedoeld in §§ 2 en 3 hiervoor mogen, naar aanleiding 
van hun vraag tot verlenging of aanvraag van een nieuwe milieuvergunning, de bepalingen 
van artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 
inroepen. 
 
 In voorkomend geval zal de persoon die om de verlenging of de nieuwe 
milieuvergunning verzoekt, in zijn aanvraag, het aantal parkeerplaatsen opgeven dat opnieuw 
moet worden aangewend voor de functies bepaald in artikel 2.3.52, § 3, punt 3°, van het 
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 
 
 In zover ze op toegestane parkeerplaatsen in toepassing van de voorgaande leden 
betrekking heeft, is de duur van de nieuwe vergunning niet beperkt in toepassing van § 3 van 
onderhavig artikel. ’. 
 
 § 5.  Aan artikel 18, § 2, van dezelfde ordonnantie, zoals gewijzigd door de ordonnantie 
van 7 juni 2007, wordt het volgende punt toegevoegd : 
 
 ‘ 5°  in voorkomend geval, de vermelding van een afwijkingsaanvraag krachtens 
artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en energiebeheersing alsook 
van de redenen die tot staving ervan worden ingeroepen; ’. 
 
 Punten 5°, 6° en 7° van deze bepaling worden respectievelijk punten 6°, 7° en 8°. 
 
 § 6.  Aan artikel 26, eerste lid van dezelfde ordonnantie, wordt het volgende punt 
toegevoegd : 
 
 ‘ 7°  in voorkomend geval, de gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving en beoordeling 
van de redenen die een afwijking krachtens artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing rechtvaardigen; ’. 
 
 Punten 7° en 8° van deze bepaling worden respectievelijk punten 8° en 9°. 
 
 § 7.  Artikel 37 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt gewijzigd. 
 
 a)  Aan het tweede lid wordt de volgende bepaling toegevoegd : 
 
 ‘ 7°  in voorkomend geval, de gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving en beoordeling 
van de redenen die een afwijking krachtens artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing rechtvaardigen; ’. 
 
 Punten 7° en 8° van deze bepaling worden respectievelijk punten 8° en 9°. 
 
 b)  Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat als volgt luidt : ‘ Conform artikel 2.3.54, 
§ 4, van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en als de aanvraag 
een afwijking behelst die verband houdt met meer dan tien bijkomende plaatsen, moet het in 
het vorige lid bedoelde effectenrapport worden opgemaakt door een daartoe erkende 
persoon. ’. 
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 Het huidige derde lid wordt het vierde lid. 
 
 § 8.  Aan artikel 48, § 1, van dezelfde ordonnantie wordt een nieuw tweede lid 
toegevoegd dat als volgt luidt : 
 
 ‘ Indien de aanvraag een afwijking krachtens artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek 
van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing behelst, bevat ze ook een effectenrapport 
opgemaakt door een daartoe erkende of geregistreerde persoon. Conform artikel 2.3.54, § 4, 
van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en als de aanvraag een 
afwijking behelst die verband houdt met meer dan tien bijkomende plaatsen, moet het 
effectenrapport worden opgesteld door een te dien einde geregistreerd of erkend persoon. Dat 
effectenrapport bevat een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de redenen die deze 
afwijking rechtvaardigen, van haar gevolgen voor het milieu en de mobiliteit en van de 
maatregelen om ze te vermijden, te verwijderen of te verminderen. ’. 
 
 Het huidige tweede lid wordt het derde lid. 
 
 § 9.  Artikel 62 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt gewijzigd. 
 
 § 3, eerste lid, wordt als volgt aangevuld : 
 
 ‘ 4°  in voorkomend geval, een evaluatie opgemaakt door een daartoe erkende of 
geregistreerde persoon dat een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving bevat van de 
redenen die een afwijking krachtens artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing rechtvaardigen, van haar gevolgen voor het milieu en de 
mobiliteit en van de maatregelen om ze te vermijden, te verwijderen of te verminderen. Als de 
aanvraag een afwijking behelst die verband houdt met meer dan tien bijkomende plaatsen, 
moet de effectenevaluatie worden opgesteld door een te dien einde geregistreerd of erkend 
persoon. ’. 
 
 De tweede zin van § 6, eerste lid, wordt als volgt aangevuld : ‘ en zich, in voorkomend 
geval, uitspreken over de rechtvaardiging van het aantal parkeerplaatsen toegestaan in 
toepassing van artikel 2.3.54, § 4 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing in afwijking van artikelen 2.3.53 en 2.3.54, §§ 1 tot 3 van datzelfde 
Wetboek. ’. 
 
 § 6 wordt aangevuld met een nieuw tweede lid dat als volgt luidt : ‘ Onverminderd 
artikel 13ter, § 2 weigert de bevoegde overheid deels de verlenging voor het gedeelte van de 
milieuvergunning dat betrekking heeft op overtollige parkeerplaatsen in de zin van het 
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. ’. 
 
 De tweede zin van § 6, tweede lid (nieuw derde lid) wordt als volgt aangevuld : 
 
 ‘ In zover ze verband houdt met het gedeelte van de milieuvergunning dat betrekking 
heeft op parkeerplaatsen die de normen vastgelegd in artikelen 2.3.53 en 2.3.54, §§ 1 tot 3 van 
het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing overschrijden, wordt de 
vergunning verlengd volgens de voorwaarden die in de verlengingsaanvraag zijn vermeld, 
onverminderd artikel 13ter, § 2. ’ ». 
 

 Artikel 4.1.1 van de bestreden ordonnantie is in werking getreden op 31 mei 2013. 



24 

 

 B.2.3.  De bestreden bepalingen hebben hoofdzakelijk tot doel het aantal parkeerplaatsen 

te beperken van bepaalde parkings buiten de openbare weg waarvan de exploitatie is 

onderworpen aan de toekenning van een milieuvergunning. 

 

 Krachtens de ordonnantie van 5 juni 1997 « betreffende de milieuvergunningen » 

vereisen de exploitatie van een garage of van een overdekte plaats voor motorvoertuigen met 

plaats voor minstens tien wagens of aanhangwagens, net als de exploitatie van een 

parkeerterrein in open lucht voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met eenzelfde 

minimale capaciteit, het verkrijgen van een milieuvergunning. 

 

 Een milieuvergunning wordt verleend voor een maximale periode van vijftien jaar. Zij 

kan in beginsel worden verlengd voor een nieuwe periode van vijftien jaar. 

 

 B.2.4.  De verzoekende partijen voeren aan, zonder op dat punt te worden tegengesproken 

door de Gewestregering, dat, gelet op de uitzonderingen bepaald in artikel 2.3.52, § 3, van het 

BWLKE, de beperking van het aantal parkeerplaatsen waarin de bestreden bepalingen 

voorzien, alleen geldt voor de parkings waarvan de exploitatie is onderworpen aan een 

milieuvergunning, bij een kantoorgebouw, alsook bij oppervlakten die bestemd zijn voor 

hoogtechnologische activiteiten of de productie van immateriële goederen. De 

parkeerplaatsen die voor woonfuncties of als openbare parkings zijn bestemd, de 

parkeerplaatsen bestemd voor ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of voor 

activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, voor handelszaken, voor 

groothandel, voor grote speciaalzaken, voor voorzieningen van collectief belang of van 

openbare dienst en voor hotelinrichtingen, alsook de parkeerplaatsen die exclusief bestemd 

zijn voor taxidiensten, voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur of 

voor een autodeeldienst, zijn daarentegen uitgesloten van het toepassingsgebied van de 

bestreden bepalingen. 

 

 B.2.5.  De verzoekende partijen verwijten de ordonnantiegever in hoofdzaak hun 

eigendomsrecht te hebben geschonden en op discriminerende wijze te hebben gehandeld door, 

zonder redelijke verantwoording, vergelijkbare situaties op verschillende wijze te hebben 

behandeld of, integendeel, niet-vergelijkbare situaties identiek te hebben behandeld. 
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 Ten aanzien van het belang 

 

 B.3.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwist het belang om in rechte op te 

treden van de vzw « Federatie van de Belgische parkings », verzoekende partij in de zaak 

nr. 5750, omdat de ordonnantiegever de openbare parkings heeft uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de bestreden bepalingen. Volgens de Regering bestaat het 

maatschappelijk doel van de verzoekende partij in die zaak erin de constructeurs, eigenaars en 

exploitanten van parkings op en buiten de openbare weg te verenigen, zij het in dat laatste 

geval alleen indien die parkings buiten de openbare weg toegankelijk zijn voor het publiek. 

 

 B.3.2.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.3.3.  In de zin van artikel 2.3.51, 7°, van het BWLKE wordt als een openbare parking 

beschouwd elke parking, buiten de openbare weg, die gratis of tegen betaling toegankelijk is 

voor het publiek en die voldoet aan de voorwaarden van de ordonnantie van 22 januari 2009 

« houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parkeeragentschap » of als dusdanig is erkend in de milieuvergunning 

waaraan hij onderworpen is. 

 

 Volgens de verzoekende partij is geen enkele parking buiten de openbare weg in het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot op heden erkend als een openbare parking in de 

milieuvergunning die de exploitatie ervan toestaat. Die verklaring wordt niet betwist door de 

Gewestregering. 

 

 Artikel 43 van de voormelde ordonnantie van 22 januari 2009 bepaalt : 

 

 « Onverminderd de andere gewestelijke normen betreffende de exploitatie van publieke 
parkings, bepaalt de Regering de voorwaarden inzake tarifering, openingsuren, aantal 
parkeerplaatsen, bereikbaarheid, netheid, veiligheid, verlichting en signalisatie middels welke 
een parking, per besluit, erkend kan worden als publieke parking en in aanmerking komt voor 
het parkeergeleidingssysteem van het Parkeeragentschap. 
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 Enkel de parkings door de Regering erkend met toepassing van het besluit bedoeld in het 
eerste lid zijn gemachtigd om gebruik te maken van de vermelding ‘ publieke parking ’ ». 
 

 Zoals de Gewestregering zelf onderstreept, is nog geen enkel besluit genomen om die 

bepaling ten uitvoer te leggen. Hieruit volgt dat, in de huidige stand van de reglementering, 

geen enkele parking, ook al is die toegankelijk voor het publiek, kan worden beschouwd als 

een parking die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in de voormelde ordonnantie van 

22 januari 2009, waarbij artikel 43 van die ordonnantie zich ertoe beperkt bepaalde richtlijnen 

vast te stellen die de Regering moet uitvoeren teneinde de bijzondere voorwaarden te bepalen 

waaraan de openbare parkings zullen worden onderworpen. 

 

 B.3.4.  Hieruit volgt dat de bestreden bepalingen het maatschappelijk doel van de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5750 kunnen raken. 

 

 B.3.5.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel in de zaken nrs. 5750 en 5751 betreft 

 

 B.4.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5750 leidt een eerste middel af uit de 

schending van artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid. De verzoekende partij in de zaak 

nr. 5751 leidt een eerste middel af uit de schending van artikel 16 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met het beginsel van gelijkheid voor de openbare 

lasten. 

 

 Die partijen verwijten de ordonnantiegever in hoofdzaak op onverantwoorde wijze 

afbreuk te hebben gedaan aan het eigendomsrecht door het aantal toegestane parkeerplaatsen 

op parkings bij kantoorgebouwen of oppervlakten die bestemd zijn voor hoogtechnologische 

activiteiten of de productie van immateriële goederen te beperken. 
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 B.4.2.  In haar memorie van antwoord betwist de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het 

belang bij het middel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5750 omdat de bestreden 

bepalingen niet van toepassing zijn op de openbare parkings. 

 

 Het volstaat evenwel erop te wijzen dat die partij heeft doen blijken van het vereiste 

belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, en dat zij daarnaast niet 

moet doen blijken van een belang bij het middel. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.1.  De bestreden bepalingen stellen het aantal parkeerplaatsen vast dat de parkings die 

kantoorgebouwen of oppervlakten die bestemd zijn voor hoogtechnologische activiteiten of 

de productie van immateriële goederen bedienen, maximaal mogen behelzen, rekening 

houdend met, enerzijds, de zone waarin het gebouw in kwestie zich bevindt en, anderzijds, de 

vloeroppervlakte van dat gebouw. Het aantal per vierkante meter vloeroppervlakte toegestane 

parkeerplaatsen neemt af naarmate het gebouw is gelegen in een zone die beter bereikbaar is 

met het openbaar vervoer. 

 

 Die berekeningswijze is rechtstreeks geïnspireerd op de artikelen 10 en 11 van titel VIII 

van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, die vergelijkbare beperkingen 

opleggen in het kader van het onderzoek van de aanvragen voor stedenbouwkundige 

vergunningen en certificaten die zijn ingediend na de inwerkingtreding ervan, namelijk 

29 december 2006. 

 

 B.5.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werden de bestreden bepalingen als volgt 

verantwoord : 

 

 « Het Iris-2 plan dat in 2010 aangenomen werd, herhaalt eens temeer in welke mate het 
transport verantwoordelijk is voor de slechte luchtkwaliteit en de uitstoot van kooldioxide en 
hoe schadelijk de uitstoot van stikstofdioxide, fijne stofdeeltjes en zware metalen is voor de 
gezondheid. 
 
 De omvang van het probleem is enorm. 
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 Het ontwerp van Wetboek machtigt de Regering daarom een aantal maatregelen te treffen 
om de milieu-impact van het wegverkeer te verminderen. De problematiek wordt vanuit twee 
complementaire invalshoeken bekeken : bevordering van de wagens met zeer hoge 
milieuprestaties en vermindering van het gebruik van motorvoertuigen. 
 
 […] 
 
 De vermindering van het autoverkeer vormt één van de doelstellingen van de ordonnantie 
van 14 mei 2009 betreffende de vervoerplannen waarvan de bepalingen in het ontwerp van 
Wetboek opgenomen zijn. Maar een echte vermindering van het autoverkeer is niet haalbaar 
zonder het aantal parkeerplaatsen te beperken. 
 
 Heel wat kantoorgebouwen die makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer 
beschikken over een overdreven aantal parkeerplaatsen die nog waren toegestaan in een 
tijdperk waarin de milieukwesties nog niet aan de orde waren. Dergelijke faciliteiten zetten de 
werknemers uiteraard niet aan om voor een alternatieve verplaatsingswijze te kiezen. 
 
 Het ontwerp van Wetboek wil daarom via de milieuvergunning het aantal extra 
parkeerplaatsen bij de kantoren en oppervlakten die bestemd zijn voor hoogtechnologische 
activiteiten of productie van immateriële goederen reguleren; tenzij er bijzondere 
omstandigheden aangevoerd kunnen worden, legt het daartoe een maximaal aantal toelaatbare 
parkeerplaatsen vast uitgaand van de normen van hoofdstuk IV van Titel VIII van de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (‘ GSV ’) die de Regering op 21 november 
2006 goedgekeurd heeft. Het voorziet bovendien in de betaling van een milieubelasting voor 
elke overtollige parkeerplaats. Deze nieuwe normen zullen onmiddellijk toepasbaar 
zijn - onder voorbehoud van overgangsbepalingen - op elke nieuwe aanvraag van 
milieucertificaat of -vergunning (in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen) die betrekking heeft op een parking. Het systeem zal bovendien 
geleidelijk toegepast worden op de bestaande installaties zodat de rechtmatige voorzieningen 
die de ingezetenen getroffen hebben, niet gedwarsboomd worden. Dergelijke maatregelen 
moeten het op termijn mogelijk maken om de parkeerplaatsen buiten de openbare weg in het 
Gewest te beperken en vervolgens te verminderen » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement, 2012-2013, A-353/1, pp. 14-15). 
 

 « Deze bepalingen beogen het gebruik van de wagen voor het woon-werkverkeer te 
beperken door één van de belangrijkste stimuli aan te pakken : de mogelijkheid om over een 
gratis parkeerplaats op de arbeidsplaats te beschikken. In dit verband moet worden opgemerkt 
dat de beoogde parkeerplaatsen alle plaatsen inhouden die bestemd zijn voor motorvoertuigen 
met twee tot 4 wielen, ongeacht het type motor waarmee ze zijn uitgerust. 
 
 De nieuwe normen zijn grotendeels overgenomen uit deze van titel VIII van de GSV 
betreffende de gebouwen of delen van gebouwen die als kantoren of voor activiteiten van 
‘ hoogtechnologie ’ of vervaardiging van immateriële goederen gebruikt worden. De criteria 
voor de oppervlakte van de gebouwen gekoppeld aan dat van de zones van het gewestelijk 
grondgebied vormen immers objectieve en uniforme gegevens waarmee alle situaties die zich 
kunnen voordoen behandeld kunnen worden, ongeacht de afwijkingsregeling die hiervoor 
uiteengezet werd. 
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 De parkeerplaatsen buiten de openbare weg die aan de buurtbewoners ter beschikking 
worden gesteld in het kader van deze maatregel, en waarvoor de afschaffing van een gelijk 
aantal parkeerplaatsen op de openbare weg gepland is, zullen in aanmerking worden genomen 
voor de doelstelling die in het Iris 2-plan is vastgelegd betreffende de vermindering van het 
aantal parkeerplaatsen op de openbare weg met 16 % tegen 2018. 
 
 De geplande normen zullen van toepassing zijn op de privaat- of publiekrechtelijke 
natuurlijke of rechtspersonen die een milieucertificaat of -vergunning willen krijgen om een 
parkeerinstallatie uit te baten die een gebouw of een deel van een gebouw bedient dat op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is. Ze zullen echter niet van 
toepassing zijn op bestaande parkings die niet meer dan twee overtollige plaatsen tellen. 
 
 […] 
 
 De Regering kan een begeleidingsdienst aanduiden voor de aanvragers die hun 
parkeerplaatsen gedeeltelijk of volledig willen herbestemmen tot parkeerplaatsen bestemd 
voor woonfuncties, openbare parking of een andere bestemming van de ruimte die wordt 
ingenomen door parkeerplaatsen. Het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen zou 
logischerwijze met respect voor de doelstellingen van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan 
moeten gebeuren. Als deze dienst wordt opgericht, dan zal hij aan het Instituut en aan het 
Parkeeragentschap worden toevertrouwd voor een goede coördinatie. De modaliteiten van 
deze coördinatie zullen worden vastgelegd in het uitvoeringsbesluit. 
 
 Het aantal ‘ toegestane parkeerplaatsen ’ zal in principe afhangen van de oppervlakte in 
vierkante meter van het bediende gebouw (of deel van het gebouw) enerzijds en van de zone 
waarin dit gelegen is binnen het gewestelijke grondgebied anderzijds. Er moet immers 
rekening gehouden worden met het feit dat niet alle delen van het Gewest even vlot 
bereikbaar zijn (met de verschillende vervoermiddelen), wat de behoefte aan een groter aantal 
parkeerplaatsen kan rechtvaardigen. 
 
 De nieuwe normen voor het parkeren buiten de openbare weg moeten rekening houden 
met soms erg uiteenlopende situaties; het is evident dat de behoefte aan parkeerplaatsen van 
een administratie die weinig publiek ontvangt of van een ziekenhuis dat heel wat bezoekers 
ontvangt (patiënten, kennissen, enz.) niets gemeen hebben. Ook sommige ondernemingen 
hebben een grote vloot dienstwagens nodig om de diensten die zij verlenen efficiënt te kunnen 
uitvoeren (ziekenhuizen, schoonmaakbedrijven, enz.) of hebben heel wat werknemers op een 
vrij beperkte ruimte nodig. 
 
 Bijgevolg voorziet artikel 2.3.54, § 4 uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat de aanvragers 
die menen dat het aantal plaatsen die op basis van artikelen 2.3.53 en volgende van het 
wetboek kunnen worden toegestaan (samen met de aanvraag van de vergunning) een verzoek 
tot afwijking bij de bevoegde overheid indienen waarin zij de bijzondere omstandigheden 
uiteenzetten die deze afwijking, volgens hen, rechtvaardigen. 
 
 Dat verzoek moet vergezeld zijn van een raming van de milieu-impact verricht door een 
erkende of geregistreerde onafhankelijke persoon die het bestaan van deze behoeften en de 
noodzaak van de gevraagde overschrijding alsook de gevolgen ervan voor het milieu en de  
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mobiliteit en de eventuele maatregelen om ze te voorkomen, af te schaffen of te verminderen, 
moet analyseren. 
 
 De certificaten of vergunningen die een afwijking verkregen hebben, zullen geacht 
worden met de nieuwe norm overeen te stemmen » (ibid., pp. 41-44). 
 

 B.5.3.  Tijdens de debatten in de commissie is voorts gepreciseerd : 

 

 « Vermits bedrijfswagens een federale bevoegdheid blijven, heeft het Gewest maar één 
middel om dit deel van de werknemers aan te zetten tot een modal shift, namelijk : het 
schrappen van de gegarandeerde parkeerplaats. 
 
 Vandaar dat parkings aan of in kantoorgebouwen terecht een belangrijke focus zijn in dit 
Wetboek. Zij zijn een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de auto in het woon-
werkverkeer. Wie een parkeerplaats op zijn werkplaats heeft, zal de auto blijven gebruiken, 
ongeacht of er goed openbaar vervoer of andere alternatieven voor handen is. 
 
 Er bestaan studies over het gedrag van mensen met betrekking tot het al dan niet hebben 
van gratis parkeergelegenheid op het werk alsook het aanbieden van een auto door het bedrijf. 
Zelfs een rode loper voor openbaar vervoer kan de mensen niet overhalen om hun gedrag te 
wijzigen. 
 
 Parkeerplaatsen zorgen voor een aanzuig-effect. Hun aantal reduceren zal een effect 
hebben op het verplaatsingsgedrag. De autodruk zal verminderen en de link wordt gemaakt 
met Iris 2-doelstellingen. 
 
 Wie de auto echt nodig heeft (KMO’s, handelaars, herstellers) zit nu vast in het 
autoverkeer en zal zijn activiteiten vlotter zien verlopen. Er is dus een economisch belang bij 
de maatregel. Minder stress, minder lawaai en betere lucht » (Parl. St., Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, 2012-2013, A-353/2, pp. 13-14). 
 

 B.5.4.  Meer algemeen beogen de bepalingen van het BWLKE, door middel van een 

geïntegreerde benadering van de verschillende relevante reglementeringen, een antwoord te 

bieden op de vereisten die sommige Europese richtlijnen inzake leefmilieu opleggen, alsook 

de luchtkwaliteit te verbeteren en de klimaatswijzigingen en de ongunstige socio-

economische gevolgen van een hoge energieprijs te bestrijden (Parl. St., Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement, 2012-2013, A-353/1, pp. 5, 8-9). 
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 B.6.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.6.2.  Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die 

analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een 

onlosmakelijk geheel met die welke in die grondwetsbepaling zijn ingeschreven, zodat het 

Hof, bij zijn toetsing van de bestreden bepaling, rekening houdt met beide. 

 

 B.6.3.  Artikel 1 van het voormelde Protocol biedt niet alleen bescherming tegen een 

onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar ook tegen een 

verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en tegen een uitoefening 

van toezicht op het gebruik van eigendom (tweede alinea). 

 

 De beperking van het eigendomsrecht die voortvloeit uit een exploitatieverbod, kan niet 

worden gelijkgesteld met een onteigening, maar vormt een uitoefening van het toezicht op het 

gebruik van eigendom in de zin van de tweede alinea van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol (EHRM, beslissing, 17 september 2013, Diaconescu t. Roemenië, § 40). 

 

 B.7.  Elke inmenging in het eigendomsrecht moet een billijk evenwicht tot stand brengen 

tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het 

ongestoord genot van eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan 

tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 
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 B.8.1.  Een beperking van het aantal toegestane parkeerplaatsen leidt, door het onderwerp 

en de gevolgen ervan, tot een beperking van het gebruik van de parking die het voorwerp 

uitmaakt van een milieuvergunning. 

 

 B.8.2.  Die maatregel strekt ertoe het gebruik van de wagen voor de verplaatsingen tussen 

de woonplaats en de werkplaats te beperken, teneinde het wegverkeer te ontlasten en het 

leefmilieu te vrijwaren, door de luchtkwaliteit te verbeteren en de opwarming van het klimaat 

te bestrijden. 

 

 B.8.3.  Op het vlak van het milieubeleid, dat een centrale rol speelt in het sociaal en 

economisch beleid van de moderne samenleving, dient het Hof, rekening houdend met de 

verplichting die op grond van artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet voor de 

gewestwetgevers geldt om het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu te 

waarborgen, het oordeel van die wetgevers betreffende het algemeen belang te eerbiedigen, 

tenzij dat oordeel onredelijk is. 

 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in dat verband geoordeeld : 

 

 « Hoewel geen enkele bepaling van het Verdrag in het bijzonder bestemd is om een 
algemene bescherming van het leefmilieu als dusdanig te verzekeren (Kyrtatos t. Griekenland, 
nr. 41666/98, § 52, 22 mei 2003), tracht de maatschappij van vandaag steeds meer het te 
vrijwaren (Fredin t. Zweden (nr. 1), 18 februari 1991, § 48, serie A nr. 192). Het leefmilieu 
vormt een waarde waarvan de verdediging in de publieke opinie en bijgevolg bij de 
overheden een aanhoudende en versterkte belangstelling opwekt. Economische vereisten en 
zelfs sommige fundamentele rechten, zoals het eigendomsrecht, zouden geen voorrang mogen 
hebben op overwegingen inzake de bescherming van het leefmilieu, in het bijzonder wanneer 
de Staat ter zake wetgevend is opgetreden. De overheden hebben dan een 
verantwoordelijkheid die concreet gestalte zou moeten krijgen door hun optreden op het 
gepaste ogenblik teneinde de milieubeschermende bepalingen die zij beslist hebben uit te 
voeren, niet nutteloos te maken (Hamer t. België, nr. 21861/03, § 79, 27 november 2007). 
Beperkingen van het eigendomsrecht kunnen aldus worden aanvaard, op voorwaarde 
weliswaar dat een billijk evenwicht wordt nageleefd tussen de aanwezige - individuele en 
collectieve - belangen (zie, mutatis mutandis, Fotopoulou t. Griekenland, nr. 66725/01, 
18 november 2004) » (EHRM, 3 mei 2011, Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos 
Stegaseos Ypallilon Trapezis Tis Ellados t. Griekenland, § 50). 
 

 « Inzake domeinen als dat van het leefmilieu eerbiedigt het Hof het oordeel in dat 
verband van de nationale wetgever, tenzij het kennelijk geen redelijke grondslag heeft » 
(EHRM, beslissing, 2 maart 2006, Ansay et al. t. Turkije). 
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 « Hoewel de houders van geldelijke vorderingsrechten in het algemeen aanspraak kunnen 
maken op vaste en onaantastbare rechten, geldt dat niet inzake stedenbouw of ruimtelijke 
ordening, domeinen die betrekking hebben op rechten van andere aard die in wezen evolutief 
zijn. Het beleid inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening vallen bij uitstek onder de 
domeinen waarop de Staat optreedt, met name door middel van de reglementering van de 
goederen met het oog op het algemeen belang en het openbaar nut. In dergelijke gevallen, 
waar het algemeen belang van de gemeenschap een vooraanstaande plaats inneemt, is het Hof 
van mening dat de beoordelingsruimte van de Staat groter is dan wanneer louter burgerlijke 
rechten op het spel staan » (EHRM, 27 april 2004, Gorraiz Lizarrraga en anderen t. Spanje, 
§ 70). 
 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft eveneens geoordeeld dat « de 

eigendom, met inbegrip van de privé-eigendom, ook een sociale functie heeft, die, in 

sommige gepaste omstandigheden, in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of 

een billijk evenwicht is bereikt tussen de vereisten van algemeen belang van de gemeenschap 

en de fundamentele rechten van het individu » (EHRM, 29 maart 2011, Potomska en 

Potomski t. Polen, § 67). In dat verband gaat het Europees Hof in het bijzonder na of, op het 

ogenblik dat de eigendom van het in het geding zijnde goed wordt verworven, de verzoeker 

de eigendomsbeperkingen of de eventuele toekomstige beperkingen kende of had moeten 

kennen, of er gewettigde verwachtingen bestonden ten aanzien van het gebruik van zijn 

eigendomsrecht dan wel of er sprake was van een aanvaarding van het risico bij de aankoop, 

en onderzoekt het het belang van de opgelegde beperking en de mogelijkheid om de noodzaak 

van die beperking in rechte te betwisten (ibid.). 

 

 B.8.4.  De ordonnantiegever beschikt derhalve over een aanzienlijke beoordelingsruimte 

om te bepalen welke maatregelen geschikt blijken om de door hem nagestreefde 

milieudoelstelling te verwezenlijken. 

 

 Te dezen blijken de bestreden bepalingen niet kennelijk irrelevant om het in B.8.2 

vermelde doel te verwezenlijken, temeer daar studies hebben gewezen op de correlatie tussen 

het gebruik van het eigen voertuig om zich naar het werk te begeven en de 

terbeschikkingstelling van een parkeerplaats door de werkgever (zie het tweede katern van het 

Kenniscentrum van de mobiliteit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, « De 

verplaatsingsgewoonten in Brussel », p. 56). 
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 De ordonnantiegever vermocht ook ervan uit te gaan dat de vroegere regels niet 

voldoende beantwoordden aan zijn milieubeleid en dat, teneinde het in B.8.2 vermelde doel 

beter te verwezenlijken, door middel van een ordonnantie het maximumaantal parkeerplaatsen 

moest worden vastgesteld dat parkings bij kantoren of oppervlakten die bestemd zijn voor 

hoogtechnologische activiteiten of de productie van immateriële goederen in principe mogen 

behelzen. Meer bepaald kon hij ernaar streven te voorkomen dat de exploitatie, niet conform 

de nieuwe regels, van parkings waarvoor eerder een milieuvergunning was verleend, niet 

wordt voortgezet na het verstrijken van die vergunning. 

 

 B.8.5.  Het Hof moet evenwel nog nagaan of de ordonnantiegever een billijk evenwicht 

tussen het vrijwaren van het recht op het ongestoord genot van eigendom, enerzijds, en het 

nastreven van de door hem vastgelegde doelstellingen, anderzijds, in acht heeft genomen. 

 

 B.8.6.  De bestreden bepalingen hebben niet tot gevolg de exploitatie te verbieden van 

alle parkeerplaatsen van de parkings die onder het toepassingsgebied ervan vallen, maar 

beletten de exploitatie van een deel van die parkeerplaatsen, dat overtollig wordt geacht, niet 

alleen rekening houdend met het aantal vierkante meter van het gebouw waarbij die parking 

hoort, maar ook met het min of meer doeltreffende karakter van het aanbod van het openbaar 

vervoer in de zone waarin dat gebouw is gelegen. 

 

 De ordonnantiegever heeft dus geen algemeen verbod ingevoerd, noch een 

ongedifferentieerde maatregel genomen. Bovendien zijn de bij de bestreden bepalingen 

opgelegde beperkingen rechtstreeks geïnspireerd op de stedenbouwkundige verplichtingen 

waaraan de constructie van parkeerplaatsen is onderworpen sinds de inwerkingtreding van de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, teneinde, op vergelijkbare wijze, het aantal 

parkeerplaatsen te beperken dat de gebouwen bedient, ongeacht of die oud of recent zijn. 

 

 De door de ordonnantiegever opgelegde beperking heeft overigens geen automatische 

gevolgen, vermits het mogelijk is ervan af te wijken. 

 

 Artikel 2.3.54, § 4, van de bestreden ordonnantie voorziet immers erin dat de bevoegde 

overheid een milieuvergunning mag uitreiken of verlengen voor een parking met een hoger 

aantal parkeerplaatsen dan toegestaan, wanneer dat overtollig aantal plaatsen verantwoord is, 

hetzij door de noodzaak om over voldoende plaatsen te beschikken voor dienstvoertuigen of 
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voor voertuigen van bezoekers of klanten, hetzij door de economische of sociale 

noodwendigheden eigen aan de beoogde activiteit in het gebouw waarbij die parking hoort, 

hetzij door de beperkte bereikbaarheid ervan gelet op de algemene kenmerken van de zone 

waarin het gelegen is. 

 

 Hieruit vloeit voort dat, wanneer de aanvrager van een milieuvergunning daarom 

verzoekt, die laatste een geïndividualiseerd onderzoek van de behoeften inzake 

parkeerplaatsen verbonden aan het gebouw waarbij de parking hoort, zal genieten. Het zal aan 

de bevoegde overheid staan om van de afwijkingsmogelijkheid die de ordonnantiegever haar 

heeft geboden, gebruik te maken rekening houdend met de noodzaak om het evenwicht te 

vrijwaren tussen het recht op het ongestoord genot van eigendom en de door de 

ordonnantiegever nagestreefde doelen. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen leggen evenwel in hoofdzaak de nadruk op de negatieve 

impact van de bestreden bepalingen voor de exploitanten van de parkings die, vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden bepalingen, een milieuvergunning hebben verkregen op 

grond waarvan zij de parkeerplaatsen mogen exploiteren die voortaan overtollig worden 

geacht. 

 

 B.9.2.  Allereerst dient te worden opgemerkt dat de beperking van het aantal beschikbare 

parkeerplaatsen pas aan de huidige exploitant wordt opgelegd na het verstrijken van zijn 

milieuvergunning. De ordonnantiegever waakt bijgevolg erover de voorwaarden waaronder 

de houder van de vergunning de parkeerplaatsen in kwestie tijdelijk mag exploiteren, niet te 

wijzigen. 

 

 B.9.3.  Voor het overige voert een milieuvergunning geen onaantastbare rechten in voor 

de houder ervan, vermits de geldigheid ervan niet meer dan vijftien jaar mag bedragen en de 

voorwaarden waaronder de ingedeelde inrichting mag worden geëxploiteerd, kunnen worden 

gewijzigd tijdens de geldigheidsduur van de vergunning. Dat tijdelijke karakter is 

noodzakelijk om de exploitatie aan de veranderlijke milieuvereisten van de overheid aan te 

passen. 

 

 Het is dus niet zonder redelijke verantwoording te hebben bepaald dat, na het verstrijken 

van de milieuvergunning die hem vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen is 
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verleend, de houder van de vergunning de verlenging of vernieuwing ervan in beginsel alleen 

kan aanvragen op voorwaarde dat hij het maximale aantal toegestane parkeerplaatsen in acht 

neemt. Het verlenen van een milieuvergunning doet immers niet de gewettigde verwachting 

ontstaan om de inrichting die daarvan het voorwerp uitmaakt verder te mogen exploiteren 

onder dezelfde voorwaarden na de geldigheidsduur ervan (zie, in dat opzicht, mutatis 

mutandis, EHRM, 18 februari 1991, Fredin t. Zweden, § 54; beslissing, 30 november 2010, 

Oklesen et al. t. Slovenië, §§ 59-63). 

 

 Het is overigens redelijk om van iedere bedachtzame ondernemer te verwachten dat hij 

erover waakt in het bezit te zijn van alle relevante informatie alvorens zware investeringen 

aan te gaan (EHRM, beslissing, 17 december 2013, Crash 2000 OOD t. Bulgarije, § 63). 

Hieruit vloeit voort dat rechtmatig mag worden verwacht dat een persoon die een parking wil 

exploiteren, terdege kennis heeft genomen van de voorwaarden waaronder de exploitatie van 

dat soort inrichtingen is toegestaan en in het bijzonder op de hoogte is van het tijdelijke 

karakter van de vergunning. 

 

 B.9.4.  De maatregel is niet onevenredig, temeer daar de bestaande en op grond van de 

bestreden bepalingen overtollig geachte parkeerplaatsen niet noodzakelijk materieel moeten 

worden geschrapt. Zij kunnen evenzeer worden verkocht of herbestemd, met name als 

openbare parkeerplaatsen of als parkeerplaatsen die bestemd zijn voor een woonfunctie, 

waarbij zij in die zin in voorkomend geval tegen betaling kunnen worden geëxploiteerd. 

 

 Artikel 2.3.52, § 3, tweede lid, van het BWLKE bepaalt in dat verband dat de 

Gewestregering een begeleidingsdienst kan aanstellen om een dergelijke herbestemming te 

vergemakkelijken. 

 

 Op grond van de artikelen 10 en 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 16 januari 2014 « betreffende de registratie van opdrachthouders voor de 

effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle 

in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing », wordt die begeleidingsdienst verzekerd door het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer en bestaat die erin een « individuele begeleiding » aan te bieden, meer bepaald 

op het vlak van « [de] toegang tot informatie en advies op het gebied van de regelgeving en de 

procedures die van toepassing zijn; [de] hulp bij beslissingen en technische keuzes, meer 
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bepaald met het oog op de economische, technische, architecturale en stedenbouwkundige 

beperkingen die zijn verbonden aan de herbestemming van de parkeerplaatsen; [de] hulp bij 

het opstellen van overeenkomsten of huurcontracten waarmee de bestemmingswijzigingen 

van de parkeerplaatsen gepaard gaan ». 

 

 De houder van de milieuvergunning zal overigens aan het Parkeeragentschap de zorg 

kunnen toevertrouwen om de overtollige en als openbare parkeerplaatsen herbestemde 

parkeerplaatsen te organiseren (artikel 2.3.52, § 3, laatste lid). 

 

 De verzoekende partijen brengen geen concrete elementen naar voren waaruit kan blijken 

dat de inwerkingstelling van die alternatieve oplossingen volkomen onuitvoerbaar zou zijn 

vanuit technisch of economisch standpunt. 

 

 B.9.5.  De houder van de milieuvergunning kan overigens, op het ogenblik van de 

verlenging ervan, beslissen de overtollige parkeerplaatsen in de oorspronkelijke bestemming 

ervan te behouden, mits hij een milieubelasting betaalt. De bevoegde overheid zal hem 

eveneens kunnen toestaan die overtollige plaatsen, tegen betaling van een milieubelasting, te 

behouden bij de vernieuwing van zijn vergunning. 

 

 Die milieubelasting is niet dermate hoog dat zij voor de exploitant een onredelijke last 

met zich mee zou brengen, ook al neemt het bedrag ervan elk jaar met een tiende toe. De 

verzoekende partijen hebben overigens geen enkel concreet element aangebracht waaruit zou 

blijken dat die jaarlijkse verhogingen voor de exploitanten ondraaglijke financiële gevolgen 

met zich zouden meebrengen. Bovendien zal die belasting pas vanaf 1 januari 2022 

verschuldigd zijn voor de overtollige parkeerplaatsen in zone C, dat is de zone met de minst 

goede bediening door het openbaar vervoer (artikel 2.3.56). 

 

 Hieruit vloeit voort dat, rekening houdend met het nagestreefde doel en de alternatieve 

oplossingen waarover de betrokken exploitanten beschikken, de ordonnantiegever niet zou 

kunnen worden verweten een bedrag te hebben vastgesteld dat, terwijl het binnen redelijke 

perken blijft, voldoende ontradend wil zijn om die exploitanten ertoe aan te zetten hun 

overtollige parkeerplaatsen te schrappen, af te staan of te herbestemmen. 

 



38 

 B.9.6.  De huidige exploitant beschikt ten slotte nog steeds over de mogelijkheid om een 

afwijking van de door de ordonnantie opgelegde beperkingen aan te vragen, door de 

specifieke kenmerken van zijn inrichting aan te voeren, hetgeen hem een individueel 

onderzoek van zijn situatie door de bevoegde administratieve overheid waarborgt, waarna die 

laatste een beslissing zal nemen die voor een jurisdictioneel beroep vatbaar is. 

 

 B.10.1.  De verzoekende partijen bekritiseren ook de ontstentenis van elke vergoeding ten 

behoeve van de houder van de milieuvergunning die beslist de overtollige parkeerplaatsen te 

schrappen of te herbestemmen. De verzoekende partij in de zaak nr. 5711 voert in dat verband 

nog het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten aan. 

 

 B.10.2.  Het enkele feit dat de overheid in het algemeen belang beperkingen van het 

eigendomsrecht oplegt, heeft niet tot gevolg dat zij tot schadeloosstelling is gehouden. 

 

 Uit de vestiging van een door of krachtens een wettelijke bepaling opgelegde 

erfdienstbaarheid tot algemeen nut of van een beperking van het eigendomsrecht in het 

algemeen belang vloeit aldus in beginsel voor de eigenaar van het bezwaarde onroerend goed 

geen recht op vergoeding voort (Cass., 16 maart 1990, Arr. Cass., 1989-1990, nr. 427). 

 

 Evenzo, « wanneer een maatregel inzake de uitoefening van toezicht op het gebruik van 

de goederen in het geding is, is de niet-vergoeding een van de factoren waarmee rekening 

moet worden gehouden om te bepalen of een billijk evenwicht in acht is genomen, maar zou 

zij op zich geen schending van artikel 1 van het Eerste Protocol kunnen inhouden » (zie, met 

name, EHRM, grote kamer, 29 maart 2010, Depalle t. Frankrijk, § 91; 26 april 2011, Antunes 

Rodrigues t. Portugal, § 32). Een vergelijkbare redenering kan worden gevolgd in verband 

met « de daling van de marktwaarde van het gebouw in kwestie » (EHRM, 26 april 2011, 

voormeld, § 37). 

 

 Het Europees Hof onderstreept voorts dat « de evenredigheid van een aantasting van het 

recht op het ongestoord genot van eigendom » niet alleen kan afhangen van een vergoeding, 

maar ook « van het bestaan van procedurele waarborgen die verzekeren dat de uitvoering van 

het systeem en de gevolgen ervan voor de eigenaar niet willekeurig noch onvoorzienbaar 

zijn » (EHRM, beslissing, 31 mei 2011, Mirela Cernea et al. t. Roemenië, § 37). 
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 B.10.3.  Hieruit vloeit voort dat de beperking van het eigendomsrecht die de bestreden 

bepalingen inhouden, alleen kan worden geacht een vergoeding te vereisen indien de last die 

zij de betrokken eigenaar oplegt, niet evenredig is met de nagestreefde milieudoelstelling (zie 

o.a. EHRM, 15 juli 2011, Varfis t. Griekenland, §§ 29-30). 

 

 Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten belet evenzo dat de 

overheid zonder vergoeding lasten kan opleggen die groter zijn dat die welke een particulier 

in het algemeen belang moet dragen. Uit dat beginsel vloeit voort dat de onevenredig 

nadelige - dat zijn de buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico 

vallende en op een beperkte groep van burgers of instellingen drukkende - gevolgen van een 

op zichzelf rechtmatige overheidsdaad niet ten laste van de getroffene behoren te komen, 

maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld. 

 

 B.10.4.  Rekening houdend met hetgeen is uiteengezet in B.9.1 tot B.9.6 kan de keuze 

waarover de huidige exploitant van een parking die valt onder het toepassingsgebied van de 

bestreden bepalingen, na de geldigheidsduur van de vergunning die hem is verleend, tussen de 

schrapping van een zeker aantal parkeerplaatsen, de herbestemming ervan, de verkoop ervan 

of in voorkomend geval de betaling van een milieubelasting, niet worden beschouwd als een 

onevenredige last of als een buitengewoon risico. 

 

 B.10.5.  In zoverre het eerste middel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5750 de 

bestreden bepalingen ook verwijt het de betrokken personen niet mogelijk te maken vooruit te 

lopen op de eventuele wijzigingen van de afbakening van de drie relevante zones voor de 

berekening van het aantal toegestane parkeerplaatsen en van het bedrag van de 

milieubelasting die voor elke overtollige plaats verschuldigd is, valt het in die mate samen 

met het tweede onderdeel van het derde middel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5751. 

 

 B.11.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5751 verwijt de bestreden bepalingen ook 

afbreuk te doen aan het economisch evenwicht van de huurovereenkomst die de eigenaar van 

de parking met een derde heeft kunnen sluiten. 

 

 De houder van de milieuvergunning die hem toestaat de parking te exploiteren, beschikt 

over een dergelijk recht enkel voor de geldigheidsduur van de vergunning die hem is 

toegekend. De ordonnantiegever kan dus niet worden verweten zijn gewettigde verwachtingen 
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te hebben geschonden door hem een beperking op te leggen ten aanzien van het aantal 

parkeerplaatsen die hij na de geldigheidsduur van zijn vergunning zal kunnen exploiteren. De 

omstandigheid dat de eigenaar de kantooroppervlakten en de parkings die deze bedienen, 

heeft verhuurd voor een periode die verder reikt dan de vervaldatum van de toegekende 

milieuvergunning, staat los van de bestreden bepalingen (zie, mutatis mutandis, EHRM, 

beslissing, 17 december 2013, Crash 2000 OOD t. Bulgarije, § 77). 

 

 B.11.2.  Diezelfde verzoekende partij verwijt de ordonnantiegever voorts de exploitant 

die geen eigenaar van de parking is, toe te laten keuzes van herbestemming te maken die 

definitief tegenstelbaar zullen zijn aan de eigenaar. 

 

 B.11.3.  Artikel 13ter, § 1, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 

milieuvergunningen, ingevoegd bij het BWLKE, bepaalt dat de verzaking aan de overtollige 

parkeerplaatsen, door de houder van een milieuvergunning, definitieve en onherroepbare 

gevolgen heeft. 

 

 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, na een vraag van het Hof, bevestigd dat die 

verzaking tegenstelbaar was aan de eigenaar van de parking, zelfs wanneer hij niet de 

exploitant ervan is. 

 

 B.11.4.  Er dient evenwel te worden opgemerkt dat de houder van de vergunning 

aansprakelijk zal zijn voor zijn eventuele fout wanneer daaruit schade voortvloeit voor die 

eigenaar. 

 

 B.11.5.  De eigenaar die zijn parkeerplaatsen heeft verhuurd aan een derde, die een 

milieuvergunning moet verkrijgen teneinde die te exploiteren, bevindt zich overigens, 

wanneer zijn medecontractant beslist te verzaken aan de overtollige parkeerplaatsen, bij het 

aanvragen van de verlenging van zijn vergunning, in een situatie die analoog is aan die van de 

eigenaar van een parking voor wie geen enkele milieuvergunning is uitgereikt vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden bepalingen. 

 

 In beide gevallen is de exploitatie van overtollige parkeerplaatsen, mits een 

milieubelasting wordt betaald, immers uitgesloten. 
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 B.11.6.  De omstandigheid dat een persoon niet de rechten uitoefent die hij put uit een 

bepaalde wetgeving, kan voor hem geen onaantastbaar recht doen ontstaan op het feit dat de 

voorwaarden waaronder hij dat recht op een bepaald ogenblik kon uitoefenen, daarna en voor 

de toekomst niet worden gewijzigd. Integendeel, zijn passiviteit doet in principe het risico 

vergroten dat het normatieve kader wordt gewijzigd op een manier die voor hem ongunstig is. 

 

 Door te aanvaarden een derde te zijn bij de aan zijn medecontractant toegekende 

milieuvergunning, heeft de eigenaar een autonome keuze gemaakt die kan worden 

gelijkgesteld met de wil het recht niet uit te oefenen om de parking die hij bezit te exploiteren 

onder de voorwaarden die waren bepaald door de wetgeving die van toepassing was vóór de 

inwerkingtreding van de bestreden bepalingen. De ordonnantiegever zou derhalve niet kunnen 

worden verweten de voorwaarden te hebben gewijzigd waaronder die eigenaar, voor het eerst, 

een milieuvergunning kan verkrijgen na de inwerkingtreding van de bestreden ordonnantie. 

 

 B.12.1.  De verzoekende partijen voeren voorts de bijzondere situatie aan van de 

eigenaars van parkings die de toestemming of zelfs de verplichting hebben gekregen te 

voorzien in een minimumaantal parkeerplaatsen op grond van de stedenbouwkundige regels 

die van toepassing waren op het ogenblik van de constructie van het gebouw dat door die 

plaatsen wordt bediend. Zij halen in dat verband de omzendbrief aan van de minister van 

Openbare Werken nr. 59 van 17 juni 1970 (de zogeheten « omzendbrief De Saeger »). 

 

 B.12.2.  Het staat de overheid vrij om haar stedenbouwkundig of milieubeleid te wijzigen 

en de ordonnantiegever om af te wijken van de door de uitvoerende macht tot stand gebrachte 

regels. Elke wetswijziging zou immers onmogelijk worden, mocht worden aangenomen dat 

een nieuwe bepaling in strijd zou zijn met het beginsel van rechtszekerheid om de enkele 

reden dat zij de toepassingsvoorwaarden van de vroegere wetgeving wijzigt en om de enige 

reden dat zij de plannen in de war zou sturen van diegenen die zijn afgegaan op de vroegere 

situatie. 

 

 Wanneer de wetgever meent dat een beleidsverandering noodzakelijk is, kan hij 

overigens beslissen daaraan een onmiddellijk gevolg te geven en in beginsel is hij niet ertoe 

gehouden te voorzien in een overgangsregeling. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 

slechts geschonden indien de ontstentenis van een overgangsmaatregel leidt tot een verschil in 

behandeling waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het 



42 

vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Het vertrouwensbeginsel 

is nauw verbonden met het rechtszekerheidsbeginsel, dat de wetgever verbiedt om zonder 

objectieve en redelijke verantwoording afbreuk te doen aan het belang van de 

rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. 

 

 B.12.3.  Hoewel het juist is dat de door de verzoekende partijen aangevoerde 

omzendbrief in beginsel ertoe verplichtte te voorzien in een aantal parkeerplaatsen bij de 

constructie van met name kantoorgebouwen, dient niettemin te worden vastgesteld dat geen 

enkele van de bepalingen ervan vereiste dat daaraan een bijzondere bestemming zou worden 

gegeven. Hieruit volgt dat, hoewel sommige eigenaars van kantoorgebouwen ertoe verplicht 

waren parkeerplaatsen in te richten, die stedenbouwkundige verplichtingen voor hen niet de 

gewettigde verwachting hebben kunnen doen ontstaan dat die parkeerplaatsen uitsluitend 

kunnen worden gebruikt voor de voertuigen van de personen die in het gebouw in kwestie 

werken. 

 

 Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming van 11 februari 1946 bepaalde 

overigens reeds dat de exploitatie van garages voor wagens, met plaats voor minstens drie 

voertuigen, afhankelijk was van het verkrijgen van een tijdelijke administratieve vergunning. 

Hieruit vloeit voort dat, minstens sinds de inwerkingtreding van het Algemeen Reglement 

voor de Arbeidsbescherming, namelijk vanaf een datum vóór die van de inwerkingtreding van 

de door de verzoekende partijen aangehaalde omzendbrief, het recht om overdekte parkings te 

exploiteren, namelijk die waarvan de constructie het duurst is en waarvoor de herbestemming 

bijzonder zware investeringen kan vereisen, slechts tijdelijk gold. 

 

 B.13.  De bestreden bepalingen schenden artikel 16 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met het beginsel van gelijkheid voor de openbare 

lasten, derhalve niet. 

 

 B.14.  Het onderzoek van de verenigbaarheid van de bestreden bepalingen met het 

beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 Immers, de vrijheid van handel en nijverheid kan niet worden opgevat als een absolute 

vrijheid. In zeer veel gevallen zal een wetsbepaling - zij het in de economische sector of in 
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andere sectoren - de handelingsvrijheid van de betrokken personen of ondernemingen 

beperken en daardoor noodzakelijkerwijs een weerslag hebben op de vrijheid van handel en 

nijverheid. De wetgever zou de vrijheid van handel en nijverheid zoals bedoeld in artikel 6, 

§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

slechts schenden indien hij die vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak 

bestaat of indien die beperking totaal onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel of aan 

dat beginsel op zodanige wijze afbreuk zou doen dat de economische en monetaire unie 

erdoor in het gedrang komt. 

 

 Rekening houdend met hetgeen is uiteengezet in B.8.1 tot B.13 is de bij de bestreden 

bepalingen aangebrachte beperking van de vrijheid van handel en nijverheid niet zonder 

noodzaak, noch onevenredig, en brengt zij de economische en monetaire unie niet in het 

gedrang. 

 

 B.15.  Het eerste middel in de zaken nrs. 5750 en 5751 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het eerste onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 en het tweede middel 

in de zaak nr. 5751 betreft 

 

 B.16.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5750 is van mening dat de door haar 

bestreden bepalingen in strijd zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, met het 

beginsel van gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij 

slechts van toepassing zouden zijn op bepaalde categorieën van parkings die aan het 

verkrijgen van een milieuvergunning zijn onderworpen. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 5751 bekritiseert datzelfde onderscheid, dat zij in 

strijd acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.16.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betwist het belang bij het middel van de 

verzoekende partij in de zaak nr. 5750 in zoverre daarin de ordonnantiegever wordt verweten 

de openbare parkings niet te hebben onderworpen aan de bestreden bepalingen. 
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 Daar de eerste verzoekende partij blijk heeft gegeven van het vereiste belang om de 

vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen, dient zij daarenboven geen blijk te geven 

van een belang bij het middel. 

 

 B.16.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.17.  Tijdens de parlementaire voorbereiding is het verschil in behandeling dat door de 

verzoekende partijen wordt bekritiseerd, als volgt verantwoord : 

 

 « In artikel 2.3.52 wordt het toepassingsveld van de nieuwe normen nader aangegeven. 
Het artikel sluit enerzijds parkeerplaatsen uit die tot privéwoningen behoren en anderzijds 
parkeerplaatsen die bestemd zijn voor publieke parking. 
 
 Wat de eerste categorie betreft is het immers niet nodig om de parkeerplaatsen te beogen 
die bestemd zijn voor privéwoningen. De frequentie van de verplaatsingen met de wagen door 
de bewoners hangt, voor hun dagelijkse of kortere trajecten die het grootste deel van het 
verkeer dat zij teweegbrengen uitmaken, immers af van de aanwezigheid van plaatsen op de 
bestemming. 
 
 Wat de publieke parkings betreft, lijkt de toepassing van de nieuwe normen niet 
noodzakelijk en evenmin gerechtvaardigd rekening houdend met hun eigenlijke doel en het 
feit dat ze reeds aan een bijzondere reglementering onderworpen zijn waardoor de Regering 
hun inplanting en hun uitbating van dichtbij kan controleren. 
 
 Het artikel sluit bovendien verschillende activiteitensectoren uit : ambachtelijke, 
industriële, logistieke en opslagactiviteiten, enz. Aangezien er voor zulke activiteiten veel 
plaats nodig is, zijn ze meestal ver gelegen van knooppunten van openbaar vervoer. 
Overigens is er in deze sectoren meestal geen onmiddellijk verband tussen de 
vloeroppervlakte en het aantal tewerkgestelde werknemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
supermarkten met een grote toestroom van klanten die de aangekochte goederen moeten 
kunnen vervoeren, ziekenhuizen die talrijke bezoekers ontvangen (patiënten, familie), 
bedrijven die over een grote vloot dienstvoertuigen beschikken om een efficiënte 
dienstverlening te kunnen realiseren (zoals onderhoudsbedrijven, enz.) of die een groot aantal 
werknemers in een relatief beperkte ruimte tewerkstellen. De toepassing van de nieuwe 
normen op deze sectoren is bijgevolg niet gerechtvaardigd. 
 
 Er moet gepreciseerd worden dat de afwijking met betrekking tot ‘ voorzieningen van 
collectief belang of van openbare diensten ’ zich uiteraard beperkt tot de parkeerplaatsen 
bestemd voor dienstvoertuigen en niet voor voertuigen die door het personeel gebruikt 
worden voor woon-werkverplaatsingen. 
 
 Een andere uitsluiting heeft betrekking op de autodeel- en taxidiensten. De taxidiensten 
zijn een permanent actieve vervoerdienst en vormen een aanvulling op het openbaar vervoer. 
De uitsluiting is in eerste instantie gerechtvaardigd omwille van de specifieke uurroosters van 
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de sector : de meeste taxichauffeurs vangen hun dienst aan of eindigen hun dienst op een 
ogenblik waarop er geen openbaar vervoer rijdt. Hierbij komt nog een logistieke reden, die 
overeenstemt met de reden voor de sectoren bedoeld in punt 3° van paragraaf 3 van hetzelfde 
artikel : de oppervlakte betrokken door de ‘ kantoren ’ (beheer van telefonische oproepen, 
administratieve diensten, …) is zeer klein in vergelijking met de specifieke noden voor het 
parkeren van de in dienst zijnde taxi’s en de voertuigen die de chauffeurs gebruiken voor hun 
woon-werkverplaatsingen. De parkeerplaatsen van taxidiensten die onder de vrijstelling 
vallen, worden ingericht zonder onderscheid van het Gewest dat de exploitatievergunning van 
de betrokken taxi’s heeft afgeleverd. 
 
 De autodeeldiensten genieten van een gelijksoortige uitsluiting. Deze diensten zijn 
gedefinieerd als diensten die geabonneerde gebruikers een gemeenschappelijke vloot 
gemotoriseerde voertuigen ter beschikking stellen, waarbij elke geabonneerde gebruik kan 
maken van een voertuig zonder bestuurder voor een traject dat hij zelf kiest en voor een 
bepaalde duur. De autodeeldienst en het begrip ‘ abonnee ’ dat ermee gepaard gaat, sluiten 
uiteraard bedrijfsvoertuigen of privé-voertuigen uit, maar ook dienstvoertuigen van een 
bedrijf. Hetzelfde zou gelden voor een bedrijf dat bij een operator van een autodeeldienst het 
exclusieve recht voor zijn personeel zou krijgen om een of meerdere voertuigen van de vloot 
van deze operator te gebruiken. Deze voertuigen zouden aangerekend worden als voertuigen 
van het bedrijf zelf, dat er immers het uitsluitend gebruiksrecht van heeft » (Parl. St., Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, 2012-2013, A-353/1, pp. 41-43). 
 

 B.18.  Door de bestreden bepalingen aan te nemen, beoogde de ordonnantiegever het 

autoverkeer te verminderen dat voortvloeit uit de verplaatsingen tussen de woonplaats en de 

werkplaats. Dat doel, dat bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit, tot de strijd tegen 

de opwarming van het klimaat en tot het ontlasten van het verkeer, is gewettigd. 

 

 De ordonnantiegever zou, rekening houdend met zijn ruime beoordelingsbevoegdheid ter 

zake, niet kunnen worden verweten voorrang te hebben gegeven aan maatregelen die ertoe 

strekken bepaalde verplaatsingen te ontmoedigen, die een aanzienlijk deel van het wegverkeer 

op het gewestelijk grondgebied vormen en specifieke problemen inzake mobiliteit en 

eerbiediging van het leefmilieu doen rijzen, rekening ermee houdend dat die zich 

voornamelijk voordoen tijdens de spitsuren, hetgeen leidt tot een nog grotere overbelasting 

van het verkeer en een daarmee gepaard gaande stijging van de uitlaatgassen in de lucht. 

 

 B.19.  Het Hof moet evenwel nog onderzoeken of de ordonnantiegever, door sommige 

parkings die onderworpen zijn aan het verkrijgen van een milieuvergunning uit te sluiten van 

de door de bestreden bepalingen opgelegde beperkingen, geen onevenredig verschil in 

behandeling heeft ingevoerd. 
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 B.20.1.  De uitsluiting, uit het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen, van de 

parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor de taxidiensten, de diensten voor het 

verhuren van voertuigen met chauffeur of een autodeeldienst, is niet zonder redelijke 

verantwoording. Zoals immers wordt opgemerkt in de parlementaire voorbereiding van de 

bestreden ordonnantie, gaat het om activiteiten die, enerzijds, het aanbod van het openbaar 

vervoer op het grondgebied van het Brusselse Gewest aanvullen en, anderzijds, het beheer 

van een park van gemakkelijk beschikbare voertuigen vereist. Bovendien kan worden 

aangenomen dat de uurregelingen van de personen die in die bedrijfssector actief zijn, in het 

algemeen niet overeenstemmen met die van het openbaar vervoer. 

 

 B.20.2.  Op dezelfde wijze heeft de ordonnantiegever niet op onredelijke wijze gehandeld 

door de openbare parkings vrij te stellen van de door de bestreden bepalingen opgelegde 

beperkingen. Dergelijke parkeerplaatsen zijn immers niet uitsluitend bestemd voor de 

voertuigen van personen die zich naar het werk begeven, maar zijn per definitie toegankelijk 

voor iedereen, kosteloos of tegen betaling. Bovendien kunnen die parkeerplaatsen, precies 

omdat zij toegankelijk zijn voor het publiek, een rol spelen in het vlotte en multimodale 

beheer van de verplaatsingen op het grondgebied van het gewest, met name als 

ontradingsparkings. 

 

 B.20.3.  De uitsluiting, uit het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen, van de 

parkeerplaatsen die bestemd zijn voor woonfuncties, is evenmin strijdig met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. Het volstaat immers vast te stellen dat de ordonnantiegever 

verder zou zijn gegaan dan hetgeen noodzakelijk is om het door hem nagestreefde doel te 

verwezenlijken indien hij niet alleen het aantal parkeerplaatsen op de arbeidsplaatsen, maar 

ook de beschikbare parkeerplaatsen bij de woning van de in het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest verblijvende werknemers had beperkt. Bovendien beogen de voor woonfuncties 

bestemde parkeerplaatsen niet uitsluitend de verplaatsing van de woonplaats naar het werk te 

vergemakkelijken, waarbij de werkplaats bovendien gelegen kan zijn buiten dat Gewest. 

 

 B.20.4.  De uitsluiting van de parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor 

ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of voor activiteiten voor de 

vervaardiging van materiële diensten, voor handelszaken, voor groothandel of voor grote 

speciaalzaken, voor voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst en voor 
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hotelinrichtingen, is redelijk verantwoord door de specifieke kenmerken van dergelijke 

activiteiten. 

 

 Zoals in de parlementaire voorbereiding immers wordt vermeld, veronderstellen die 

activiteiten, enerzijds, talrijke en regelmatige contacten met personen van buiten de 

onderneming, met name leveranciers en klanten, terwijl sommige daarvan de 

terbeschikkingstelling vereisen van een park van dienstvoertuigen die gemakkelijk 

toegankelijk zijn, of op dergelijke wijze worden uitgevoerd dat de oppervlakte van het 

gebouw waar ze plaatshebben, het aantal personen die er een beroepsactiviteit uitoefenen, niet 

op adequate wijze weergeeft. Dergelijke kenmerken zijn niet aanwezig of zijn dat slechts in 

veel minder grote mate wanneer de kantoorgebouwen of oppervlakten bestemd zijn voor 

hoogtechnologische activiteiten en de productie van immateriële goederen. 

 

 Er zij overigens eraan herinnerd dat de exploitanten van parkings bij kantoren of ruimten 

die bestemd zijn voor hoogtechnologische activiteiten of de productie van immateriële 

goederen een afwijking kunnen vragen van het maximumaantal toegestane parkeerplaatsen, 

met name door de noodzaak aan te voeren om te beschikken over een aanzienlijk park van 

dienstvoertuigen of over een groot aantal parkeerplaatsen voor bezoekers of cliënten. 

 

 B.20.5.  Door de in artikel 2.3.52, § 3, van het BWLKE beoogde categorieën van 

parkings vrij te stellen, heeft de ordonnantiegever de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dus 

niet geschonden. 

 

 Het onderzoek van de bestreden bepalingen in het licht van artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van het beginsel 

van de vrijheid van handel en nijverheid, van het beginsel van de gelijkheid van de burgers 

voor de openbare lasten, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.21.  Het tweede middel, in zijn eerste onderdeel, in de zaak nr. 5750 en het tweede 

middel in de zaak nr. 5751 zijn niet gegrond. 
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 Wat het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 betreft 

 

 B.22.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5750 bekritiseert ook de identieke 

behandeling die uit de bestreden bepalingen zou voortvloeien tussen de houders van een 

milieuvergunning die de verlenging ervan aanvragen, enerzijds, en de aanvragers van een 

milieuvergunning, anderzijds. Volgens die partij zouden die twee categorieën van personen 

zich immers in onderscheiden situaties bevinden vermits alleen de eerste zou beschikken over 

een handeling die haar toestaat om de parkeerplaatsen in kwestie te exploiteren. 

 

 B.23.1.  Op grond van artikel 2.3.54, § 1, van het BWLKE geldt de beperking van het 

aantal parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen en oppervlakten die bestemd zijn voor 

hoogtechnologische activiteiten en de productie van immateriële goederen enkel op het 

ogenblik dat een aanvraag tot het verkrijgen of verlengen van een milieuvergunning is 

ingediend. Hieruit vloeit voort dat pas na de geldigheidsduur van de milieuvergunning die is 

uitgereikt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen, de houder van een dergelijke 

vergunning gebonden zal zijn door de beperking van het aantal voortaan toegestane 

parkeerplaatsen. 

 

 Echter, zoals reeds is vermeld in B.9.3, voert de toekenning van een milieuvergunning 

geen onaantastbare rechten in voor de houder ervan. Een dergelijke vergunning kan 

bovendien alleen worden toegekend voor een maximumperiode van vijftien jaar. 

 

 B.23.2.  In die omstandigheden bevinden de houder van een milieuvergunning, die de 

verlenging ervan aanvraagt, en de aanvrager van de nieuwe milieuvergunning zich niet in 

dermate verschillende situaties dat zij verschillend zouden moeten worden behandeld ten 

aanzien van de verplichting om te voldoen aan de beperkingen van het aantal parkeerplaatsen 

die de parkings in kwestie kunnen behelzen. 

 

 B.23.3.  Bovendien heeft de ordonnantiegever de op die twee categorieën van 

exploitanten toepasselijke juridische stelsels niet volkomen uniform gemaakt. Immers, de 

houder van een milieuvergunning die de verlenging ervan aanvraagt, beschikt over de 

mogelijkheid om het maximumaantal toegestane parkeerplaatsen met twee te overschrijden 

(artikel 2.3.52, § 1, van het BWLKE) en overtollige parkeerplaatsen te exploiteren, mits hij de 

milieubelasting betaalt (artikel 2.3.55 van het BWLKE). 



49 

 

 B.23.4.  De door de verzoekende partij in de zaak nr. 5750 bekritiseerde identieke 

behandeling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet derhalve niet. Het onderzoek van 

de bestreden bepalingen in het licht van de andere ter ondersteuning van dat middel 

aangevoerde referentienormen, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.24.  Het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5750 betreft 

 

 B.25.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5750 bekritiseert voorts de bestreden 

bepalingen doordat zij in strijd zouden zijn met het beginsel van gelijkheid voor de openbare 

lasten, omdat alleen de exploitanten van parkings bij kantoorgebouwen of oppervlakten die 

bestemd zijn voor hoogtechnologische activiteiten en de productie van immateriële goederen, 

ertoe verplicht zouden zijn het aantal parkeerplaatsen waarover zij beschikken, te beperken, 

zonder vergoeding noch financiële compensatie. 

 

 B.25.2.  Hieruit vloeit voort dat het derde onderdeel van het tweede middel van die 

verzoekende partij samenvalt met haar eerste middel en het eerste onderdeel van haar tweede 

middel. 

 

 B.26.  Om de redenen die zijn uiteengezet in, enerzijds, B.8.1 tot B.13 en, anderzijds, 

B.19 tot B.20, is dat onderdeel niet gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel in de zaak nr. 5751 betreft 

 

 B.27.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5751 leidt een derde middel af uit de 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en uit het beginsel van rechtszekerheid. 

 

 B.27.2.  Het Hof vermag niet rechtstreeks te toetsen aan algemene rechtsbeginselen. 

Wanneer evenwel de vraag rijst naar de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, dient het Hof na te gaan of een wettelijke maatregel die een verschil in 
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behandeling inhoudt, berust op een objectief en pertinent criterium in het licht van het door de 

wetgever beoogde doel en of hij op onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten van een 

categorie van personen, rechten die inzonderheid kunnen worden afgeleid uit algemene 

rechtsbeginselen. Aldus is het Hof bevoegd om in het kader van zijn toetsing aan het 

gelijkheidsbeginsel ook met algemene rechtsbeginselen rekening te houden en met name met 

het beginsel van rechtszekerheid. 

 

 B.28.1.  In het eerste onderdeel van haar derde middel bekritiseert de verzoekende partij 

in de zaak nr. 5751 het feit dat de bestreden bepalingen chronologisch van toepassing zullen 

zijn op, in de eerste plaats, de parkings die de gebouwen bedienen die onder de gelding van de 

omzendbrief « De Saeger » zijn opgericht. 

 

 B.28.2.  De ordonnantiegever zou niet kunnen worden verweten dat hij, ten behoeve van 

de houders van een milieuvergunning tijdens de geldigheid ervan, de verplichting om zich in 

overeenstemming te brengen met de bestreden bepalingen, heeft uitgesteld tot de datum 

waarop hun vergunning verstrijkt. Het past in de logica zelve van dat systeem, in het voordeel 

van de huidige exploitanten van parkings, dat zij de bij de bestreden bepalingen ingevoerde 

regeling moeten naleven vanaf verschillende data, afhankelijk van, niet alleen het ogenblik 

dat hun milieuvergunning is uitgereikt, maar ook van de geldigheidsduur ervan die, hoewel 

die niet meer dan vijftien jaar kan zijn, evenwel van kortere duur kan zijn. 

 

 Hiermee waarborgt de ordonnantiegever dat alle exploitanten van de parkings die vallen 

onder het toepassingsgebied van de bestreden bepalingen alle gevolgen hebben kunnen 

genieten die uit hun milieuvergunning voortvloeien en dat niemand onder hen zal worden 

gediscrimineerd ten aanzien van de economische verwachtingen die hij kon hebben op de 

datum dat zijn vergunning is toegekend. 

 

 B.28.3.  Voor het overige, in zoverre de verzoekende partij de ordonnantiegever verwijt 

geen rekening te hebben gehouden met de bijzondere situatie van de eigenaars van parkings 

die zijn gebouwd onder de gelding van de omzendbrief « De Saeger », valt dat onderdeel van 

haar derde middel samen met haar eerste middel. 
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 B.29.1.  In het tweede onderdeel van haar derde middel verwijt de verzoekende partij in 

de zaak nr. 5751 de ordonnantiegever een rechtsonzekerheid te hebben ingevoerd door het 

mogelijk te maken dat de zonebestemming van het gebouw dat bij de parking hoort, in de 

loop der jaren kan worden gewijzigd. 

 

 B.29.2.  Op grond van artikel 2.3.54, § 3, van het BWLKE wordt het aantal overtollige 

parkeerplaatsen berekend volgens de zone waarin het gebouw is gelegen dat bij de parking 

hoort op het ogenblik dat de vergunningsaanvraag is ingediend. Bovendien kan geen enkele 

latere wijziging van de zonebestemming de geldigheid van de aldus uitgereikte 

milieuvergunning aantasten. 

 

 Gelet op hetgeen voorafgaat, kan het loutere feit dat, enerzijds, de voorwaarden voor het 

onderzoek van de aanvraag tot het verlengen of verkrijgen van een milieuvergunning 

verschillen naar gelang van de zone waarin het gebouw dat door de parking wordt bediend, is 

ondergebracht, en dat, anderzijds, die zonebestemming later kan worden gewijzigd, geen 

verschil in behandeling creëren dat in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met het beginsel van rechtszekerheid. 

 

 B.30.  Het derde middel in de zaak nr. 5751 is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5765 

 
 

Arrest nr. 171/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70 van het Wetboek der 

successierechten, in samenhang gelezen met artikel 7 van hetzelfde Wetboek, gesteld door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 3 december 2013 in zake Suzanne Beaujean en Ingrid Beaujean tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 december 
2013, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met 
artikel 7 van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in zoverre het 
een discriminatie teweegbrengt door de erfgenamen die opkomen met bijzondere legatarissen 
en de erfgenamen die opkomen met een begunstigde van schenkingen van roerende goederen 
op identieke wijze te behandelen, terwijl, in het eerste geval, de bijzondere legataris de afgifte 
van zijn legaat moet aanvragen, waardoor de erfgenamen zich vooraf ervan kunnen 
vergewissen dat de successierechten door de legataris zijn betaald, terwijl, in het tweede 
geval, de begunstigde van de schenkingen van roerende goederen de roerende goederen 
rechtstreeks verkrijgt uit handen van de toekomstige erflater, tijdens zijn leven, vóór het 
openvallen van de nalatenschap, zonder de medewerking noch de instemming van de 
erfgenamen, die mogelijk niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan en zich dus op geen 
enkele wijze ervan kunnen vergewissen dat de successierechten daadwerkelijk zijn 
betaald ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Suzanne Beaujean, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Detilleux en 
Mr. B. Maquet, advocaten bij de balie te Luik; 
 
 -  de Waalse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M.-P. Donea, advocaat 
bij de balie te Brussel; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Fekenne, advocaat bij de 
balie te Luik. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en E. De Groot te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten van het geding en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De twee verzoeksters voor de verwijzende rechter zijn de dochters van de erflater. Gedurende de drie jaren 
die aan zijn overlijden voorafgingen, heeft die laatstgenoemde een deel van zijn roerend vermogen geschonken 
aan ieder van hen, enerzijds, en aan een derde persoon, anderzijds. Die derde persoon is door de erflater in een 
authentiek testament aangewezen als de algemene legataris. 
 
 Op grond van artikel 70 van het Wetboek der successierechten vordert de Belgische Staat van de twee 
verzoeksters de betaling van de door de derde persoon verschuldigde successierechten, wegens de schenkingen 
die hij heeft ontvangen en die met toepassing van artikel 7 van het Wetboek der successierechten worden 
gelijkgesteld met een legaat. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat het Hof, in zijn arrest nr. 162/2011, heeft geoordeeld dat artikel 70 van 
het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 8 van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 
11 en 16 van de Grondwet schendt, in zoverre het erin voorziet dat de erfgenamen, algemene legatarissen en 
begiftigden in de nalatenschap van een rijksinwoner samen aansprakelijk zijn, ieder in verhouding tot zijn 
erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder 
algemene titel of onder bijzondere titel, zelfs wanneer de eerstgenoemden niet de mogelijkheid hebben gehad 
zich ervan te vergewissen dat de laatstgenoemden de rechten en interesten zullen betalen die zij verschuldigd 
zijn. 
 
 Hij stelt overigens vast dat, te dezen, de verzoeksters geen voorafgaande toestemming hebben kunnen 
geven, noch zich hebben kunnen vergewissen van de betaling van de successierechten door de derde persoon, en 
dat zij niet op de hoogte waren van het bestaan van de schenkingen, noch van de identiteit van de begunstigde 
ervan. Zij hebben daarvan pas kennis genomen bij de vereffening van de nalatenschap. Zij konden zich dus 
onmogelijk ervan vergewissen dat de begunstigde de successierechten correct zou betalen. 
 
 Na te hebben vastgesteld dat, in tegenstelling tot het arrest nr. 162/2011, de te dezen relevante 
grondwettigheidsvraag betrekking heeft op artikel 70, in samenhang gelezen met artikel 7, van het Wetboek der 
successierechten, acht de verwijzende rechter het nodig de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Een van de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voert in de eerste plaats aan dat de 
erfgenamen die met bijzondere legatarissen opkomen, zich in een andere situatie bevinden dan de erfgenamen 
die opkomen met de begunstigden van schenkingen van roerende goederen, vermits de eerstgenoemden de 
afgifte van hun legaat moeten aanvragen, waardoor de erfgenamen zich kunnen vergewissen van de betaling van 
de successierechten, terwijl de laatstgenoemden de schenking rechtstreeks verkrijgen uit handen van de erflater, 
zonder dat de erfgenamen daarover noodzakelijkerwijs worden geïnformeerd en zich kunnen vergewissen van de 
daadwerkelijke betaling van de successierechten. 
 
 Die partij is van mening dat de identieke behandeling van die twee categorieën van personen niet berust op 
een objectief criterium en niet redelijk is verantwoord. Zij is van mening dat de lering van het arrest nr. 162/2011 
eveneens leidt tot een dergelijke vaststelling en merkt op dat de wetgever artikel 70 van het Wetboek der 
successierechten heeft aangepast aan de in dat arrest afgekeurde hypothese. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad wijst vooraf op de niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag. Hij is immers 
van mening dat, te dezen, de derde persoon die gedurende de laatste drie jaren vóór het overlijden van de erflater 
schenkingen heeft genoten, krachtens diens testament zijn algemene legataris is geworden. Hij is van mening 
dat, aangezien de hoedanigheid van erfgenaam wordt beoordeeld op de dag van het overlijden, zijn hoedanigheid 
van algemene legataris voorrang heeft op de hoedanigheid van legataris onder bijzondere titel die die derde 
persoon kon hebben, krachtens artikel 7 van het Wetboek der successierechten. 
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 In zoverre de prejudiciële vraag die persoon kwalificeert als een bijzondere legataris op wie de in artikel 70, 
tweede lid, van het Wetboek der successierechten vervatte regel van toepassing zou zijn, is de Ministerraad van 
mening dat de verwijzende rechter zich vergist wat de werkelijke hoedanigheid van die persoon betreft. Volgens 
die partij is de vraag derhalve niet relevant. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde merkt de Ministerraad op dat de in het geding zijnde bepaling ertoe strekt te 
voorkomen dat de rechten van de Schatkist worden benadeeld bij de afgifte van een legaat aan een legataris 
onder bijzondere of algemene titel die zou nalaten de successierechten te betalen, en dat een dergelijk doel als 
zijnde van algemeen belang kan worden beschouwd. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad onderstreept overigens dat de erfgenaam van wie de Staat de betaling vordert van 
de rechten en interesten die een legataris onder bijzondere of algemene titel verschuldigd is, een persoonlijke en 
rechtstreekse verplichting heeft, maar beschikt over een rechtsmiddel tot vrijwaring tegen die legataris. Voorts is 
hij van mening dat, zonder de in het geding zijnde bepaling, artikel 7 van het Wetboek der successierechten veel 
minder effectief zou zijn. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad is overigens van mening dat het Hof, in zijn arrest nr. 162/2011, heeft aanvaard dat 
de in het geding zijnde bepaling verantwoord was om fraude te voorkomen, maar dat zij, in het aan het Hof 
voorgelegde bijzondere geval, in strijd was met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel. Volgens die partij 
zou het arrest nr. 162/2011 niet zo kunnen worden geïnterpreteerd dat het ertoe verplicht dezelfde redenering te 
volgen voor alle andere door het Wetboek der successierechten ingevoerde ficties dan die waarin artikel 8 van 
dat Wetboek voorziet. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de in artikel 7 van het Wetboek beoogde fraude geen betrekking heeft op een 
overeenkomst waarvan de gevolgen zich voordoen bij het overlijden, zoals in het in artikel 8 van het Wetboek 
beoogde geval. Hij is van mening dat de onderhavige situatie gelijkstellen met die welke aanleiding heeft 
gegeven tot het arrest nr. 162/2011, zou neerkomen op de ontkenning van het recht van de overledene om 
schenkingen uit te voeren. Hij herinnert in dat verband ook eraan dat op het ogenblik van de schenking geen 
enkel successierecht verschuldigd is. 
 
 A.2.5.  De Ministerraad preciseert in dat verband dat de twee verzoeksters voor de verwijzende rechter 
werden ingelicht over de hoedanigheid van begiftigde van de derde persoon, vermits de aangiften van 
nalatenschap dat vermelden, en dat zij dus in staat waren de nalatenschap met kennis van zaken te aanvaarden of 
ervan af te zien. Die partij merkt op dat de onderhavige situatie dus fundamenteel verschilt van die welke 
aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 162/2011. 
 
 Zelfs in de veronderstelling dat de erfgenamen in het ongewisse waren, is hij van mening dat het eigen 
recht van de erfgenamen beschermd is door middel van de bescherming van de reserve en de inkorting van de 
schenkingen. Volgens de Ministerraad hebben de erfgenamen op het ogenblik van de schenking slechts een 
eventueel recht, zodat zij niet op voet van gelijkheid kunnen worden geplaatst met de begunstigde van een 
bepaling waarvan de gevolgen zich voordoen bij het overlijden. De Ministerraad is ook van mening dat de 
gelijke behandeling van de vermoedelijke erfgenamen en de erfgenamen op de dag van het overlijden leidt tot 
een miskenning van het beginsel van de verwerving van eigendom, zoals geregeld in het burgerlijk recht, en van 
de bescherming van de erfgenamen in de erfrechtelijke reserve. 
 
 Daarnaast wijst hij erop dat het nettoactief van de nalatenschap het mogelijk maakte alle successierechten te 
betalen, met inbegrip van die welke door de derde verschuldigd zijn en dat de verzaking zonder meer aan de 
nalatenschap de twee erfgenamen zou hebben ontlast van elke verplichting. 
 
 De Ministerraad onderstreept voorts dat, op het ogenblik van de schenking aan de derde persoon, het 
vermogen van de erflater het hem mogelijk zou hebben gemaakt de door die derde verschuldigde 
registratierechten te betalen, zodat het uitstellen van de betaling van de rechten tot het ogenblik van het 
overlijden van de erflater een keuze is van die laatstgenoemde en van de begiftigde. Hij merkt in dat verband op 
dat een vaststelling van ongrondwettigheid zou leiden tot een andere discriminatie ten opzichte van de schenkers 
(en hun rechthebbenden) die de belasting op het ogenblik van de schenking zouden hebben betaald. 
 
 A.2.6.  De Ministerraad herinnert eveneens eraan dat, op grond van artikel 108 van het Wetboek der 
successierechten, alle waarden waarvan de erflater de eigenaar is geweest in de loop van de drie jaren vóór zijn 
overlijden, tot het bewijs van het tegendeel worden geacht deel te hebben uitgemaakt van zijn nalatenschap. 
Volgens die partij vloeit hieruit voort dat, indien het bewijs van de schenkingen niet wordt geleverd, de in het 



5 

geding zijnde goederen voor de erfgenamen belast zullen blijven op grond van artikel 108 van het Wetboek der 
successierechten, zonder dat artikel 70, tweede lid, van hetzelfde Wetboek meetelt, hetgeen de onderhavige 
situatie eveneens onderscheidt van die welke aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 162/2011. 
 
 De Ministerraad onderstreept ook dat, zodra is bewezen dat de goederen zijn geschonken aan een derde 
persoon, die niet solvabel is, bij ontstentenis van de in het geding zijnde bepaling, een algemene erfgenaam of 
legataris eenvoudigweg zou kunnen ontsnappen aan de betaling van de belasting. Hij merkt in dat verband op dat 
de wetgever heeft geoordeeld dat het een keuze van de erflater is om de wegens de aan een derde gedane 
schenkingen verschuldigde belasting te laten dragen door de erfgenamen. 
 
 A.2.7.  De Ministerraad preciseert voorts dat artikel 7 van het Wetboek schenkingen beoogt die de beperkte 
registratie kunnen genieten wanneer de partijen beslissen om de registratiewet in acht te nemen. 
 
 A.2.8.  De Ministerraad onderstreept eveneens dat de schenking een overeenkomst is onder levenden, 
terwijl het legaat een eenzijdige bepaling bij overlijden is, zodat het logisch is dat de schenking wordt 
onderzocht via de fictie van artikel 7 van het Wetboek en dat het legaat wordt benaderd door middel van artikel 2 
van het Wetboek. De schenking heeft geen enkel burgerrechtelijk of vermogensrechtelijk gevolg bij het 
overlijden van de schenker. 
 
 Die partij acht het logisch om de eventuele discriminatie te doen steunen op de mogelijkheid om de 
nalatenschap met kennis van zaken te aanvaarden. Zij wijst erop dat, indien de overledene een som geld heeft 
willen schenken zonder zich ervan te vergewissen dat de registratierechten door hem of door de begiftigde zullen 
worden betaald, het niet discriminerend is die betaling te vorderen van de erfgenamen die de nalatenschap met 
kennis van zaken hebben aanvaard, vermits zij de vermenging van het vermogen van de overledene en het hunne 
hebben aanvaard. 
 
 A.2.9.  De Ministerraad is voorts van mening dat, indien artikel 70, tweede lid, te dezen ongrondwettig zou 
moeten worden bevonden, terwijl de erfgenaam beschermd is door zijn reserve en door de vrijwillige aanbieding 
ter registratie van de schenkingsakte vóór het openvallen van de nalatenschap, de fiscus niet meer over een 
wettelijk middel zou beschikken om de enige bekende schuldenaars ertoe te verplichten de successierechten te 
betalen. 
 
 A.3.1.  De Waalse Regering merkt in de eerste plaats op dat de prejudiciële vraag niet nuttig is voor het 
oplossen van het geschil, vermits de derde persoon de algemene legataris van de erflater is, terwijl de in het 
geding zijnde bepaling alleen van toepassing is in aanwezigheid van legatarissen of begiftigden onder algemene 
of bijzondere titel. 
 
 A.3.2.  Voor het overige vraagt de Waalse Regering zich af op welke bepaling de verklaring, in het arrest 
nr. 162/2011 van het Hof, volgens welke de erfgenaam zich kan vergewissen van de betaling van de 
successierechten door de legataris onder bijzondere of algemene titel, steunt. Zij is van mening dat het 
retentierecht niet de grondslag kan zijn van de mogelijkheid die aan de erfgenaam wordt gelaten om de afgifte 
van het legaat uit te stellen zolang de successierechten niet zijn betaald door de legataris om reden dat, op dat 
ogenblik, de erfgenaam niet de schuldeiser van de legataris is en dat pas zou worden indien hij in zijn plaats de 
op het legaat verschuldigde successierechten zou hebben betaald. De Waalse Regering is eveneens van mening 
dat de erfgenaam geen bewarend beslag zou kunnen leggen op het goed dat het voorwerp van het legaat 
uitmaakt. 
 
 De Waalse Regering leidt hieruit af dat, zoals de erfgenaam die opkomt met een begiftigde, gelijkgesteld 
met een legataris, de erfgenaam die opkomt met een legataris niet in staat is zich te wapenen tegen de toepassing 
van artikel 70, tweede lid, van het Wetboek der successierechten, zodat die erfgenamen zich bevinden in een 
identieke situatie en het bijgevolg verantwoord is dat zij op dezelfde manier worden behandeld. Die partij besluit 
hieruit dat het onderzoek van de vraag niet verder moet worden vervolgd. 
 
 A.3.3.  Voor het overige wijst de Waalse Regering nog op de relevantie van de in het geding zijnde 
bepaling in het licht van het nagestreefde doel, dat erin bestaat de invordering van de successierechten te 
verzekeren. Zij onderstreept overigens dat de eventuele inhouding aan de bron van de successierechten, die aan 
de verzekeraars zou kunnen worden opgelegd in de in artikel 8 van het Wetboek beoogde hypothesen, niet kan 
worden omgezet naar de schenkingen, bedoeld in artikel 7 van het Wetboek, tenzij ertoe wordt verplicht die 
schenkingen te registreren. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid van artikel 70 van 

het Wetboek der successierechten, gelezen in samenhang met artikel 7 ervan, met de 

artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet. 

 

 B.1.2.  De artikelen 7 en 70 van het Wetboek der successierechten bepalen : 

 

 « Art. 7.  De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de 
afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht 
deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan 
het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of 
legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. 
 
 Wanneer er door het bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de 
bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van de geschonken zaak 
gehouden ». 
 

 « Art. 70.  De erfgenamen, legatarissen en begiftigden zijn tegenover de Staat 
aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij het overlijden en voor de 
interesten, ieder voor het door hem verkregene. 
 
 Bovendien, zijn de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap 
van een Rijksinwoner samen aansprakelijk, ieder in verhouding van zijn erfdeel, voor de 
gezamenlijke rechten en interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder 
algemene titel of onder bijzondere titel. Deze regel is niet van toepassing op de rechten en 
interesten verschuldigd op de in artikel 37 voorziene nieuwe aangiften, wanneer het op hen 
niet berust deze aangiften in te leveren. Hij is evenmin van toepassing op de rechten en 
interesten verschuldigd op een verkrijging die door artikel 8 met een legaat wordt 
gelijkgesteld ». 
 

 B.2.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de identieke behandeling die bij 

artikel 70, tweede lid, in samenhang gelezen met artikel 7, van het Wetboek der 

successierechten, wordt opgelegd aan de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in 

de nalatenschap van een rijksinwoner, waarbij zij, ieder in verhouding tot hun erfdeel, de door 

de legatarissen of begiftigden onder algemene of bijzondere titel verschuldigde 

successierechten dienen te betalen, zonder een onderscheid te maken naargelang zij opkomen 

met een legataris onder bijzondere titel aan wie het legaat moet worden afgegeven en waarbij 

het bijgevolg mogelijk is zich ervan te vergewissen dat hij de successierechten zal betalen, of 

met de begunstigde van een schenking van roerende goederen, die de schenking rechtstreeks 

verkrijgt uit handen van de erflater zonder het optreden van de erfgenamen, algemene 
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legatarissen en begiftigden die dus niet in staat zijn zich te vergewissen van de betaling van de 

successierechten die verschuldigd zijn wegens die schenking, gelijkgesteld met een legaat op 

grond van artikel 7 van het Wetboek der successierechten. 

 

 B.3.1.  De Ministerraad en de Waalse Regering zijn van mening dat de prejudiciële vraag 

niet relevant is voor het oplossen van het voor de verwijzende rechter hangende geschil. Zij 

voeren aan dat dat geschil betrekking heeft op twee erfgenamen die ertoe verplicht zijn de 

successierechten te betalen die verschuldigd zijn wegens schenkingen door de erflater in de 

loop van de drie jaren vóór zijn overlijden, die niet aan het registratierecht werden 

onderworpen. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de begunstigde van die schenkingen 

eveneens, bij testament, is aangewezen als algemene legataris van de erflater. 

 

 De Ministerraad en de Waalse Regering leiden hieruit af dat de twee wettelijke 

erfgenamen opkomen met de algemene legataris van de erflater en dat artikel 70, tweede lid, 

van het Wetboek der successierechten derhalve niet van toepassing kan zijn op die 

erfgenamen. 

 

 B.3.2.  Op grond van artikel 70, eerste lid, van het Wetboek der successierechten betalen 

de erfgenamen, legatarissen en begiftigden de successierechten, ieder voor hetgeen hem 

betreft. Artikel 70, tweede lid, van hetzelfde Wetboek bepaalt daarnaast dat de erfgenamen, 

algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap van een rijksinwoner, onverminderd 

de uitzonderingen waarin dat lid voorziet, samen, ieder in verhouding tot zijn erfdeel, 

gehouden zijn tot de gezamenlijke rechten en interesten die verschuldigd zijn door de 

legatarissen en begiftigden onder algemene titel of onder bijzondere titel. 

 

 B.4.  Vermits, zoals in B.3.1 is vermeld, de successierechten die, met toepassing van 

artikel 7 van het Wetboek der successierechten, verschuldigd zijn wegens schenkingen ten 

behoeve van de persoon die de algemene legataris van de erflater is geworden, op grond van 

artikel 70, tweede lid, van het Wetboek der successierechten niet kunnen worden gevorderd 

van de wettelijke erfgenamen, dient de zaak te worden teruggezonden naar de verwijzende 

rechter opdat hij kan bepalen of artikel 70, tweede lid, van het Wetboek der successierechten 

wel degelijk van toepassing is op het voor hem hangende geschil. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5767 

 
 

Arrest nr. 172/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende 

de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en artikel 158 van de wet van 

24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 12 november 2013 in zake de Antwerpse Waterwerken tegen de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO), met 
als vrijwillig tussenkomende partijen : het ABVV (ACOD) Antwerpen, de Algemene Centrale 
der Liberale Vakbonden van België (VSOA) en het ACV - Openbare Diensten, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 december 2013, heeft de Arbeidsrechtbank 
te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden artikel 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008 en artikel 158 van de wet van 24 juli 2008 houdende 
diverse bepalingen (I) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre, in tegenstelling tot de 
werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en in tegenstelling tot 
de autonome overheidsbedrijven in artikel 1, § 4 van de wet van 4 [lees : 21] maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aan een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich in dezelfde economische situatie bevindt, 
niet toelaat om gebruik te maken van het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Antwerpse Waterwerken, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. K. Crauwels, 
advocaat bij de balie te Antwerpen; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. G. Demez en Mr. I. Ficher, 
advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Merckx-Van Goey en F. Daoût te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de 
zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter, de Antwerpse Waterwerken (hierna : de partij AWW), is een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, in de zin van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, in de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Zij is een integraal 
waterbedrijf en haar doelstelling is niet beperkt tot drinkwatervoorziening op het grondgebied van de deelgenoten. 
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 De partij AWW kent haar personeelsleden naast het gewone loon een productiviteitspremie toe wanneer 
bepaalde objectieve doelstellingen worden bereikt. Zij verzocht de RSZPPO in 2012 om als intergemeentelijk 
samenwerkingsverband gebruik te kunnen maken van het fiscaal en parafiscaal gunstige systeem van 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor hun productiviteitspremie, naar analogie met werkgevers uit de 
private sector en met de autonome overheidsbedrijven, overeenkomstig het artikel 38, § 3novies, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en artikel 38, § 1, 24°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 
 De partij AWW voert aan dat door de beperking van het toepassingsgebied van de gunstige fiscale en 
parafiscale behandeling op ongeoorloofde wijze een onderscheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, de werkgevers 
en de werknemers van private ondernemingen dan wel federale autonome overheidsbedrijven en, anderzijds, de 
werkgevers en het personeel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in casu een opdrachthoudende 
vereniging. 
 
 De RSZPPO wijst erop dat de partij AWW en haar personeel niet onder het toepassingsgebied van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen. Evenmin is 
het een autonoom overheidsbedrijf in de zin van de wet van 24 april 2008 houdende diverse bepalingen (I). 
Derhalve is de RSZPPO van mening dat de partij AWW geen gebruik kan maken van het stelsel van de 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat de partij AWW voldoende aantoont dat zij in concurrentie treedt 
met de private sector. Derhalve stelt hij de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
– A – 

 
 A.1.1.  De partij AWW merkt op dat artikel 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering 
van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en artikel 158 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen (I) het toepassingsgebied van het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen beperken 
tot de werkgevers van private ondernemingen en werkgevers van federale autonome overheidsbedrijven, waardoor 
zij derhalve niet tot het toepassingsgebied behoort. 
 
 A.1.2.  Volgens de partij AWW wordt dat onderscheid versterkt doordat artikel 38, § 3novies, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en artikel 38, § 1, 24°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) op beperkende wijze naar het toepassingsgebied 
van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en de 
wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) verwijzen. Zij verzoekt de vraag te herformuleren en nodigt 
het Hof uit om ook het voormelde artikel 38, § 3novies, alsmede artikel 38, § 1, 24°, van het WIB 1992 te toetsen 
in zoverre die twee bepalingen het toepassingsveld van het bevoorrechte fiscale en parafiscale stelsel voorbehoudt 
aan de enkele private ondernemingen en aan de federale autonome overheidsbedrijven. 
 
 A.1.3.  De partij AWW merkt op dat zij bij de oprichting, net als een autonoom overheidsbedrijf, een 
beheerscontract heeft gesloten waarin het beleid wordt vastgelegd en waarin nadere afspraken worden gemaakt 
om te verzekeren dat de taak van openbare dienst volgens de inzichten van de overheid wordt uitgevoerd. 
Derhalve is de organisatie volledig gelijklopend. 
 
 A.1.4.  De partij AWW voert aan dat slechts een deel van haar activiteiten van algemeen belang zijn en dat 
die activiteiten, zoals bij de autonome overheidsbedrijven, bijgevolg een duaal karakter hebben. De Raad van 
State bevestigde dit betreffende de intercommunale vereniging, de voorloper van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. De partij AWW merkt ook op dat zij geen algeheel monopolie geniet. Volgens de partij 
AWW werkt zij hierdoor in een door concurrentie gekenmerkt klimaat. Volgens de partij AWW rechtvaardigt de 
vergelijkbaarheid op het vlak van de concurrentiële positie aldus een gelijke behandeling. 
 
 A.1.5.  De partij AWW merkt op dat haar raad van bestuur, met inachtneming van de modaliteiten van 
artikel 69 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in overleg met de 
vakbonden een toekenningsplan voor de premie heeft opgesteld, conform de collectieve arbeidsovereenkomst 



4 

nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. De 
productiviteitspremie is van toepassing op alle werknemers van de partij AWW en wordt toegekend wanneer vijf 
objectief meetbare collectieve doelstellingen worden behaald. Volgens de partij AWW is het systeem van de 
resultaatsgebonden voordelen geheel in overeenstemming met het systeem van de wet van 21 december 2007 
betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en de wet van 24 juli 2008 houdende 
diverse bepalingen (I), waarbij de wetgever met de invoering van het stelsel van niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen een legitiem doel nastreeft. 
 
 A.1.6.  De partij AWW herinnert voorts eraan dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 juli 
2008 houdende diverse bepalingen (I) blijkt dat een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werd 
ingevoerd voor de autonome overheidsbedrijven om discriminaties ten opzichte van private ondernemingen weg 
te werken. 
 
 A.1.7.  Voor de partij AWW verschilt haar situatie niet wezenlijk van die van de autonome 
overheidsbedrijven en vertoont ze zelfs heel wat gelijkenissen met die van private ondernemingen. Wegens de 
beperkte financiële steun van de overheid is de partij AWW evenzeer onderhevig aan de fluctuaties van de 
economische markt. Daarenboven neemt de partij AWW op de markt van drinkwater en industriewater een 
soortgelijke concurrentiële positie in als private ondernemingen. De partij AWW klaagt aan dat zij niet op 
gelijkwaardige wijze de voordelen kan genieten van de fiscale en parafiscale gunstregeling die voor private 
ondernemingen en de federale autonome overheidsbedrijven aan de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
door de wetgever is verbonden. De partij AWW stelt verder vast dat de uitsluiting van opdrachthoudende 
verenigingen van de fiscale en parafiscale voordelen, verbonden aan het stelsel van niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen, op generlei wijze specifiek gemotiveerd wordt. Volgens de partij AWW is 
zodoende aangetoond dat het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kennelijk 
disproportioneel is. 
 
 A.2.1.  In zijn memorie merkt de Ministerraad op dat in het systeem van de niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen werd voorzien voor ondernemingen die optreden in de private sector. De sociale 
partners hadden niet de intentie het systeem toe te passen in de publieke sector. Bijkomend voert de Ministerraad 
aan dat uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) blijkt 
dat een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werd ingevoerd voor de autonome 
overheidsbedrijven om de ongelijkheid in behandeling ten opzichte van private ondernemingen weg te werken. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad meent dat de « bevoorrechte » fiscale en sociale behandeling van de niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen dient te worden genuanceerd. 
 
 Ten eerste bepaalt artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers dat de werkgever op het bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen ten belope van een plafond van 3 100 euro per werknemer een bijzondere bijdrage van 33 pct. moet 
betalen en de werknemer is, sinds 1 januari 2013, hierop eveneens een solidariteitsbijdrage van 13,07 pct. 
verschuldigd. 
 
 Ten tweede moet de werkgever, om dit stelsel te genieten, eveneens een zeer strikte procedure volgen. 
Hiervoor verwijst de Ministerraad naar de artikelen 8 en volgende van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 
van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en artikelen 7 tot 10 van de 
wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. De 
Ministerraad stelt vast dat er verschillende stelsels van collectieve arbeidsverhoudingen zijn. Het stelsel van de 
private sector wordt grotendeels georganiseerd door de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en het stelsel van de autonome overheidsbedrijven door de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Het stelsel van de 
openbare sector ten slotte wordt geregeld door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad betwist dat de situatie van de partij AWW vergelijkbaar is met die van een autonoom 
overheidsbedrijf. Artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven somt limitatief de autonome overheidsbedrijven op. In die opsomming bevindt 
zich geen enkele concurrent van de partij AWW, aangezien geen enkel autonoom overheidsbedrijf actief is in de 
watersector in de zin van die wet. 
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 A.2.4.  Een intergemeentelijk samenwerkingsverband mag volgens de Ministerraad anders worden 
behandeld dan een autonoom overheidsbedrijf en een private onderneming. 
 
 Ten eerste is het verschil tussen die categorieën van personen gebaseerd op objectieve criteria, namelijk het 
feit dat een werkgever ofwel onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités valt dan wel of het een autonoom overheidsbedrijf is. 
 
 Ten tweede is het onderscheid ook pertinent rekening houdend met het feit dat die werkgevers verschillende 
regels inzake sociaal overleg moeten naleven. De Ministerraad voert aan dat een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband niet is gebonden door interprofessionele cao’s of door sectorale cao’s om de 
arbeidsvoorwaarden van hun personeel te bepalen. Zij zijn eveneens niet onderworpen aan de verplichtingen die 
worden opgelegd door wetten waarvan het toepassingsgebied is beperkt tot de werkgevers die onder het 
toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités vallen. Verder kunnen, aldus de Ministerraad, de collectieve arbeidsvoorwaarden die van 
toepassing zijn in een intergemeentelijk samenwerkingsverband worden bepaald zonder eensluidend advies van 
het bevoegd bijzonder comité, in tegenstelling tot de autonome overheidsbedrijven. Bijkomend kan het beginsel 
van de eenzijdige wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden door een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
worden aangevoerd zonder de beperkingen die voor autonome overheidsbedrijven bestaan. De Ministerraad merkt 
op dat door dit zeer voordelige stelsel van collectief overleg van de openbare sector de partij AWW bijna al haar 
personeel onder die publiekrechtelijke rechtsstructuur tewerkstelt. De Ministerraad stelt verder vast dat die 
voordelige situatie, die geldt voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, meer dan voldoende het kleine 
« nadeel » compenseert dat voortvloeit uit het feit dat de partij AWW het systeem van niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen niet mag gebruiken. 
 
 A.2.5.  De Ministerraad betwist dat de in het in geding zijnde maatregel onevenredige gevolgen heeft voor de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De partij AWW kan immers voor haar activiteiten die in 
concurrentie treden met de private sector, privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten die onder toepassingsgebied 
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, 
zodat die rechtspersonen wel het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen genieten, conform 
artikel 78 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
 A.3.1.  In haar memorie van antwoord stelt de partij AWW zich de vraag of de federale wetgever wel de 
intentie had om werkgevers van andere publiekrechtelijke rechtspersonen uit te sluiten van het toepassingsgebied 
van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en in het bijzonder de mogelijkheid om zich te beroepen op 
de fiscale en parafiscale regeling daaraan verbonden, aangezien uit de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 blijkt dat een ruim 
toepassingsgebied wordt verdedigd. 
 
 A.3.2.  De partij AWW betoogt voorts dat aan de arbeidsverhoudingen in het kader van een 
intergemeentelijke samenwerking overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking mee vorm wordt gegeven door het vakbondsoverleg. Het personeelsstatuut maakt steeds het 
voorwerp van voorafgaande onderhandelingen in het bijzonder comité van de vereniging. In casu is het 
toekenningsplan voor de productiviteitspremie kennelijk het resultaat van overleg tussen de partij AWW en de 
vakorganisaties. Volgens de partij AWW rechtvaardigt de vergelijkbaarheid op het vlak van collectieve 
arbeidsverhoudingen aldus een gelijke behandeling. 
 

 

– B – 

 

 B.1.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 2 van de wet van 21 december 2007 

betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (hierna : wet van 

21 december 2007) en artikel 158 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) 

(hierna : wet van 24 juli 2008) bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu 

het voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet mogelijk is om gebruik te maken 
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van het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, in tegenstelling tot de 

werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en in tegenstelling tot de autonome 

overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, hoewel zij zich in dezelfde 

economische situatie bevinden. 

 

 B.1.2.  Artikel 2 van de wet van 21 december 2007 bepaalt : 

 

 « Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die onder 
het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1986 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités ressorteren ». 
 

 B.1.3.  Artikel 158 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt : 
 

 « Dit hoofdstuk is van toepassing op de organismen ingedeeld bij de autonome 
overheidsbedrijven in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven. Voor wat deze vennootschappen van publiek 
recht aangaat worden met werknemers in onderhavig hoofdstuk zowel de vastbenoemde als de 
contractuele personeelsleden bedoeld ». 
 

 B.2.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter vraagt artikel 38, § 3novies, van de 

wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers (hierna : Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid) en het artikel 38, § 1, 24°, 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992) bij het onderzoek van 

de prejudiciële vraag te betrekken. 

 

 B.2.2.  De partijen vermogen niet de draagwijdte van de door het verwijzende 

rechtscollege gestelde prejudiciële vraag te wijzigen of te laten wijzigen. 

 

 Het komt aan de verwijzende rechter toe te oordelen welke prejudiciële vragen hij aan het 

Hof dient te stellen en daarbij de omvang van de saisine te bepalen. 

 

 B.2.3.  Het voorgaande neemt niet weg dat het Hof bij zijn onderzoek van de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, rekening kan houden met bepalingen die ermee verband houden, zoals te dezen 



7 

artikel 38, § 3novies, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid en artikel 38, § 1, 

24°, van het WIB 1992. 

 

 B.2.4.  Artikel 38, § 3novies, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid bepaalt : 

 

 « De werkgever is een bijzondere bijdrage van 33 % verschuldigd op het bedrag van de 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die worden toegekend met toepassing van 
hoofdstuk II van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008, en van Titel XIII, Enig Hoofdstuk ‘ Invoering van een 
stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome 
overheidsbedrijven ’ van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), en dit ten 
belope van een plafond van 3 100 euro per kalenderjaar, per werknemer bij elke werkgever die 
hem in dienst heeft. 
 
 Een solidariteitsbijdrage van 13,07 % is eveneens verschuldigd door de werknemer op het 
in het eerste lid bedoelde bedrag, en dit ten belope van hetzelfde plafond van 3 100 euro per 
kalenderjaar, per werknemer bij elke werkgever die hem in dienst heeft. 
 
 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, genomen op 
unaniem en eensluidend advies van de Nationale Arbeidsraad, het in de vorige leden bedoelde 
bedrag van 3 100 euro aanpassen. 
 
 Het bedrag van 3 100 euro is gekoppeld aan de gezondheidsindex van de maand november 
2012. Vanaf 1 januari 2013 wordt dit bedrag jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de 
volgende formule : het basisbedrag wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de 
maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het nieuwe bedrag van 
toepassing zal zijn, en gedeeld door de gezondheidsindex van de maand november 2012. Het 
aldus berekende bedrag wordt op de hogere euro afgerond. 
 
 De bijdragen worden door de werkgever betaald aan de instelling belast met de inning van 
de socialezekerheidsbijdragen, binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als 
de socialezekerheidsbijdragen voor de werknemers. 
 
 De opbrengst van de bijdragen wordt overgemaakt aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in 
artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
 
 De bepalingen van het algemene stelsel van de sociale zekerheid van werknemers, 
inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de termijnen 
inzake betaling, de toepassing van de burgerlijke sancties en van de strafbepalingen, het 
toezicht, de aanwijzing van de rechter bevoegd in geval van betwisting, de verjaring inzake 
rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van 
de Rijksdienst voor sociale zekerheid, zijn van toepassing ». 
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 B.2.5.  Artikel 38, § 1, 24°, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « § 1.  Vrijgesteld zijn : 
 
 […] 
 
 24°  ten belope van een maximumbedrag van 2 695 euro per kalenderjaar, de 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen betaald of toegekend met toepassing van 
hoofdstuk II van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008, en van Titel XIII, Enig Hoofdstuk ‘ Invoering van een 
stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome 
overheidsbedrijven ’ van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en die 
daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage en de solidariteitsbijdrage bepaald 
in artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers ». 
 

 B.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet van 21 december 

2007 blijkt dat de sociale partners in het derde ankerpunt van het interprofessioneel akkoord 

2007-2008 hebben vastgesteld dat het bestaande instrumentarium voor de toekenning van niet-

recurrente voordelen aan het personeel rekening houdend met behaalde resultaten in een 

onderneming, nauwelijks aanleiding heeft gegeven tot effectief gebruik. Het wetsvoorstel 

strekte derhalve ertoe een bijkomend mechanisme in te voeren dat voldoende aantrekkelijk en 

gebruiksvriendelijk was voor de private ondernemingen om financiële voordelen aan hun 

personeelsleden toe te kennen op basis van de collectieve resultaten van de onderneming of, op 

basis van objectieve criteria, voor een welomschreven groep van werknemers, waarbij een 

bevoorrechte fiscale en parafiscale behandeling geldt (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 

DOC 52-0594/001, pp. 3-4). 

 

 Artikel 2 van de wet van 21 december 2007 bepaalt dat hoofdstuk II van die wet van 

toepassing is op werkgevers en werknemers die ressorteren onder de werkingssfeer van de wet 

van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités. 

 

 B.4.  De wetgever wou met de artikelen 158 en volgende van de wet van 24 juli 2008 

houdende diverse bepalingen (I) de discriminaties ten opzichte van de private ondernemingen 

wegwerken door een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in te voeren voor 

de autonome overheidsbedrijven (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/001, 

pp. 141-142, en Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/008, pp. 3 en 6). 
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 B.5.  Op fiscaal vlak komt het de bevoegde wetgever toe te bepalen welke doelstellingen 

hij wil nastreven en daartoe de grondslag van de belasting, het belastingtarief, alsook de 

vrijstellingen of soortgelijke maatregelen te bepalen van de belastingen waarin hij voorziet. Hij 

beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.6.  De wetgever vermocht redelijkerwijze ervan uit te gaan dat een einde diende te 

worden gemaakt aan het verschil in behandeling dat bestond tussen de private ondernemingen 

en de autonome overheidsbedrijven, door een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden 

voordelen in te stellen ten gunste van de tweede categorie, zonder dat stelsel uit te breiden tot 

de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 

 Zoals de Ministerraad in zijn memorie doet opmerken, beantwoorden de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als werkgever niet aan dezelfde regels van 

sociaal overleg als de private ondernemingen of de autonome overheidsbedrijven. Zo zijn zij 

niet onderworpen aan interprofessionele of sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, noch 

aan de wetgevingen die gericht zijn tot de werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen 

van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités. 

 

 Wat de activiteiten betreft die zij uitoefenen in concurrentie met de privésector, kunnen de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met toepassing van artikel 78 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, privaatrechtelijke 

rechtspersonen oprichten die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 

1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, en kunnen zij 

het voordeel van het in het geding zijnde stelsel genieten. 

 

 Het verschil in behandeling is derhalve niet zonder redelijke verantwoording. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het 

interprofessioneel akkoord 2007-2008 en artikel 158 van de wet van 24 juli 2008 houdende 

diverse bepalingen (I) schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 6031 

 
 

Arrest nr. 173/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de 

Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel 2, eerste lid, 3°, 

dertiende streepje, partim, ingesteld door het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2014, heeft het College van 
de Franse Gemeenschapscommissie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en 
Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, een vordering tot schorsing ingesteld van 
de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere 
socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, partim 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014). 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van 
dezelfde norm. 
 
 
 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof de terechtzitting voor het debat over de 
vordering tot schorsing bepaald op 29 oktober 2014, na de in artikel 76, § 4, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben 
uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk 
op 27 oktober 2014 in te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de 
verzoekende partij over te zenden. 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lombaert, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. B. Lombaert en Mr. S. Adriaenssen, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Giet en R. Leysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Het College van de Franse Gemeenschapscommissie voert aan dat de onmiddellijke uitvoering van 
artikel 2, 3°, van de wet van 12 mei 2014 « tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere 
socialezekerheidsstelsels » de Franse Gemeenschapscommissie een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij voert aan dat het Hof, bij het arrest nr. 81/2014 van 22 mei 2014, heeft bevestigd 
dat de Franse Gemeenschapscommissie geen provinciaal of plaatselijk bestuur was. Zij merkt eveneens op dat noch 
die Commissie, noch haar personeel zijn onderworpen aan de socialezekerheidsstelsels van de vastbenoemde 
ambtenaren in de provinciale en plaatselijke besturen. 
 
 In die context is zij van mening dat de bestreden wetsbepaling, door aan te geven dat de Franse 
Gemeenschapscommissie deel uitmaakt van de « provinciale en plaatselijke besturen » in de zin van de wet van 
12 mei 2014, die zo wordt voorgesteld dat zij met name alle vroegere opdrachten van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moet regelen, « mogelijk » tot gevolg heeft dat de 
Franse Gemeenschapscommissie wordt onderworpen aan een nieuw socialezekerheidsstelsel, voornamelijk wat de 
pensioenen van haar ambtenaren betreft. 
 
 A.1.3.  Het College van de Franse Gemeenschapscommissie is van mening dat dat nieuwe stelsel een 
onmiddellijke financiële weerslag zal hebben op de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie, omdat die 
laatste, in haar hoedanigheid van « provinciaal en plaatselijk bestuur » of ten behoeve van haar ambtenaren, nieuwe 
sociale bijdragen zal moeten storten en zal moeten deelnemen aan socialezekerheidsstelsels die haar ambtenaren niet 
kunnen genieten. 
 
 De verzoekende partij is bovendien van mening dat de onmiddellijke toepassing van dat nieuwe 
socialezekerheidsstelsel doet vrezen voor talrijke sociale conflicten binnen de administratieve diensten van de 
Franse Gemeenschapscommissie door de gevolgen van dat nieuwe stelsel voor het geldelijke statuut van de 
ambtenaren van de Commissie. Zij verklaart dat alleen een vernietiging van de bestreden bepaling vóór 1 januari 
2015 zou toelaten die conflicten te voorkomen. Het College van de Franse Gemeenschapscommissie voegt eraan 
toe dat de onmiddellijke toepassing van het nieuwe stelsel ook doet vrezen voor talrijke gerechtelijke conflicten 
zoals datgene dat aan de oorsprong ligt van het arrest nr. 81/2014. 
 
 Het College van de Franse Gemeenschapscommissie beweert ook dat de onmiddellijke toepassing van de 
bestreden bepaling het gewettigd vertrouwen tussen de bestanddelen van de federale Staat op duurzame wijze 
kan schaden. Het is van mening dat de weigering van de federale overheid om te erkennen dat de Franse 
Gemeenschapscommissie een deelentiteit is, de federale loyauteit aantast, temeer daar die weigering niet alleen 
zonder het minste voorafgaande overleg met de Franse Gemeenschapscommissie is geuit, maar ook vóór de 
afloop van de rechtspleging die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 81/2014, dat hetzelfde onderwerp 
betrof. 
 
 Ten slotte beweert de verzoekende partij dat de tijd tussen de bekendmaking van de bestreden bepaling en 
de inwerkingtreding ervan korter is dan de termijn waarbinnen een beroep tot vernietiging van die bepaling 
moet worden ingediend. Zij is van mening dat een en ander volstaat om de ernst en het moeilijk te herstellen 
karakter van het aangevoerde risico aan te tonen. 
 
 A.2.1.  Volgens de Ministerraad toont het College van de Franse Gemeenschapscommissie niet aan dat de 
onmiddellijke toepassing van artikel 2, 3°, van de wet van 12 mei 2014 een risico van een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel met zich meebrengt. 
 
 De Ministerraad onderstreept in dat opzicht dat tussen de afkondiging van die wet en het versturen van het 
verzoekschrift dat de vordering tot schorsing bevat, vier maanden zijn verlopen, hetgeen erop zou wijzen dat het 
beweerde nadeel zeker niet zo ernstig is als wordt aangevoerd. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling geen enkele financiële impact zal hebben 
op de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie. Hij merkt in dat verband op dat de wet van 12 mei 
2014 noch tot doel, noch tot gevolg heeft die Brusselse instelling te onderwerpen aan een nieuw 
socialezekerheidsstelsel. 
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 De Ministerraad herinnert eraan dat, volgens het Hof, een financieel nadeel geen moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel is en merkt ook op dat de verzoekende partij geen enkel concreet en cijfermatig gegeven voorlegt 
waaruit een ernstige verslechtering van haar financiële situatie blijkt. 
 
 A.2.3.  Bovendien ziet de Ministerraad niet in hoe de vrees voor hypothetische sociale of gerechtelijke 
conflicten of de vermeende duurzame aantasting van het gewettigd vertrouwen tussen de bestanddelen van de 
federale Staat moeilijk te herstellen ernstige nadelen vormen. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad antwoordt ten slotte dat tussen de afkondiging van de bestreden bepaling en de 
inwerkingtreding ervan zeven en een halve maand verlopen zijn, terwijl de termijn waarbinnen een beroep tot 
vernietiging van die bepaling moet worden ingesteld, zes maanden bedraagt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 2, 3°, van de wet van 12 mei 2014 « tot oprichting van de Dienst voor de 

bijzondere socialezekerheidsstelsels » bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van onderhavige wet wordt verstaan onder : 
 
 […] 
 
 3°) ‘ provinciale en plaatselijke besturen ’ : 
 
 -  de provincies; 
 
 -  de openbare instellingen die van de provincies afhangen; 
 
 -  de gemeenten; 
 
 -  de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten; 
 
 -  de verenigingen van gemeenten; 
 
 -  de O.C.M.W.'s; 
 
 -  de verenigingen van O.C.M.W.'s; 
 
 -  de openbare instellingen die afhangen van de O.C.M.W.'s; 
 
 -  de agglomeraties en federaties van gemeenten; 
 
 -  de openbare instellingen die afhangen van de agglomeraties en van de federaties van 
gemeenten; 
 
 -  de lokale politiezones, opgericht op basis van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
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 -  de prezones en de hulpverleningszones opgericht op basis van de wet van 15 mei 2007 
houdende civiele veiligheid; 
 
 -  de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
 
 -  de gewestelijke economische instellingen bedoeld in de hoofdstukken II en III van de 
kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en economische 
decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 1983 van de Waalse Gewestraad, de 
ordonnantie van 20 mei 1999 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 juni 1985; 
 
 -  ‘ Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid ’; 
 
 -  de ‘ Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp ’; 
 
 -  de verenigingen van meerdere hierboven vermelde instellingen; 
 
 -  de VZW ‘ Vlaamse Operastichting ’ voor de personeelsleden die vast benoemd waren 
bij de Intercommunale ‘ Opera voor Vlaanderen ’ en met behoud van hun statuut zijn 
overgenomen. 
 
 De Koning kan andere instellingen toevoegen aan de in het eerste lid, 3°) vervatte lijst 
van besturen. Hij kan deze lijst wijzigen teneinde rekening te houden met de wetsbepalingen 
die voor de in het eerste lid, 3°) genoemde instellingen van toepassing zijn ». 
 

 B.2.  Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat de vordering tot schorsing slechts 

betrekking heeft op het dertiende streepje van het eerste lid van die bepaling, in zoverre het 

de Franse Gemeenschapscommissie beoogt. 

 

 B.3.1.  Luidens artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof kan tot de schorsing van een wetsbepaling alleen worden besloten indien 

ernstige middelen worden aangevoerd en indien de onmiddellijke toepassing van die bepaling 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

 B.3.2.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het immers mogelijk 

maken te voorkomen dat de onmiddellijke toepassing ervan de verzoeker een ernstig nadeel 

berokkent dat niet of slechts moeilijk zou kunnen worden hersteld wanneer die bepaling 

wordt vernietigd. 
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 Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 blijkt dat, om te voldoen aan de 

tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, het verzoekschrift waarbij een vordering 

tot schorsing wordt ingesteld concrete en nauwkeurige feiten moet uiteenzetten die voldoende 

aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepaling de verzoeker een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Die persoon moet met name het bestaan 

van het risico van een nadeel, de ernst ervan en het verband tussen dat risico en de toepassing 

van de bestreden bepaling aantonen. 

 

 B.4.1.  In de uiteenzetting van het verzoekschrift wordt het Hof te dezen verzocht vier 

risico’s van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te beoordelen. 

 

 B.4.2.  De verzoekende partij voert in de eerste plaats aan dat de toepassing van de 

bestreden bepaling een onmiddellijke financiële weerslag zal hebben op de begroting van de 

Franse Gemeenschapscommissie. 

 

 Het loutere risico een financieel verlies te lijden, vormt in beginsel geen risico van een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

 De verzoekende partij maakt geen gewag van enig concreet en nauwkeurig element 

betreffende de omvang van het aangevoerde financiële nadeel of waaruit kan worden 

opgemaakt dat dat nadeel de Franse Gemeenschapscommissie zou kunnen doen terechtkomen 

in een situatie waarin zij niet meer in staat zou zijn haar betalingsverplichtingen na te komen. 

 

 B.4.3.  De verzoekende partij verklaart vervolgens dat de onmiddellijke toepassing van 

het nieuwe socialezekerheidsstelsel dat als gevolg van de bestreden bepaling « mogelijk » 

zou worden opgelegd aan de Franse Gemeenschapscommissie, doet vrezen voor talrijke 

sociale conflicten binnen de administratieve diensten van die Commissie, alsook voor talrijke 

gerechtelijke conflicten. 

 

 Volgens de verzoekende partij is de toepassing van dat nieuwe socialezekerheidsstelsel 

op de Franse Gemeenschapscommissie slechts een « mogelijk » gevolg van de bestreden 

bepaling. Zij erkent dus dat elk uit die toepassing voortvloeiend nadeel hypothetisch blijft. 
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 Bovendien uit het College van de Franse Gemeenschapscommissie, met zijn vordering 

tot schorsing van de bestreden bepaling, duidelijk zijn wil om de eventuele uitvoering van dat 

nieuwe stelsel te beletten, stelsel dat volgens het College voor de ambtenaren van zijn eigen 

administratieve diensten nadelig zou kunnen zijn. Bijgevolg blijkt niet wat het motief zou 

kunnen zijn voor een onenigheid tussen de verzoekende partij en die ambtenaren waardoor 

een « sociaal conflict » of een gerechtelijk conflict zou kunnen ontstaan. 

 

 Ten slotte maakt de verzoekende partij geen gewag van concrete en nauwkeurige feiten 

in verband met de precieze aard en het aantal van de eventuele onenigheden die, in geval van 

een eventuele uitvoering van dat nieuwe socialezekerheidsstelsel, zouden kunnen leiden tot 

conflicten die, voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie, een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel zouden kunnen vormen. 

 

 B.4.4.  De verzoekende partij voert ook aan dat de onmiddellijke toepassing van de 

bestreden bepaling het vertrouwen tussen de federale overheid en de Franse 

Gemeenschapscommissie op duurzame wijze kan schaden, doordat, ten koste van de federale 

loyauteit, de eerstgenoemde heeft beslist de laatstgenoemde niet te beschouwen als een 

bestanddeel van de federale Staat, bovendien zonder voorafgaand overleg en zonder te 

wachten op de afloop van een voor het Hof hangende rechtspleging. 

 

 Het blijkt dat de aantasting van het vertrouwen waarnaar de verzoekende partij verwijst, 

meer voortvloeit uit de inhoud van de bestreden bepaling of zelfs de omstandigheden van de 

aanneming ervan, dan uit de toekomstige toepassing ervan. 

 

 Noch de schorsing, noch de vernietiging van die bepaling zouden dus kunnen tenietdoen 

dat die bepaling in de voormelde omstandigheden is aangenomen. 

 

 Ten slotte maakt de verzoekende partij geen gewag van concrete en nauwkeurige feiten 

die voldoende aantonen dat de aantasting van de vertrouwensrelatie tussen de Franse 

Gemeenschapscommissie en de federale overheid, veroorzaakt door de aanneming van de 

bestreden bepaling, door de toekomstige toepassing van die bepaling een duurzame 

vertrouwensbreuk tot stand zou kunnen brengen die voor het College van die 

Gemeenschapscommissie een moeilijk te herstellen nadeel kan vormen. 
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 B.4.5.  De verzoekende partij voert ten slotte aan dat de tijd tussen de bekendmaking van 

de bestreden bepaling en de inwerkingtreding ervan korter is dan de termijn waarbinnen een 

beroep tot vernietiging van die bepaling dient te worden ingesteld. 

 

 De bestreden bepaling, die is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 

2014, zal in werking treden op 1 januari 2015 (artikel 60 van de wet van 12 mei 2014). Een 

beroep tot vernietiging van die bepaling kan worden ingediend binnen een termijn van zes 

maanden na de bekendmaking ervan (artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989). 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, is de periode tussen de 

bekendmaking van de bestreden bepaling en de inwerkingtreding ervan dus langer dan de 

voormelde beroepstermijn. 

 

 B.5.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de verzoekende partij niet voldoende 

aantoont dat de onmiddellijke toepassing van artikel 2, 3°, dertiende streepje, van de wet van 

12 mei 2014, in zoverre het de Franse Gemeenschapscommissie beoogt, haar een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel zou kunnen berokkenen, zodat niet is voldaan aan een van de 

voorwaarden vereist in artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 6038 

 
 

Arrest nr. 174/2014 
van 27 november 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot verplichting van een prejudiciële vraagstelling en/of 

beantwoorden van een prejudiciële vraag, ingesteld door Erik Verbeek en de vzw « No 

Cancer Foundation ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 september 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 september 2014, hebben Erik Verbeek en 
de vzw « No Cancer Foundation » beroep ingesteld tot verplichting van een prejudiciële 
vraagstelling en/of beantwoorden van een prejudiciële vraag. 
 
 
 Op 9 oktober 2014 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, 
met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid 
van het Hof behoort of in ieder geval kennelijk niet ontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  In rechte 
 

- A - 
 
 A.1.  Bij een verzoekschrift dat het Hof heeft ontvangen op 18 september 2014, vragen E. Verbeek en de 
vzw « No Cancer Foundation » om bij het Hof van Beroep te Antwerpen erop aan te dringen aan het Hof een 
prejudiciële vraag te stellen « om alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan 
de Belgische Grondwet » en, vragen zij het Hof, indien het Hof van Beroep daartoe niet zou besluiten, 
« persoonlijk deze Grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en op bovengenoemde Prejudiciële vraag 
arrest te wijzen ». 
 
 A.2.  In hun conclusies, genomen met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, waren de rechters-verslaggevers van oordeel dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt 
vastgesteld dat het beroep, ingesteld door E. Verbeek en de vzw « No Cancer Foundation », klaarblijkelijk niet 
tot de bevoegdheid van het Hof behoort. 
 
 A.3.  E. Verbeek en de vzw « No Cancer Foundation » hebben een memorie met verantwoording 
ingediend. 
 
 Die memorie met verantwoording bevat een compilatie van allerlei informatie bekendgemaakt op de 
webstek van het Hof, citaten van grondwetsbepalingen, geschiedkundige elementen die voornamelijk betrekking 
hebben op de bevoegdheden van de Koning en bepaalde politici, enzovoort. 
 
 E. Verbeek en de vzw « No Cancer Foundation » vragen thans « om alle na de Tweede Wereldoorlog 
gesloten verdragen alsnog [te laten toetsen] aan de Belgische Grondwet […] welke op 25 februari 1944 van 
kracht was […] ». 
 
 Zij vragen ook om gehoord te worden tijdens een openbare terechtzitting. 
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- B - 
 

 B.1.  Krachtens artikel 142 van de Grondwet en de artikelen 1 en 26 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof doet het Hof uitspraak over beroepen tot 

vernietiging van wetten, decreten en ordonnanties of over prejudiciële vragen dienaangaande, 

gesteld door rechtscolleges. 

 

 B.2.  Aan het Hof is geen bevoegdheid verleend om bij een rechtscollege erop aan te 

dringen een prejudiciële vraag te stellen of om, bij ontstentenis daaraan, zichzelf ambtshalve 

een prejudiciële vraag te stellen. 

 

 B.3.1.  In hun memorie met verantwoording wijzigen E. Verbeek en de vzw « No Cancer 

Foundation » het voorwerp van het verzoek dat zij indienden op 17 september 2014. 

 

 Thans vragen zij het Hof om rechtstreeks « alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten 

verdragen alsnog te […] toetsen aan de Belgische Grondwet […] welke op 25 februari 1944 

van kracht was ». 

 

 B.3.2.  Partijen voor het Hof kunnen het voorwerp van hun beroep niet wijzigen naar 

aanleiding van een memorie met verantwoording die zij krachtens artikel 71, tweede lid, van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof hebben ingediend. 

 

 B.4.1.  De indieners van de memorie met verantwoording vragen daarin om door het Hof 

gehoord te worden tijdens een openbare terechtzitting. 

 

 B.4.2.  De voorafgaande rechtspleging die met de artikelen 69 tot 73 van de voormelde 

bijzondere wet is geregeld, en die een schriftelijke procedure is, voorziet niet in een 

terechtzitting voor de betrokken zaken. 

 

 B.5.  Het Hof is kennelijk onbevoegd om van het beroep kennis te nemen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5763 

 
 

Arrest nr. 175/2014 
van 4 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 

1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld 

door de Politierechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 november 2013 in zake het Waalse Gewest tegen de nv « Ethias » en 
de nv « Touring Verzekeringen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 5 december 2013, heeft de Politierechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Welke interpretatie dient aan artikel 19bis-11, tweede lid, van de wet van 21 november 
1989 [lees : artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen] te worden gegeven met betrekking tot 
de omvang van de rechten van het slachtoffer van strikt materiële schade, en is het al dan niet 
discriminerend ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet om de 
tegemoetkoming, in het onderhavige geval, van de verzekeraars van de betrokken voertuigen 
enkel tot de lichamelijke schade te beperken ? ». 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Schuermans, advocaat bij 
de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, 
en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 oktober 2014 
en de zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 24 maart 2008 heeft te Ans een verkeersongeval plaatsgehad. Het strafdossier is geseponeerd. Het blijkt 
dat men niet kan bepalen welk van de twee voertuigen het rood licht heeft genegeerd en bijgevolg welk van de 
twee voertuigen de door het Waalse Gewest geleden schade heeft veroorzaakt. Het Waalse Gewest heeft 
daarentegen, voor de Politierechtbank te Luik, een vordering ingesteld die ertoe strekt de nv « Touring 
Verzekeringen » en de nv « Ethias » ertoe te veroordelen aan dat Gewest een bedrag van 916,50 euro te betalen 
voor de materiële schade die het heeft geleden. 
 
 De eisende partij voert niet het voordeel van artikel 19bis-11 van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aan, hetgeen de twee verwerende partijen wel 
doen om hun aansprakelijkheid te verwerpen, overwegende dat die bepaling alleen de lichamelijke letsels dekt. 
 
 De Politierechtbank te Luik, die de aarzeling in de rechtspraak ter zake vaststelt, beslist ambtshalve om aan 
het Hof de hiervoor weergegeven vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 De Ministerraad is van mening dat artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989, in die zin 
geïnterpreteerd dat het de vergoeding, door de verzekeraars, van de materiële schade geleden door de 
benadeelden van een verkeersongeval niet uitsluit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. 
 
 Na eraan te hebben herinnerd dat de in het geding zijnde bepaling is gewijzigd bij een wet van 22 augustus 
2002, naar aanleiding van het arrest van het Hof nr. 96/2000 van 20 september 2000, en na eveneens te hebben 
herinnerd aan het arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011, voert de Ministerraad aan dat de ontstentenis van een 
verwijzing naar artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 in de in het geding zijnde bepaling, 
erop wijst dat de wetgever het optreden van de betrokken verzekeraars niet heeft willen beperken tot enkel de 
vergoeding van de lichamelijke letsels. 
 
 De in artikel 19bis-11, § 1, 7°, beoogde hypothese is een bijzondere hypothese, namelijk die waarin het 
motorvoertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is geïdentificeerd. In dat geval treedt het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds op in de plaats van de aansprakelijke persoon en wordt de vergoeding 
beperkt tot die van de lichamelijke letsels. 
 
 De in artikel 19bis-11, § 2, beoogde hypothese is verschillend : het gaat erom het optreden van de 
verzekeraars te regelen wanneer de bij het ongeval betrokken personen bekend zijn maar niet kan worden 
vastgesteld wie van die personen het ongeval heeft veroorzaakt. Het is de door de verwijzende rechter beoogde 
hypothese. Het is verantwoord dat die hypothese niet wordt geregeld zoals die welke wordt beoogd in 
paragraaf 1, daar de twee categorieën van situaties en benadeelden verschillend zijn : in het eerste geval zijn de 
bij het ongeval betrokken personen niet geïdentificeerd, in het tweede wel. 
 
 Hieruit vloeit bijgevolg voort dat de personen die juridisch ertoe geroepen zijn de benadeelde te vergoeden, 
eveneens verschillend zijn : het betreft het voormelde Fonds, in het eerste geval en uitsluitend voor de 
lichamelijke letsels, en de respectieve verzekeraars van de bij het ongeval betrokken personen in het tweede 
geval. In dat laatste geval is het normaal dat die verzekeraars alle schade, lichamelijke en materiële, moeten 
vergoeden. Artikel 19bis-11, § 2, kan en moet in die zin worden geïnterpreteerd. Het verschil in behandeling dat 
voortvloeit uit de vergelijking tussen beide bepalingen is verantwoord, aangezien het normaal is dat het Fonds, 
wanneer de bij het ongeval betrokken personen niet bekend zijn, alleen optreedt voor de vergoeding van de 
lichamelijke letsels, teneinde elke vorm van heimelijke verstandhouding te voorkomen en een betaalbaar 
vergoedingsstelsel te vrijwaren. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 19bis-11 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt : 

 

 « § 1.  Elke benadeelde kan van het Fonds de vergoeding bekomen van de schade die 
door een motorrijtuig is veroorzaakt : 
 
 1°)  wanneer de verzekeringsonderneming failliet verklaard is; 
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 2°)  wanneer de vergoedingen verschuldigd zijn door een verzekeringsonderneming, die 
na afstand of intrekking van de toelating in België of na het, met toepassing van artikel 71, 
§§ 1, derde lid, en 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, opgelegde verbod van activiteit, haar verplichtingen niet 
nakomt; 
 
 3°)  wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om 
reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrijuit gaat; 
 
 4°)  wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting; 
 
 5°)  indien binnen drie maanden na de datum waarop hij zijn verzoek tot 
schadevergoeding heeft ingediend bij de verzekeringsonderneming van het voertuig waarmee, 
door deelneming aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt of bij haar schaderegelaar, die 
verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar hem geen met redenen omkleed antwoord 
op de diverse punten in het verzoek heeft verstrekt; 
 
 6°)  indien de verzekeringsonderneming heeft nagelaten om een schaderegelaar aan te 
wijzen; 
 
 7°)  indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden 
geïdentificeerd; in dat geval wordt het Fonds in de plaats gesteld van de aansprakelijke 
persoon; 
 
 8°)  wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij 
omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd, hetzij de verzekeringsonderneming binnen 
twee maanden na het ongeval niet kan geïdentificeerd worden. 
 
 § 2.  In afwijking van 7°) van de voorgaande paragraaf, indien verscheidene voertuigen 
bij het ongeval zijn betrokken en indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het 
ongeval heeft veroorzaakt, wordt de schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke 
delen verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
bestuurders van deze voertuigen dekken, met uitzondering van degenen wier 
aansprakelijkheid ongetwijfeld niet in het geding komt ». 
 

 B.2.1.  Krachtens artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 wordt de 

schadevergoeding van de benadeelde persoon, indien verscheidene voertuigen bij een 

verkeersongeval zijn betrokken en indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het 

ongeval heeft veroorzaakt, in gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken, met 

uitzondering van diegenen wier aansprakelijkheid ongetwijfeld niet in het geding komt. 
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 Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de wijze waarop de prejudiciële vraag 

is geformuleerd, blijkt dat aan het Hof wordt gevraagd of het voormelde artikel 19bis-11, § 2, 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in die interpretatie dat die bepaling 

de vergoeding, door de verzekeraars, van de door de benadeelde geleden materiële schade 

uitsluit wanneer de bij het ongeval betrokken personen bekend zijn maar niet kan worden 

vastgesteld wie van hen het ongeval heeft veroorzaakt. 

 

 B.2.2.  Het Fonds treedt in de in artikel 19bis-11, § 1, 7°, van de wet van 21 november 

1989 beoogde hypothese op wanneer het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is 

geïdentificeerd. In dat geval treedt het Fonds in de plaats van de aansprakelijke, waarbij de 

vergoeding wordt beperkt tot de vergoeding van de schade die voortvloeit uit de lichamelijke 

letsels. 

 

 B.2.3.  Hoewel het voormelde artikel 19bis-11, § 2, zelf geen enkele beperking van de 

daarin bedoelde vergoeding tot alleen de lichamelijke letsels bevat, blijkt de interpretatie van 

die bepaling die aan de toetsing van het Hof wordt voorgelegd, rekening te houden met 

artikel 4 van de wet, dat een dergelijke beperking bevat en bepaalt : 

 

 « § 1.  Niemand kan van het voordeel van de vergoeding uitgesloten worden om reden 
van zijn hoedanigheid van verzekerde, met uitzondering van diegene die van alle 
aansprakelijkheid ontheven is krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
 Van het voordeel van de vergoeding kunnen nochtans worden uitgesloten, wanneer ze 
geen lichamelijke letsels hebben opgelopen : 
 
 -  de bestuurder van het motorrijtuig; 
 
 § 2.  Van de verzekering kan worden uitgesloten de schade die voortvloeit uit het 
deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten 
of -wedstrijden, waartoe van overheidswege verlof is verleend overeenkomstig artikel 8 ». 
 

 B.3.  De bedoeling van de wetgever was om in artikel 19bis-11 van de wet van 

21 november 1989 over te nemen wat reeds was bepaald in artikel 80, § 1, van de wet van 

9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, evenwel met de 

wijzigingen die noodzakelijk waren ten gevolge van de Europese regelgeving en van de 

rechtspraak van het Hof. Met de in artikel 19bis-11, § 1, 7°, vervatte regel heeft de wetgever 

meer bepaald willen tegemoetkomen aan het arrest nr. 96/2000 van 20 september 2000, 
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waarin het Hof voor recht heeft gezegd dat artikel 80, § 1, van de voormelde wet van 9 juli 

1975 niet bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de 

vergoeding van de lichamelijke letsels van een gewonde persoon uitsloot van het optreden 

van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds wanneer het voertuig niet geïdentificeerd is. 

 

 B.4.1.  Terwijl de wetgever in 1971 de tegemoetkoming van het Gemeenschappelijk 

Waarborgfonds beoogde te waarborgen omdat het « om redenen van sociale rechtvaardiging 

niet past de slachtoffers van verkeersongevallen zonder schadeloosstelling te laten, wanneer 

deze niet kunnen worden vergoed » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 570, p. 52), heeft hij 

evenwel in 1975 in een beperkte tegemoetkoming voorzien van het Gemeenschappelijk 

Waarborgfonds en zulks op grond van de volgende verantwoording van het amendement van 

de Regering dat tot de in het geding zijnde bepaling zou leiden : 

 

 « Volgens de tekst van het 2° van § 1 van artikel 50 zoals hij in het Doc. 570 was 
opgesteld, was de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds verplichtend in 
om 't even welke hypothese van niet-interventie van een toegelaten verzekeringsmaatschappij; 
dit had, bijvoorbeeld, betrekking op alle beperkingen die door de wetgeving op de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen aan het vergoeden der benadeelde 
personen worden opgelegd. 
 
 De geldelijke gevolgen van die beschikking zouden zeer zwaar geweest zijn. Dit is de 
reden waarom het amendement de tekst overneemt van de oorspronkelijke wet op de controle 
der verzekeringsondernemingen (Doc. Senaat 269) waarin de tussenkomst van het Fonds 
voorzien was wanneer, ingevolge de niet-naleving der verzekeringsverplichting, geen enkele 
toegelaten verzekeringsonderneming door de wet tot schadevergoeding verplicht is. Die 
zienswijze is trouwens ook die van het wetsontwerp op de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen (art. 20, § 1, 2°), dat reeds door 
de Kamer werd goedgekeurd. 
 
 Het amendement voert, bovendien, een beschikking in die de wil weergeeft van de leden 
der Commissie van Economische Zaken om de verplichte tussenkomst van het Fonds uit te 
breiden tot het herstel van de schade die veroorzaakt wordt door een verkeersongeval dat aan 
een toeval te wijten is (Doc. Senaat, 570, blz. 52) » (Parl. St., Senaat, 1974-1975, nr. 468-2, 
p. 19). 

 

 B.4.2.  Rekening houdend met het beoogde doel van de regelgeving en met de budgettaire 

mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat moet worden gefinancierd 

met bijdragen van de verzekeringsmaatschappijen die toegelaten zijn om de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen te verzekeren, is het niet onredelijk dat de wetgever 

het optreden van het Fonds beperkt. 
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 B.4.3.  De wetgever heeft aldus de tegemoetkoming van het Fonds enkel toegekend in elk 

van de in artikel 19bis-11, § 1, beschreven gevallen. 

 

 B.4.4.  Het is in het licht van de in B.4.1 omschreven doelstellingen en rekening houdend 

met de beperkingen die zij impliceren, dat de grondwettigheid van de in het geding zijnde 

bepaling moet worden onderzocht. 

 

 B.5.1.  De twee categorieën van personen beoogd in artikel 19bis-11, § 1, 7°, enerzijds, 

en in artikel 19bis-11, § 2, anderzijds, bevinden zich in een objectief verschillende situatie. De 

eerste categorie is het slachtoffer van een verkeersongeval waarvan de dader en bijgevolg 

eveneens diens verzekeraar niet bekend zijn; in dat geval is het optreden van het Fonds, dat in 

de plaats treedt van de aansprakelijke persoon, beperkt tot alleen de vergoeding van de schade 

die voortvloeit uit de lichamelijke letsels; de tweede categorie is daarentegen het slachtoffer 

van een verkeersongeval waarbij verschillende voertuigen zijn betrokken en waarvan de 

betrokkenen bekend zijn, alsook bijgevolg hun verzekeraars, maar waarvan het onmogelijk is 

het respectieve aandeel in de aansprakelijkheid voor het ongeval vast te stellen; in dat geval is 

het optreden van het Fonds niet vereist. 

 

 B.5.2.  Voor de verzekeraars gelden de budgettaire beperkingen die verantwoorden dat 

het Gemeenschappelijk Waarborgfonds enkel de schade die voortvloeit uit de lichamelijke 

letsels vergoedt, echter niet. Het financiële risico ten gevolge van de schade die voortvloeit uit 

een ongeval waarbij het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft 

veroorzaakt, verschilt voor die verzekeraars niet wezenlijk van het financiële risico van de 

schade die voortvloeit uit een ongeval waarbij het wel mogelijk is vast te stellen welk 

voertuig het ongeval heeft veroorzaakt. In beide gevallen gaat het om een risico dat door de 

verzekeringspremies dient te worden gedekt. Bijgevolg is het niet verantwoord dat die 

verzekeraars de door de benadeelde geleden materiële schade niet zouden dienen te 

vergoeden. 

 

 B.6.  In de in B.2.1 vermelde interpretatie van de in het geding zijnde bepaling dient de 

vraag bevestigend te worden beantwoord. 
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 B.7.1.  Artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 kan evenwel in die zin 

worden begrepen dat de verzekeraars ertoe gehouden zijn zowel de lichamelijke letsels als de 

materiële schade van de benadeelde te vergoeden. 

 

 B.7.2.  Het gegeven dat artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, 

beoogd in B.2.3, de vergoeding beperkt tot de lichamelijke letsels, kan die interpretatie niet 

ontkrachten. Allereerst omdat artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 geen 

enkele beperking bevat op het vlak van de aard van de schade van de benadeelde persoon ten 

aanzien van de vergoedingsplichtige verzekeraars, noch een verwijzing naar artikel 4, § 1, 

tweede lid, van die wet. In de tweede plaats omdat die laatste bepaling past in het kader van 

een stelsel dat steunt op de aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverzekeringen, terwijl 

de in artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 vervatte regel een automatische 

vergoedingsregeling is die losstaat van het optreden van het Fonds en die de wet oplegt aan de 

verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe motorrijtuigen aanleiding 

kunnen geven, dekken (met uitzondering van de verzekeraars van de bestuurders wier 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid ongetwijfeld niet in het geding komt). 

 

 B.8.  In die interpretatie van de in het geding zijnde bepaling, dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat het geen toepassing kan vinden op de vergoeding van 

materiële schade, schendt artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat het toepassing vindt op de vergoeding van materiële schade, 

schendt artikel 19bis-11, § 2, van de voormelde wet van 21 november 1989 de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 4 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5793 

 
 

Arrest nr. 176/2014 
van 4 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de 

nv « Aspiravi ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de nv « Aspiravi », 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. T. Schoors, advocaat bij de balie te Antwerpen, 
beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 
28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 28 juni 2013). 
 
 Bij beschikking van 8 januari 2014 heeft het Hof de zaak samengevoegd met de zaak 
nr. 5789. 
 
 
 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Lindemans en 
Mr. D. Verhoeven, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend en de 
verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 27 mei 2014 heeft het Hof de samenvoeging van de zaken nrs. 5789 
en 5793 ongedaan gemaakt. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
L. Lavrysen en J.-P. Snappe te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, 
en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en 
de zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In het eerste middel vraagt de verzoekende partij de vernietiging van de bestreden bepaling op grond 
van het onlosmakelijk verband met artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. De bestreden bepaling 
wijzigt het vierde lid van de bepaling die bij het voormelde artikel 4 is ingevoerd. In de hypothese dat het Hof 
dat artikel 4 zou vernietigen, zou de thans bestreden bepaling volstrekt zinloos worden. 
 
 A.2.  Volgens de Vlaamse Regering is de in het middel geformuleerde hypothese onbestaande. In het arrest 
nr. 8/2014 van 23 januari 2014 heeft het Hof de beroepen tot vernietiging van artikel 4 van het decreet van 
13 juli 2012 grotendeels verworpen. Het Hof vernietigde slechts twee zinsneden in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, 
van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals vervangen bij het voormelde artikel 4. De Vlaamse Regering 
besluit dat het middel zonder voorwerp is en derhalve moet worden verworpen. 
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 A.3.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de 
bestreden bepaling het verschil in behandeling inzake de steun aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, ingevoerd bij artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, onverkort laat bestaan. Het verschil in 
behandeling heeft betrekking op de startdatum van de installatie, de gekozen afschrijvingstermijn en de datum 
waarop een extra investering werd uitgevoerd. Voor dat verschil in behandeling zou geen redelijke 
verantwoording bestaan. 
 
 A.4.  In zoverre het middel betrekking heeft op de startdatum van de installatie en de gekozen 
afschrijvingstermijn, is het volgens de Vlaamse Regering niet ontvankelijk. Artikel 7.1.1, § 1, tweede lid en 
vierde lid, eerste zin, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 werd immers niet gewijzigd door de bestreden 
bepaling. Bovendien heeft het Hof de soortgelijke grieven gericht tegen artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 
reeds verworpen bij het arrest nr. 8/2014. 
 
 Wat de pertinentie betreft van de datum waarop een bijkomende investering werd verricht, werd in 
hetzelfde arrest een soortgelijke grief gedeeltelijk gegrond verklaard. De thans bestreden bepaling had de bij dat 
arrest vernietigde woorden inmiddels door een nieuwe zin vervangen. Voor de beoordeling van die nieuwe 
formulering verwijst de Vlaamse Regering naar de wijsheid van het Hof. Zij meent evenwel dat, gelet op de 
draagwijdte van het voormelde arrest, hoogstens de zinsnede « en voordat de periode, vermeld in het tweede en 
derde lid, is verstreken » in aanmerking komt voor vernietiging. 
 
 A.5.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en de niet-retroactiviteit van de wetten, 
doordat de bestreden bepaling de verzoekende partij aan een decretale regeling met terugwerkende kracht zou 
onderwerpen, zonder dat een doelstelling van algemeen belang is aangetoond die de terugwerkende kracht kan 
verantwoorden en zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van 
een overgangsregeling kan verantwoorden. 
 
 A.6.  Volgens de Vlaamse Regering hebben de wijzigingen die door de bestreden bepaling zijn aangebracht 
niets te maken met de aangevoerde beginselen. Zij merkt voorts op dat de bestreden bepaling op 28 juni 2013 in 
werking is getreden, dit is vooraleer het Hof uitspraak heeft gedaan inzake de beroepen tot vernietiging van het 
decreet van 13 juli 2012, op 23 januari 2014, en dat de bestreden bepaling onmiddellijk van toepassing is, zonder 
enige vorm van retroactiviteit. Voor het overige verwijst de Vlaamse Regering naar het arrest nr. 8/2014, waarin 
het Hof een gelijkluidend middel heeft verworpen. 
 
 A.7.  Ten slotte vraagt de verzoekende partij dat het Hof het beroep tot vernietiging zou inwilligen middels 
een arrest van onmiddellijk antwoord, conform artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof en, in ondergeschikte orde, dat het de termijnen van rechtspleging zoveel mogelijk zou 
verkorten, met toepassing van artikel 89bis van dezelfde bijzondere wet. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De bestreden bepaling wijzigt artikel 7.1.1 van het decreet van 8 mei 2009 

houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna : Energiedecreet). De 

gewijzigde bepaling maakt deel uit van de regeling inzake de productie van milieuvriendelijke 

energie. 
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 B.1.2.  Het Energiedecreet bouwt voort op en vervangt onder meer het decreet van 17 juli 

2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, waarin voor het Vlaamse Gewest is 

geopteerd voor een stelsel van groenestroomcertificaten ter bevordering van de opwekking 

van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Een groenestroomcertificaat is een overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een 

producent in een bepaald jaar een bepaalde hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt door 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. 

 

 Het stelsel van de groenestroomcertificaten houdt in grote lijnen het volgende in : 

 

 -  de producenten van « groene stroom », dit is elektriciteit opgewekt door gebruik te 

maken van hernieuwbare energiebronnen, kunnen van de Vlaamse Regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna : VREG) een groenestroomcertificaat verkrijgen wanneer 

zij een bepaalde hoeveelheid groene stroom hebben opgewekt (artikel 7.1.1 van het 

Energiedecreet); 

 

 -  de producenten kunnen hun certificaten aanbieden hetzij op de markt tegen de 

marktprijs, hetzij aan een netbeheerder, die dan ertoe is gehouden het certificaat op te kopen 

tegen een bepaalde minimumwaarde. De minimumwaarde varieert naar gelang van de 

gebruikte energiebron en productietechnologie. De verplichting voor de netbeheerders om de 

certificaten op te kopen tegen een bepaalde minimumwaarde is ingegeven door de zorg om 

voor de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een zekere opbrengst 

te waarborgen. De netbeheerders brengen op regelmatige tijdstippen de verworven certificaten 

op de markt om de kosten ervan te recupereren (artikel 7.1.6 van het Energiedecreet); 

 

 -  de leveranciers van elektriciteit (de zogenaamde « toegangshouders ») moeten elk jaar 

een aantal groenestroomcertificaten bij de VREG inleveren dat overeenstemt met een 

percentage groene stroom in verhouding tot het totaal van de door hen in het voorgaande 

kalenderjaar aan de eindafnemers geleverde elektriciteit (dit is de zogenaamde 

« certificatenverplichting » of « quotumverplichting »). Zij kunnen aan die verplichting 

voldoen door certificaten aan te kopen bij de producenten of bij de netbeheerders 

(artikel 7.1.10 van het Energiedecreet). 
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 B.1.3.  Artikel 7.1.1 van het Energiedecreet bepaalde bij aanvang : 

 

 « De VREG kent een groenestroomcertificaat toe aan de eigenaar van een productie-
installatie die gelegen is in het Vlaamse Gewest of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
daartoe door hem werd aangewezen, voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie 
wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen ». 
 

 B.1.4.  Het decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 

8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie, heeft de toekenning van 

groenestroomcertificaten beperkt in de tijd en afgestemd op wat nodig is om productie-

installaties rendabel te maken (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, p. 2). 

 

 Artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012 heeft artikel 7.1.1 van het Energiedecreet 

vervangen door wat volgt :  

 

 « § 1.  Wat betreft installaties met startdatum voor 1 januari 2013 en gelegen in het 
Vlaamse Gewest, kent de VREG een groenestroomcertificaat toe aan de eigenaar van de 
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd 
aangewezen, voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie wordt opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen. 
 
 Een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel 
groenestroomcertificaten gedurende de periode van tien jaar. Indien de installatie in 
aanmerking komt voor de minimumsteun, vermeld in artikel 7.1.6, en die periode langer is 
dan tien jaar, krijgt de installatie groenestroomcertificaten gedurende de periode dat de 
installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun. 
 
 In afwijking van het tweede lid kan de eigenaar van een productie-installatie of de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, aan het Vlaams 
Energieagentschap een verlenging van de steunperiode, vermeld in het tweede lid, aanvragen 
voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen dat 
overeenkomt met het aantal groenestroomcertificaten, toe te kennen volgens het aantal 
vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel 
geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd, voor 
zover : 
 
 1°  de installatie werd geïnstalleerd en uitgebaat volgens de regels van de kunst; 
 
 2°  de opwekking van groene stroom niet gebeurt op basis van zonne-energie; 
 
 3°  het aantal al ontvangen groenestroomcertificaten minstens 5 % ligt onder het aantal 
groenestroomcertificaten dat overeenkomt met het aantal vollasturen dat voor de betreffende 
projectcategorie en overeenstemmend met het initieel geïnstalleerde nominaal vermogen uit 
hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd. 
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 In afwijking van het tweede en derde lid, krijgt een productie-installatie met startdatum 
voor 1 januari 2013 aanvullend een aantal groenestroomcertificaten gedurende de periode van 
vijf jaar na het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, op basis van 
een bandingfactor die berekend is voor het deel van de oorspronkelijke investering of van 
eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het moment van het verstrijken van de 
periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is afgeschreven. De extra investeringen 
hebben betrekking op installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 en 
waarbij de extra investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en 
derde lid, is verstreken. De waarde van de extra, nog niet volledig afgeschreven investeringen 
wordt enkel in rekening gebracht indien die minstens : 
 
 a)  20 % van de oorspronkelijke investering; en 
 
 b)  100.000 euro bedraagt; en 
 
 c)  uitsluitend essentiële componenten betreft met het oog op groenestroomproductie. 
 
 Het aantal groenestroomcertificaten dat gedurende de periode, vermeld in het vierde lid, 
voor elke 1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in 
installaties met startdatum voor 1 januari 2013 wordt toegekend, is gelijk aan 1, 
vermenigvuldigd met de voor die installatie van toepassing zijnde bandingfactor. De 
bandingfactor is in dit geval maximaal gelijk aan 1. De periode, vermeld in het vierde lid, kan 
eenmalig met vijf jaar worden verlengd voor zover nog altijd aan de voorwaarden, vermeld in 
het vierde lid wordt voldaan. Voor die nieuwe periode wordt een nieuwe bandingfactor 
berekend die maximaal gelijk is aan Btot voor het lopende kalenderjaar zoals bepaald in 
artikel 7.1.10, § 2. 
 
 Het Vlaams Energieagentschap oordeelt of een aanvraag, vermeld in het derde, vierde of 
vijfde lid, van de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen gegrond is. De eigenaar van een 
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd 
aangewezen levert daarvoor de vereiste bewijsstukken aan het Vlaams Energieagentschap. De 
eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe 
door hem werd aangewezen stelt op eenvoudig verzoek alle benodigde aanvullende informatie 
aan het Vlaams Energieagentschap ter beschikking. 
 
 De groenestroomcertificaten voor installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-
energie, met startdatum vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2012, en die tegen de 
minimumsteun zoals bepaald in artikel 7.1.6 zijn ingediend bij de netbeheerder, levert de 
netbeheerder in bij de VREG. De VREG kent in ruil een aantal groenestroomcertificaten toe 
aan de netbeheerder dat gelijk is aan het aantal ingeleverde certificaten, vermenigvuldigd met 
de minimumsteun die van toepassing was en gedeeld door de bandingdeler, vermeld in 
artikel 1.1.3, 13°/1, a). 
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 De groenestroomcertificaten die de netbeheerders inleveren bij de VREG worden niet 
beschouwd als toegekende en aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het bepalen van 
Btot, vermeld in artikel 7.1.10. 
 
 De groenestroomcertificaten die de netbeheerders ontvangen van de VREG, worden voor 
het bepalen van Btot, vermeld in artikel 7.1.10, voor 75 % beschouwd als toegekende en 
aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het kalenderjaar waarin de netbeheerder ze 
verkoopt. 
 
 § 2.  Wat installaties betreft die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen 
met startdatum vanaf 1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent de VREG 
groenestroomcertificaten toe aan de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen. 
 
 In afwijking van het eerste lid kent de VREG geen groenestroomcertificaten toe voor de 
opwekking van elektriciteit uit zonne-energie op het dak van kantoor-, school- en 
woongebouwen wanneer voor het gebouw vanaf 1 januari 2014 een melding gedaan wordt of 
de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt aangevraagd en voor de in die melding of 
vergunning vervatte werken de EPB-eisen bij nieuwbouw van toepassing zijn. 
 
 Een installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten 
gedurende de afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 
voor die hernieuwbare energietechnologie wordt gehanteerd. 
 
 Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend voor elke 1 000 kWh 
elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in installaties met 
startdatum vanaf 1 januari 2013, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing 
zijnde bandingfactor. 
 
 § 3.  De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 2, derde lid, bepalen dat de VREG aan 
installaties waaraan groenestroomcertificaten werden toegekend, na afloop van de periode 
waarin de installatie voor steun in aanmerking komt op grond van § 2, derde lid, extra 
groenestroomcertificaten toekent. 
 
 De Vlaamse Regering legt de periode en de voorwaarden vast voor de toekenning van die 
extra certificaten, inclusief de manier waarop de bandingfactoren voor die extra steunperiode 
worden berekend. 
 
 Het aantal extra groenestroomcertificaten dat kan worden toegekend voor elke 
1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in een 
dergelijke installatie, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde 
bandingfactor. De bandingfactor is maximaal gelijk aan Btot ». 
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 B.1.5.  Uit die bepaling blijkt dat de decreetgever in een overgangsregeling voor de 

bestaande installaties, met startdatum vóór 1 januari 2013 heeft voorzien. Voor die installaties 

worden in beginsel enkel groenestroomcertificaten toegekend gedurende een periode van tien 

jaar na de eerste ingebruikname. In bepaalde gevallen kan die periode worden verlengd. Dat is 

met name het geval indien de oorspronkelijke investeringen en de eventuele extra 

investeringen in de installatie bij het verstrijken van de voormelde periode nog niet zijn 

afgeschreven. De extra investeringen komen echter enkel in aanmerking als zij betrekking 

hebben op installaties die vóór 1 januari 2013 in gebruik zijn genomen « en waarbij de extra 

investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 

verstreken ». 

 

 Bij zijn arrest nr. 8/2014 van 23 januari 2014 heeft het Hof de woorden « en waarbij de 

extra investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 

verstreken » in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede zin, van het Energiedecreet, in de versie 

ervan zoals vervangen bij artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, maar vóór de wijziging 

ervan bij de thans bestreden bepaling, vernietigd. Het criterium van het ogenblik waarop een 

extra investering wordt uitgevoerd, werd niet relevant geacht ten aanzien van de doelstelling 

om met de betrokken verlengingsperiode de rendabiliteit van installaties met startdatum vóór 

1 januari 2013 te waarborgen, zodat het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling niet 

redelijk verantwoord werd bevonden. 

 

 B.1.6.  De thans bestreden bepaling heeft, met ingang van 28 juni 2013, de volgende 

wijzigingen aangebracht in artikel 7.1.1 van het Energiedecreet : 

 

 « 1°  in paragraaf 1, vierde lid, wordt de zin ‘ De extra investeringen hebben betrekking 
op installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 en waarbij de extra 
investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 
verstreken. ’ vervangen door ‘ Ook indien er geen oorspronkelijke investering of extra 
investeringen zijn die nog niet zijn afgeschreven, wordt een bandingfactor berekend. Daarbij 
worden dan geen investeringskosten in rekening gebracht. De extra investeringen zijn 
uitgevoerd en in gebruik genomen voor 1 juli 2013 en voordat de periode, vermeld in het 
tweede en derde lid, is verstreken. ’; 
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 2°  aan paragraaf 2 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ De Vlaamse Regering kan, in afwijking van het derde lid, een alternatieve methode voor 
toekennen van groenestroomcertificaten vastleggen op basis van het aantal vollasturen 
gehanteerd in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top voor die hernieuwbare 
energietechnologie. ’ ». 
 

 B.1.7.  Artikel 7.1.1 van het Energiedecreet werd vervolgens gewijzigd bij twee decreten 

van 14 maart 2014, maar die wijzigingen hebben geen invloed op het voorliggende beroep tot 

vernietiging. 

 

 

 Ten aanzien van het verzoek tot toepassing van de voorafgaande rechtspleging 

 

 B.2.1.  De verzoekende partij heeft in haar verzoekschrift om een « arrest van 

onmiddellijk antwoord » verzocht, zoals bedoeld in artikel 72 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.2.2.  Overeenkomstig artikel 70 van de voormelde bijzondere wet onderzoeken de 

verslaggevers, dadelijk na ontvangst van een beroep tot vernietiging of van een 

verwijzingsbeslissing, of het bij inzage van het verzoekschrift of van de 

verwijzingsbeslissing, duidelijk is dat het beroep of de vraag klaarblijkelijk niet ontvankelijk 

of niet gegrond is, dat het Grondwettelijk Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is om er kennis van 

te nemen of dat de zaak lijkt te kunnen worden afgedaan met een arrest gewezen op 

voorafgaande rechtspleging. 

 

 Artikel 72 van de bijzondere wet bepaalt : 

 

 « Indien de verslaggevers oordelen dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet 
gegrond is, de prejudiciële vraag klaarblijkelijk negatief moet worden beantwoord of de zaak, 
wegens de aard ervan of de relatieve eenvoud van de erin opgeworpen problemen, kan 
worden afgedaan met een arrest gewezen op voorafgaande rechtspleging, brengen zij hierover 
bij het Hof verslag uit binnen een termijn van maximum dertig dagen na ontvangst van het 
verzoekschrift of de verwijzingsbeslissing; indien de bestreden regel tevens het onderwerp is 
van een vordering tot schorsing, wordt deze termijn teruggebracht tot maximum vijftien 
dagen. 
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 De conclusies van de verslaggevers worden door de griffier ter kennis gebracht van de 
partijen binnen de in het eerste lid bepaalde termijn. Indien in de conclusies van de 
verslaggevers wordt voorgesteld om een schending vast te stellen van de in de artikelen 1 en 
26 vermelde regels, wordt daarvan, alsmede van het beroep tot vernietiging of de beslissing 
die de prejudiciële vraag bevat, kennisgegeven aan de in artikel 76 vermelde partijen. De 
partijen beschikken over vijftien dagen, te rekenen van de ontvangst van de kennisgeving, om 
een memorie van verantwoording in te dienen. 
 
 Het Hof kan dan beslissen dat de zaak zonder verdere rechtspleging wordt afgedaan met 
een arrest waarin, naargelang van het geval, het beroep al dan niet gegrond wordt verklaard of 
de vraag positief of negatief wordt beantwoord. 
 
 Wordt het voorstel om een arrest gewezen op voorafgaande rechtspleging uit te spreken 
niet gevolgd, dan stelt het Hof dit bij beschikking vast ». 
 

 B.2.3.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat het initiatief om beroep te doen op de 

voorafgaande rechtspleging exclusief aan de verslaggevers is voorbehouden. Het staat niet 

aan de partijen daarom te verzoeken. 

 

 B.2.4.  Het verzoek tot toepassing van de voorafgaande rechtspleging wordt afgewezen. 

 

 Het Hof stelt vast dat er evenmin aanleiding bestond tot het verkorten van de termijnen, 

overeenkomstig artikel 89bis van dezelfde bijzondere wet, waar de verzoekende partij in 

ondergeschikte orde om verzocht. 

 

 

 Ten aanzien van de omvang van het beroep tot vernietiging 

 

 B.3.  De verzoekende partij vraagt de vernietiging van de ganse bestreden bepaling, maar 

de aangevoerde middelen viseren slechts de wijziging die zij in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, 

van het Energiedecreet heeft aangebracht. 

 

 Het beroep tot vernietiging is derhalve beperkt tot artikel 3, 1°, van het decreet van 

28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie. 
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 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.4.1.  Het eerste middel is geformuleerd in de veronderstelling dat het Hof artikel 4 van 

het decreet van 13 juli 2012 in zijn geheel zou vernietigen. 

 

 B.4.2.  Nu het Hof, bij het reeds vermelde arrest nr. 8/2014, in artikel 7.1.1, § 1, vierde 

lid, tweede zin, van het Energiedecreet, in de versie ervan zoals vervangen bij artikel 4 van 

het decreet van 13 juli 2012, slechts bepaalde woorden heeft vernietigd, is er geen aanleiding 

om de thans bestreden bepaling, die artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 

opnieuw heeft gewijzigd, louter op grond van het onlosmakelijk verband met het voormelde 

artikel 4 uit de rechtsorde te doen verdwijnen. 

 

 De bestreden bepaling moet worden geacht, na de gedeeltelijke vernietiging, de 

overblijvende woorden in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede zin, van het Energiedecreet te 

hebben gewijzigd. 

 

 B.4.3.  Het middel is niet gegrond. 

 

 B.5.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet doordat de bestreden bepaling het verschil in behandeling inzake de steun aan 

producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, ingevoerd bij artikel 4 van het 

decreet van 13 juli 2012, onverkort zou laten bestaan. 

 

 B.5.2.  In zoverre het aangevoerde verschil in behandeling betrekking heeft op de 

startdatum van de installatie en de gekozen afschrijvingstermijn, is het middel niet 

ontvankelijk aangezien de bestreden bepaling artikel 7.1.1 van het Energiedecreet op die 

punten niet wijzigt. 

 

 B.5.3.  In zoverre het aangevoerde verschil in behandeling betrekking heeft op de datum 

waarop een extra investering werd uitgevoerd, vertoont de grief gelijkenis met het tweede 

onderdeel van het eerste middel van de verzoekende partij in de zaak nr. 5558, gericht tegen 

artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, waarover het Hof bij zijn arrest nr. 8/2014 als volgt 

heeft geoordeeld : 
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 « B.15.  In een tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 5558 bekritiseert de 
verzoekende partij het door artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet in het leven 
geroepen verschil in behandeling steunend op het criterium van de datum waarop een extra 
investering werd uitgevoerd. Zoals reeds vermeld, heeft dat onderdeel een gelijksoortige 
draagwijdte als het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561, zodat beide 
onderdelen samen kunnen worden onderzocht. 
 
 B.16.  Krachtens artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet krijgt een productie-
installatie met startdatum vóór 1 januari 2013 aanvullend een aantal groenestroomcertificaten 
gedurende de periode van vijf jaar na het verstrijken van de periode vermeld in het tweede en 
derde lid (dit zijn de reguliere steunperiode en de verlengingsperiode op basis van niet-
gepresteerde vollasturen), op basis van een bandingfactor die is berekend voor het deel van de 
oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het 
moment van het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is 
afgeschreven. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen moeten de extra investeringen 
betrekking hebben op ‘ installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 ’ en 
moeten die investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, 
tweede en derde lid, is verstreken. De kritiek van de verzoekende partijen betreft die 
voorwaarden. 
 
 B.17.  De voorwaarde betreffende het tijdstip waarop een extra investering wordt 
uitgevoerd, roept een verschil in behandeling in het leven tussen exploitanten die extra 
investeringen uitvoeren, naargelang dat gebeurt binnen de reguliere steunperiode (in beginsel 
tien jaar na de eerste ingebruikname van de installatie), in voorkomend geval verlengd op 
basis van niet-gepresteerde vollasturen, dan wel buiten die periodes. 
 
 B.18.1.  In zijn advies van 20 juni 2012 betreffende het voorstel van decreet dat heeft 
geleid tot het bestreden decreet heeft de VREG met betrekking tot de in artikel 7.1.1, § 1, 
vierde lid, van het Energiedecreet vervatte maatregel geoordeeld als volgt : 
 
 ‘ De vierde paragraaf van het nieuwe artikel 7.1.1., § 1, van het Energiedecreet zou 
helderder geformuleerd moeten worden. 
 
 De mogelijkheid om de steunperiode te verlengen met vijf jaar voor zover de 
oorspronkelijke en/of de bijkomende investeringen in de installatie nog niet zijn afgeschreven 
is allicht bedoeld om investeerders die in een recent verleden nog investeerden toch een 
gegarandeerd rendement te geven. Er zijn echter heel wat groenestroomproductie-installaties 
die voor 2002 in gebruik werden genomen, maar waarvoor de voorbije jaren nog belangrijke 
investeringen werden uitgevoerd. 
 
 Vb. een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
werd in dienst genomen in 1980. De toekenning van groenestroomcertificaten aan deze 
installatie wordt stopgezet vanaf de inwerkingtreding van het decreet. Dit gezien productie-
installaties met een startdatum voor 1 januari 2013 enkel groenestroomcertificaten ontvangen 
gedurende een periode van 10 jaar na de eerste ingebruikname, en dit overeenkomstig het 
nieuwe artikel 7.1.1, § 1, tweede lid, van het Energiedecreet. Een eenmalige verlenging van 
5 jaar, zoals bedoeld in art. 7.1.1, § 1, vierde lid, zou ingaan na het verstrijken van de 
oorspronkelijke termijn van 10 jaar (in casu dus 1990). Indien de investering pas gebeurd zou  
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zijn in 2008, heeft dit natuurlijk geen zin. Hiermee wordt duidelijk niet de bedoelde 
investeringszekerheid geboden. 
 
 In onderstaand voorstel kan de steunperiode zoals bedoeld in art. 7.1.1, § 1, tweede en 
derde lid, nog steeds verlengd worden met een bijkomende periode van 5 jaar. Als alternatief 
wordt er echter de mogelijkheid geboden om een bijkomende periode van 5 jaar steun te 
bekomen die pas begint te lopen vanaf de datum waarop de bijkomende investering in gebruik 
werd genomen (in bovenstaand voorbeeld 2008). 
 
 Gekoppeld hieraan mag bij de berekening van de bandingfactor natuurlijk enkel het deel 
van de investering meegenomen worden dat op het moment van de beslissing van de VREG 
nog niet is afgeschreven (in bovenstaand voorbeeld zal er dus rekening gehouden worden met 
de reeds ontvangen steun voor die investering gedurende de periode 2008-2012). 
 
 Het is geen optie de datum van de aanvraag bij de VREG te hanteren aangezien de 
aanvraag tot 3 jaar voor de beslissing (nl. 2009) kan liggen zodat de ontvangen steun 
gedurende de periode 2009-2012 niet in rekening zou worden gebracht bij de berekening van 
de bandingfactor ’ (Advies VREG van 20 juni 2012, Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1639/6, pp. 12-13). 
 
 B.18.2.  Het voormelde advies van de VREG bevat eveneens een concreet voorstel van 
amendement, naar luid waarvan de verlengingsperiode ‘ start na het verstrijken van de 
periode, vermeld in het tweede of derde lid, tenzij deze datum in het verleden ligt op het 
moment van deze aanvraag ’. In dat laatste geval start de bijkomende periode, volgens het 
voorstel van amendement, ‘ op de datum waarop de bijkomende investeringen in de installatie 
in gebruik werden genomen ’. Het voorstel van amendement voorziet daarbij niet in de 
bekritiseerde voorwaarde betreffende het tijdstip waarop de extra investering werd uitgevoerd. 
 
 B.18.3.  Het voorstel van amendement van de VREG werd vervolgens overgenomen in 
een in het Vlaams Parlement ingediend amendement (amendement nr. 1, Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2011-2012, nr. 1639/3, p. 2), dat evenwel niet werd aangenomen. 
 
 Noch uit de parlementaire voorbereiding - die overigens geen verslag bevat van de 
artikelsgewijze bespreking en stemming in de bevoegde commissie van het Vlaams 
Parlement -, noch uit de memories van de Vlaamse Regering, kan worden afgeleid om welke 
redenen de decreetgever het niet opportuun heeft geacht de suggestie van de VREG te volgen. 
 
 B.19.  Vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet konden de exploitanten van 
installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen niet weten dat het 
ogenblik waarop zij een extra investering uitvoeren, bepalend zou worden in het kader van het 
in aanmerking komen, na de inwerkingtreding van het bestreden decreet, voor een verlenging 
van de steunperiode. De in artikel 7.1.1, § 1, tweede en derde lid, van het Energiedecreet 
bedoelde periodes (de reguliere steunperiode en de verlengingsperiode op basis van niet-
gepresteerde vollasturen) waren overigens nog niet gedefinieerd. 
 
 Ten aanzien van de met de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 
bedoelde verlengingsperiode nagestreefde doelstelling om de rendabiliteit van installaties met 
startdatum vóór 1 januari 2013 te waarborgen, is het criterium van het ogenblik waarop een 
extra investering wordt uitgevoerd niet relevant, zodat het daaruit voortvloeiende verschil in 
behandeling niet redelijk is verantwoord. Ofschoon de doelstelling om de kostenefficiëntie 
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van het stelsel van de groenestroomcertificaten te verhogen legitiem is, kan die doelstelling 
niet worden aangewend om, zonder objectieve en redelijke verantwoording, verschillen in 
behandeling in het leven te roepen tussen exploitanten van installaties met startdatum vóór 
1 januari 2013. 
 
 B.20.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5561 bekritiseren in het vijfde onderdeel 
van hun tweede middel eveneens de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet 
vervatte voorwaarde, voor het in rekening brengen van extra investeringen, betreffende de 
ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013. 
 
 B.20.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 13 juli 2012 blijkt dat die 
voorwaarde is ingegeven door de zorg te vermijden ‘ dat er na de aankondiging van de in dit 
decreet vervatte maatregelen nog een rush van aanpassingen wordt gedaan met de bedoeling 
het moment van de eindigheid [van de steunverlening] nog uit te stellen ’, zonder evenwel 
afbreuk te doen aan de ‘ aangegane engagementen ’ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, 
nr. 1639/1, p. 7). 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van het in B.10.3 gesitueerde - en te dezen niet 
bestreden - decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie blijkt dat de 
in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet vervatte voorwaarde betreffende de 
ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013 berust op een vergissing, reden waarom 
bij dat decreet de bekritiseerde voorwaarde werd vervangen door de voorwaarde dat de extra 
investeringen moeten zijn uitgevoerd en in gebruik genomen vóór 1 juli 2013. 
 
 B.20.3.  Ofschoon het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake 
energie in werking is getreden op 28 juni 2013, leidt de bij dat decreet doorgevoerde 
wijziging van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, de facto ertoe dat de in het bestreden decreet 
vervatte voorwaarde betreffende de ingebruikname van de installatie vóór 1 januari 2013 geen 
normerende draagwijdte meer heeft en dat extra investeringen in rekening worden gebracht 
voor een verlenging van de steunperiode indien zij zijn uitgevoerd en in gebruik genomen 
vóór 1 juli 2013. 
 
 Voor het overige is het ten aanzien van de doelstelling om de kostenefficiëntie van het 
stelsel van de groenestroomcertificaten te verhogen zonder afbreuk te doen aan de 
‘ aangegane engagementen ’, niet zonder redelijke verantwoording dat extra investeringen in 
rekening worden gebracht indien zij zijn uitgevoerd en in gebruik genomen vóór 1 juli 2013, 
terwijl dat niet het geval is voor investeringen die na die datum worden uitgevoerd en in 
gebruik worden genomen, vermits de exploitanten in het laatste geval op de hoogte zijn van 
het feit dat hun extra investeringen niet in rekening worden gebracht voor de verlenging van 
de steun. De decreetgever vermocht daarbij van oordeel te zijn dat dient te worden voorkomen 
dat de exploitanten van installaties tot opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen na de aankondiging van de nieuwe regeling maatregelen zouden nemen die de 
door de decreetgever nagestreefde doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen. 
 
 B.21.  In het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 voeren de 
verzoekende partijen eveneens een schending van de vrijheid van handel en nijverheid aan. 
 
 Vermits zij niet uiteenzetten in welke zin de bestreden bepaling onbestaanbaar zou zijn 
met die vrijheid, is dat onderdeel op dat vlak evenwel niet ontvankelijk. 
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 B.22.  Uit het voorgaande volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel in de zaak 
nr. 5558 en het vijfde onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 5561 gegrond zijn in 
zoverre zij betrekking hebben op het criterium volgens hetwelk een extra investering slechts 
in rekening wordt gebracht, in het kader van de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het 
Energiedecreet geregelde verlengingsmogelijkheid, indien die investering is uitgevoerd 
voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid van die bepaling, is verstreken. 
 
 De in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, tweede zin, van het Energiedecreet, zoals vervangen 
bij artikel 4 van het decreet van 13 juli 2012, vervatte woorden ‘ en waarbij de extra 
investeringen zijn uitgevoerd voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 
verstreken ’ dienen bijgevolg te worden vernietigd. De desbetreffende woorden werden 
weliswaar overgenomen in het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake 
energie, maar te dezen heeft de saisine van het Hof geen betrekking op dat decreet ». 
 

 B.5.4.  De thans bestreden bepaling heeft de overblijvende woorden van artikel 7.1.1, § 1, 

vierde lid, tweede zin, van het Energiedecreet vervangen door de volgende drie zinnen : 

 

 « Ook indien er geen oorspronkelijke investering of extra investeringen zijn die nog niet 
zijn afgeschreven, wordt een bandingfactor berekend. Daarbij worden dan geen 
investeringskosten in rekening gebracht. De extra investeringen zijn uitgevoerd en in gebruik 
genomen voor 1 juli 2013 en voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 
verstreken ». 
 

 Aangezien de laatste zin hetzelfde criterium van het ogenblik waarop een extra 

investering wordt uitgevoerd hanteert, dat het Hof in zijn arrest nr. 8/2014 niet relevant heeft 

bevonden, is het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling om dezelfde reden niet 

redelijk verantwoord. 

 

 B.5.5.  Daaruit volgt dat het tweede middel gegrond is in zoverre het betrekking heeft op 

het criterium volgens hetwelk een extra investering slechts in rekening wordt gebracht, in het 

kader van de in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet geregelde 

verlengingsmogelijkheid, indien die investering is uitgevoerd voordat de periode, vermeld in 

het tweede en derde lid van die bepaling, is verstreken. 

 

 De in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, vierde zin, van het Energiedecreet, zoals gewijzigd bij 

artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013, vervatte woorden « en voordat de periode, vermeld 

in het tweede en derde lid, is verstreken » dienen bijgevolg te worden vernietigd. 
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 B.6.1.  In het derde middel voeren de verzoekende partijen ten slotte aan dat de bestreden 

bepaling op discriminerende wijze afbreuk doet aan de beginselen van rechtszekerheid, 

vertrouwen en de niet-retroactiviteit van de wetten. 

 

 B.6.2.  Krachtens artikel 20 van het voormelde decreet van 28 juni 2013 zijn de 

bepalingen ervan in werking getreden op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch 

Staatsblad, zijnde 28 juni 2013. Het thans bestreden artikel 3 van dat decreet, dat artikel 7.1.1, 

§ 1, vierde lid, van het Energiedecreet wijzigt, heeft derhalve geen terugwerkende kracht. 

 

 De parlementaire voorbereiding doet ervan blijken dat de decreetgever met die wijziging 

de tekst van artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet beter heeft willen laten 

aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de decreetgever, zoals die tot uiting kwam in 

de toelichting bij het voorstel van decreet dat heeft geleid tot het decreet van 13 juli 2012 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2031/1, p. 11). 

 

 Zoals het Hof bij zijn arrest nr. 8/2014 ten aanzien van een soortgelijk middel, gericht 

tegen artikel 4 van het laatstgenoemde decreet, heeft geoordeeld, doet de thans bestreden 

bepaling geen afbreuk aan wettige verwachtingen, noch aan reeds onherroepelijk vastgestelde 

rechten. 

 

 B.6.3.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt de woorden « en voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is 

verstreken » in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, vierde zin, van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, zoals 

gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

energie; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 4 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5838 

 
 

Arrest nr. 177/2014 
van 4 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 
 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 14, 807 en 1042 van het 

Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 21 januari 2014 in zake Ali Abdoullah tegen de vereniging van 
mede-eigenaars van het gebouw « Eden Roc », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 7 februari 2014, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Zijn de artikelen 14, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in strijd met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de 
beginselen van de inachtneming van de rechten van de verdediging en van de loyauteit van de 
procesvoering, in zoverre zij de nieuwe vordering die voor de eerste maal in hoger beroep is 
ingesteld, aan de in artikel 807 van hetzelfde Wetboek bedoelde voorwaarden onderwerpen, 
terwijl de tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld, niet aan andere 
voorwaarden dan de hoedanigheid en het belang wordt onderworpen ? 
 
 2.  Zijn de artikelen 14, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin 
geïnterpreteerd dat de tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld, 
enkel ontvankelijk is indien zij berust op een feit dat of een akte die is aangevoerd in de eerste 
conclusies die door de verweerder zijn neergelegd of wanneer zij een verweer [vormt] op de 
hoofdvordering of [strekt] tot schuldvergelijking, in strijd met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de beginselen van de 
inachtneming van de rechten van de verdediging en van de loyauteit van de procesvoering ? ». 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Giet en R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In het geschil voor de verwijzende rechter staat de vereniging van mede-eigenaars van een 
appartementsgebouw tegenover Ali Abdoullah, eigenaar van een appartement in dat gebouw. In eerste aanleg 
heeft de vereniging van mede-eigenaars, eisende partij, voor de vrederechter een vordering ingesteld die met 
name strekt tot het betalen van gemeenschappelijke lasten en tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden; die 
vordering is gedeeltelijk gegrond verklaard. In hoger beroep vraagt Ali Abdoullah, oorspronkelijke verweerder 
en appellant voor de verwijzende rechter, om het vonnis teniet te doen en stelt hij voor de eerste maal in hoger 
beroep een tegenvordering in die strekt tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in zijn appartement, op 
straffe van een dwangsom. 
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 Met betrekking tot de ontvankelijkheid van die tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is 
ingesteld, brengt de verwijzende rechter in herinnering dat de tegenvordering in artikel 14 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt gedefinieerd als een tussenvordering die de verweerder instelt; de verwijzende rechter stelt vast 
dat het Hof van Cassatie in vaste rechtspraak van oordeel is dat de tegenvordering die voor de eerste maal in 
hoger beroep is ingesteld, moet voldoen aan de vereisten voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, 
namelijk berusten op een feit dat of een akte die in de dagvaarding is aangevoerd of een verweer op de 
hoofdvordering vormen of strekken tot schuldvergelijking. 
 
 De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat dat standpunt afwijkt van de bewoordingen van 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de vordering « die voor de rechter aanhangig 
is », hetgeen enkel op de oorspronkelijke vordering betrekking kan hebben. 
 
 Bovendien, wanneer de tegenvordering in eerste aanleg wordt ingesteld, heeft het Hof van Cassatie 
geoordeeld dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet op de tegenvordering van toepassing was. In het 
arrest nr. 77/2007 heeft het Grondwettelijk Hof eveneens geoordeeld dat de tegenvordering losstaat van de 
oorspronkelijke vordering, zodat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op het instellen 
ervan; het heeft het verschil in behandeling tussen de oorspronkelijke eiser en de oorspronkelijke verweerder dan 
ook geldig verklaard, door de draagwijdte van zijn arrest evenwel te beperken tot de tegenvorderingen die in 
eerste aanleg zijn ingesteld. 
 
 De verwijzende rechter is van oordeel dat die oplossing weliswaar in beginsel zou moeten worden 
uitgebreid tot het instellen van een tegenvordering in hoger beroep, overeenkomstig artikel 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar dat het niet ondenkbaar is aan te nemen dat de kwestie van de evenredigheid van de 
aantasting van de rechten van de oorspronkelijke eiser anders zou kunnen worden beoordeeld, in het bijzonder 
ten aanzien van de beginselen van de inachtneming van de rechten van de verdediging en van de loyauteit van de 
procesvoering. 
 
 Met de beslissing dat de tegenvordering afzonderlijk zal worden onderzocht, overeenkomstig hetgeen 
artikel 810 van het Gerechtelijk Wetboek toestaat, heeft de verwijzende rechter het Hof dan ook de hiervoor 
weergegeven prejudiciële vragen gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad van mening dat de oorspronkelijke eiser 
die voor de eerste maal in hoger beroep een nieuwe vordering instelt, die aan de in artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde voorwaarden is onderworpen, en de oorspronkelijke verweerder die voor de eerste maal in hoger 
beroep een tegenvordering instelt, zich in voldoende vergelijkbare situaties bevinden, maar dat het verschil in 
behandeling berust op een objectief criterium, verbonden aan de aard van de vordering die voor de eerste maal in 
hoger beroep is ingesteld. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de in het arrest nr. 77/2007 vervatte vaststelling van evenredigheid van dat 
verschil in behandeling mutatis mutandis kan worden uitgebreid in hoger beroep, aangezien het doel van de wetgever 
dat ertoe strekt aan de oorspronkelijke verweerder een bijzondere bescherming te bieden, in hoger beroep blijft 
bestaan. 
 
 De Ministerraad is bovendien van mening dat het verschil in behandeling, in hoger beroep, niet op 
onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten van de oorspronkelijke eiser, aangezien het recht op een dubbele 
aanleg noch een grondwettelijk beginsel, noch een algemeen beginsel van het Belgisch recht uitmaakt. Voor het 
overige dient de tegenvordering de leidende beginselen van het burgerlijk recht, namelijk de tegenspraak, de snelheid 
en de loyauteit van de procesvoering, in acht te nemen. 
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 A.2.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag is de Ministerraad van mening dat de verwijzende rechter 
daarin de interpretatie van het Hof van Cassatie in aanmerking neemt dat, gemotiveerd door een streven naar 
gelijkheid tussen de partijen, van oordeel is dat de tegenvorderingen in hoger beroep moeten voldoen aan de in 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde voorwaarden. 
 
 In ondergeschikte orde ten opzichte van wat met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag is gesteld, is de 
Ministerraad van mening dat de door het Hof van Cassatie voorgestelde verzoenende interpretatie van artikel 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek in aanmerking zou kunnen worden genomen indien het Hof de eerste prejudiciële vraag 
bevestigend zou beantwoorden, quod non. 
 
 In die interpretatie zou er geen discriminatie zijn, en zou het Hof de tweede prejudiciële vraag ontkennend 
moeten beantwoorden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op de artikelen 14, 807 en 1042 van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De tegenvordering is een tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser 
een veroordeling te doen uitspreken ». 
 

 Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, 
indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de 
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is ». 
 

 Artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Voor zover de bepalingen van dit boek er niet van afwijken zijn de regels van het 
geding toepasselijk op de rechtsmiddelen ». 
 

 B.2.1.  In de prejudiciële vragen wordt het Hof verzocht de bestaanbaarheid te 

onderzoeken van die bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in 

samenhang gelezen met de beginselen van de rechten van de verdediging en van de loyauteit 

van de procesvoering, in zoverre zij de nieuwe vordering die voor de eerste maal in hoger 

beroep is ingesteld, aan de in artikel 807 van hetzelfde Wetboek bedoelde voorwaarden 

onderwerpen, terwijl de tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld : 
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 -  niet aan andere ontvankelijkheidsvereisten dan de hoedanigheid en het belang zou 

worden onderworpen (eerste prejudiciële vraag), of 

 

 -  enkel ontvankelijk zou zijn « indien zij berust op een feit dat of een akte die is 

aangevoerd in de eerste conclusies die door de verweerder zijn neergelegd of wanneer zij een 

verweer [vormt] op de hoofdvordering of [strekt] tot schuldvergelijking » (tweede prejudiciële 

vraag). 

 

 B.2.2.  Uit de feiten van de zaak en uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt 

dat de vergelijking betrekking heeft op, enerzijds, de situatie van de oorspronkelijke eiser die, 

aangezien hij aan de voorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is 

onderworpen, zijn oorspronkelijke vordering in hoger beroep enkel kan uitbreiden of wijzigen 

binnen de perken van een feit dat of van een akte die in de dagvaarding is aangevoerd, en, 

anderzijds, de situatie van de oorspronkelijke verweerder die voor de eerste maal in hoger 

beroep een tegenvordering instelt, naargelang de in het geding zijnde bepalingen in die zin 

worden geïnterpreteerd dat zij hem al dan niet aan de voorwaarden van artikel 807 van het 

Gerechtelijk Wetboek onderwerpen. 

 

 B.2.3.  Aangezien beide prejudiciële vragen betrekking hebben op de vereisten voor de 

ontvankelijkheid van een tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld, 

onderzoekt het Hof ze samen. 

 

 B.3.1.  Het voormelde artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist een nauwe band 

tussen de oorspronkelijke vordering en de uitgebreide of gewijzigde vordering. Die bepaling 

strekt immers ertoe het recht van verdediging van de oorspronkelijke verweerder te 

waarborgen en te voorkomen dat die verweerder, die aan de hand van de gedinginleidende 

akte kennis heeft gekregen van de feiten of handelingen die aan de oorspronkelijke vordering 

ten grondslag liggen, zou worden verrast door het aanvoeren van nieuwe feiten of 

handelingen die niet in de inleidende akte zijn vermeld. 

 

 B.3.2.  De tegenvordering is, luidens artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek, een 

tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de oorspronkelijke eiser een veroordeling 

te doen uitspreken. 
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 Wanneer zij in eerste aanleg wordt ingesteld, hoeft de tegenvordering niet noodzakelijk 

een verband te vertonen met de oorspronkelijke vordering en is zij ontvankelijk tot de sluiting 

van de debatten. De tegenvordering staat dus los van de oorspronkelijke vordering, zodat 

artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op het instellen ervan. 

 

 B.3.3.  Bij zijn arrest nr. 77/2007 van 10 mei 2007 heeft het Hof het verschil in 

behandeling tussen de oorspronkelijke eiser die de vordering wenst te wijzigen of uit te 

breiden en de oorspronkelijke verweerder die in eerste aanleg een tegenvordering instelt, 

bestaanbaar geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.4.1.  Overeenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is artikel 807 van het 

Gerechtelijk Wetboek van toepassing op de vordering waarmee de oorspronkelijke eiser zijn 

oorspronkelijke vordering in hoger beroep wenst uit te breiden of te wijzigen (Cass., 

29 november 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 645; 18 februari 2010, Arr. Cass., 2010, nr. 107). 

 

 B.4.2.  Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek streeft het wettig doel na een bijzondere 

bescherming toe te kennen aan de rechten van de oorspronkelijke verweerder die wordt 

geconfronteerd met een wijziging van de oorspronkelijke vordering door te vereisen, 

allereerst, dat zij het voorwerp uitmaakt van conclusies op tegenspraak en, vervolgens, dat zij 

een grondslag vindt in de feiten of handelingen die in de gedinginleidende akte worden 

aangevoerd. 

 

 Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep wordt de toepassing van die bepaling op de 

oorspronkelijke eiser die zijn vordering wenst uit te breiden of te wijzigen, verantwoord door 

het feit dat die laatste met de gedinginleidende akte alle vrijheid heeft gehad om zijn 

aanspraken ten aanzien van de verweerder te definiëren en het onderwerp van het geschil 

aldus te omschrijven. 

 

 B.5.1.  De eiser op tegenvordering definieert, wanneer hij zijn vordering in eerste aanleg 

instelt, voor het eerst het onderwerp van zijn aanspraken ten aanzien van de oorspronkelijke 

eiser. De eiser op tegenvordering bevindt zich in dat opzicht in de situatie van de 

oorspronkelijke eiser wanneer deze zijn vordering indient. 
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 B.5.2.  In hoger beroep daarentegen wordt in de vaste rechtspraak van het Hof van 

Cassatie geoordeeld dat « krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk 

Wetboek, tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep kunnen ingesteld worden indien zij 

berusten op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op de 

hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken » (Cass., 22 januari 2004, Arr. Cass., 

2004, nr. 39; zie eveneens Cass., 10 april 1978, Arr. Cass., 1978, II, p. 917; 4 december 1989, 

Arr. Cass., 1989-1990, nr. 216; 18 januari 1991, Arr. Cass., 1990-1991, nr. 259; 14 oktober 

2005, Arr. Cass., 2005, nr. 513; 23 februari 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 106). 

 

 B.5.3.  Wanneer de oorspronkelijke verweerder voor de eerste maal in hoger beroep een 

tegenvordering instelt, formuleert hij slechts op dat ogenblik het onderwerp van zijn 

aanspraken ten aanzien van de oorspronkelijke eiser, ook al heeft hij alle vrijheid gehad om 

het onderwerp van zijn aanspraken ten aanzien van deze laatste in eerste aanleg te definiëren. 

 

 Het zou in strijd zijn met de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke eiser die 

wordt geconfronteerd met een tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is 

ingesteld, dat de oorspronkelijke verweerder niet wordt onderworpen aan de in artikel 807 van 

het Gerechtelijk Wetboek bedoelde voorwaarden waaronder een vordering kan worden 

uitgebreid of gewijzigd. Hoewel er geen recht op een dubbele aanleg bestaat, zou het immers 

in strijd zijn met de gelijkheid van de rechtzoekenden, partijen in een zelfde procedure die 

voor een zelfde rechter is gebracht, dat zij niet dezelfde waarborgen kunnen genieten. 

 

 Overigens belet niets de oorspronkelijke verweerder, indien hij niet in de voorwaarden 

verkeert om voor de eerste maal een tegenvordering in hoger beroep in te stellen, afzonderlijk 

een hoofdvordering in te stellen en de nieuwe feiten of handelingen aan te voeren waarop zijn 

nieuwe aanspraken berusten. 

 

 B.6.  De eerste prejudiciële vraag, die op een verkeerde lezing van de in het geding zijnde 

bepalingen is gebaseerd, behoeft geen antwoord. 

 

 Rekening houdend met de in B.5.2 vermelde interpretatie, dient de tweede prejudiciële 

vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 -  De artikelen 14, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schenden de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 4 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5855 

 
 

Arrest nr. 178/2014 
van 4 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 

betreffende preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 

de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en artikel 27bis 

van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Mechelen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 februari 2014 in zake Walter Ceusters tegen de nv « bpost », waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2014, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Mechelen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en/of discriminatie op grond 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zowel ten aanzien van een slachtoffer 
onderworpen aan de wet van 3 juli 1967 juncto KB 12 juni 1970 als bij een slachtoffer 
onderworpen aan de wet van 10 april 1971 de renten niet geïndexeerd worden bij een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 % terwijl er ten aanzien van een 
slachtoffer van een arbeidsongeval in de publieke sector bij de berekening van de rente 
rekening wordt gehouden met een niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging op het tijdstip van 
het ongeval, en ten aanzien van een slachtoffer van een arbeidsongeval in de privésector 
rekening wordt gehouden met een geïndexeerd basisloon ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « bpost », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Impens, advocaat bij de 
balie te Antwerpen; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en 
Mr. C. Vannieuwenhuysen, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
E. Derycke en P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 december 2005 is de eisende partij in het bodemgeschil, werknemer bij de nv « bpost », het 
slachtoffer geworden van een arbeidsongeval, ten gevolge waarvan hij voor 12 pct. blijvend arbeidsongeschikt 
werd. 
 
 Bij de vaststelling van de schadeloosstelling rees de vraag naar een mogelijke discriminatie tussen de 
werknemers van een arbeidsongeval naargelang zij tot de overheidssector of tot de privésector behoren. In het 
eerste geval gelden de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector; in het andere geval is de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van 
toepassing. 
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 Ten aanzien van een slachtoffer van een arbeidsongeval met een gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt in de overheidssector bij de berekening van de rente rekening gehouden met de 
niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging op het tijdstip van het ongeval, terwijl ten aanzien van een slachtoffer 
van een arbeidsongeval in de privésector rekening wordt gehouden met het geïndexeerde basisloon waarop het 
slachtoffer recht had in het jaar voorafgaand aan het arbeidsongeval. 
 
 Alvorens uitspraak te doen stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de nv « bpost » 
 
 A.1.  De vergoedingen die toekomen aan een slachtoffer van een arbeidsongeval kunnen verschillen 
naargelang het slachtoffer tot de overheidssector dan wel tot de privésector behoort. 
 
 Het statuut van het overheidspersoneel bevat eigen karakteristieken waarmee rekening dient te worden 
gehouden en die in voorkomend geval het verschil met de regeling in de privésector redelijkerwijze kunnen 
verantwoorden. Te dezen heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd, wat de indexering betreft, dat 
bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De verwijzende rechter vergelijkt de situatie van personen die zich in een verschillende situatie 
bevinden : enerzijds, het slachtoffer van een arbeidsongeval in de overheidssector ten aanzien van wie bij de 
berekening van de rente rekening wordt gehouden met de niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging op het tijdstip 
van het ongeval en, anderzijds, het slachtoffer van een arbeidsongeval in de privésector ten aanzien van wie bij 
de berekening van de rente rekening wordt gehouden met het geïndexeerde basisloon waarop het slachtoffer 
recht had in het jaar voorafgaand aan het ongeval. 
 
 Dat verschil in behandeling wordt door de eigenheid van die situaties verantwoord. Beide systemen 
verschillen fundamenteel, maar zijn intern consistent. In de beide sectoren wordt de rente berekend aan de hand 
van het verdienvermogen van het slachtoffer op de arbeidsmarkt : in de overheidssector op basis van de jaarlijkse 
bezoldiging, in de privésector op basis van het geïndexeerde basisloon. Hoewel de berekeningsmethode 
verschillend is, vertegenwoordigen beide bedragen het verdienvermogen van het slachtoffer op de dag van het 
ongeval : de « jaarlijkse bezoldiging » vertegenwoordigt het actuele verdienvermogen; het « basisloon » 
vertegenwoordigt het verdienvermogen voor het voorbije jaar, zodat het via indexering dient te worden 
geactualiseerd. Bijgevolg dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.2.2.  Bovendien stelt de Ministerraad vast dat het voorgelegde verschil in behandeling zijn oorsprong 
vindt, niet in de wet van 3 juli 1967, maar in artikel 14, § 2, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling tussen de slachtoffers van 

een arbeidsongeval, met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 pct. tot 

gevolg, naargelang het slachtoffer aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 

de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 

werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (hierna : wet van 3 juli 1967) dan wel aan 

de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (hierna : wet van 10 april 1971) is onderworpen. 

In beide gevallen wordt de rente niet geïndexeerd, maar in de overheidssector wordt bij de 

berekening van de rente rekening gehouden met de niet-geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging 

op het tijdstip van het ongeval, terwijl in de privésector rekening wordt gehouden met het 

geïndexeerde basisloon. 

 

 B.2.  In de prejudiciële vraag wordt niet aangegeven welke bepalingen van de voormelde 

wetten van 3 juli 1967 en van 10 april 1971 het voormelde verschil in behandeling zouden 

invoeren. 

 

 B.3.  Wat de niet-indexering van de rente in geval van een blijvende 

arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 pct. betreft, wordt in de verwijzingsbeslissing 

verwezen naar artikel 13 van de wet van 3 juli 1967 en naar artikel 27bis van de wet van 

10 april 1971. 

 

 Artikel 13 van de wet van 3 juli 1967 bepaalt : 

 

 « De in artikel 3, eerste lid, bedoelde renten, de in artikel 4, § 2, bijkomende 
vergoedingen, de verergerings- en overlijdensbijslagen worden vermeerderd of verminderd 
overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij 
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld. De Koning bepaalt hoe zij aan de spilindex 138,01 worden 
gekoppeld. 
 
 Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de renten wanneer de blijvende 
arbeidsongeschiktheid geen 16 % bereikt ». 
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 Artikel 27bis van de wet van 10 april 1971 bepaalt : 

 

 « De renten bedoeld bij de artikelen 12 tot en met 17 en de jaarlijkse vergoedingen en 
renten voor een arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 % worden aangepast aan het 
indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 
1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en 
tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, sommige speciale uitkeringen, de 
bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige 
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied 
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden 
gekoppeld. 
 
 Deze jaarlijkse vergoedingen of de werkelijk uitbetaalde renten worden gekoppeld aan de 
spilindex die op de datum van het ongeval van kracht is bij toepassing van artikel 4, § 1, van 
de voormelde wet van 2 augustus 1971. 
 
 Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing op de jaarlijkse vergoedingen en renten 
die overeenstemmen met de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct. tot minder 
dan 16 pct., en waarvan de waarde in kapitaal wordt uitbetaald aan het Fonds voor 
Arbeidsongevallen in toepassing van artikel 45quater, derde en vierde lid. 
 
 […] ». 
 

 Uit die bepalingen blijkt dat zowel in de overheidssector als in de privésector de rente 

niet wordt geïndexeerd in geval van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 

16 pct. 

 

 B.4.  Wat de berekeningsbasis betreft op grond waarvan in de overheidssector de rente 

wordt vastgesteld, wordt in de verwijzingsbeslissing verwezen naar artikel 4, § 1, eerste lid, 

van de wet van 3 juli 1967 en naar de artikelen 13 en 14, § 2, van het koninklijk besluit van 

24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de 

overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 

 

 Artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 bepaalt : 

 

 « De rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op grond van de 
jaarlijkse bezoldiging waarop het slachtoffer recht heeft op het tijdstip dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan […]. Zij is evenredig met het aan het slachtoffer toegekende percentage aan 
arbeidsongeschiktheid ». 
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 Artikel 13 van het voormelde koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalt wat onder 

jaarlijkse bezoldiging dient te worden verstaan : 

 

 « Voor de vaststelling van het bedrag der renten in geval van blijvende ongeschiktheid of 
overlijden moet onder jaarlijkse bezoldiging worden verstaan enige wedde, enig loon of enige 
als wedde of loon geldende vergoeding, door de getroffene op het tijdstip van het ongeval 
verkregen, vermeerderd met de toelagen of vergoedingen die geen werkelijke lasten dekken 
en op grond van de arbeidsovereenkomst of het wettelijk of reglementair statuut zijn 
verschuldigd. 
 
 Voor de vaststelling der in het eerste lid bedoelde jaarlijkse bezoldiging wordt geen 
rekening gehouden met enige vermindering van de bezoldiging uit hoofde van de leeftijd van 
de getroffene ». 
 

 Artikel 14, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat, wanneer het ongeval zich na 

30 juni 1962 heeft voorgedaan, de jaarlijkse bezoldiging niet de indexering omvat : 

 

 « Wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan na 30 juni 1962, omvat de in artikel 13 
bedoelde jaarlijkse bezoldiging niet de verhoging als gevolg van de koppeling ervan aan de 
schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk op het 
tijdstip van het ongeval ». 
 

 B.5.  Uit de voormelde bepalingen blijkt dat de niet-indexering van de berekeningsbasis 

van de in het geding zijnde rente in de overheidssector niet aan een wetskrachtige norm kan 

worden toegeschreven, maar voortvloeit uit het voormelde artikel 14, § 2, van het koninklijk 

besluit van 24 januari 1969. 

 

 B.6.  Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, noch enige andere grondwettelijke of wettelijke bepaling verleent het 

Hof de bevoegdheid om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag 

of de bepalingen van een koninklijk besluit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 

Met toepassing van artikel 159 van de Grondwet komt het de rechter toe de bepalingen van 

een koninklijk besluit die niet in overeenstemming zouden zijn met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, niet toe te passen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 4 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 5733-5740 

 
 

Arrest nr. 179/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 3 april 2013 houdende 

invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de 

Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en 

de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht, ingesteld door de « Ordre des 

barreaux francophones et germanophone » en door het Instituut voor bedrijfsjuristen en 

anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 oktober 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 oktober 2013, heeft de « Ordre des 
barreaux francophones et germanophone », bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. E. Lemmens, advocaat bij de balie te Luik, beroep tot vernietiging ingesteld van 
artikel 12 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een 
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming 
van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek 
van economisch recht (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013). 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 oktober 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 oktober 2013, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 11 tot 13 van de voormelde wet van 3 april 2013 door het Instituut 
voor bedrijfsjuristen, Hugues Delescaille, Pierre Schaubroeck en Jean Cattaruzza, bijgestaan 
en vertegenwoordigd door Mr. B. Cambier, advocaat bij de balie te Brussel. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5733 en 5740 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Tulkens, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van 
antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na 
ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te 
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 
8 oktober 2014 en de zaken in beraad zullen worden genomen. 
 
 Ingevolge de verzoeken, ingediend binnen voormelde termijn, van verschillende partijen 
om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 7 oktober 2014 de dag van de 
terechtzitting bepaald op 29 oktober 2014. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Lemmens, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5733; 
 
 .  Mr. G. Ladrière en Mr. L. Crosset, advocaten bij de balie te Brussel, loco 
Mr. B. Cambier, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5740; 
 
 .  Mr. F. Tulkens, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de middelen 
 
 A.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » (OBFG), verzoekende partij in de zaak 
nr. 5733, vordert de vernietiging van artikel 12 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de 
bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV 
« Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van 
economisch recht. 
 
 Zij voert een enig middel aan dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 
artikelen 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De bestreden bepaling voorziet 
erin dat tegen beslissingen van het auditoraat betreffende het aanwenden in een onderzoek van in beslag 
genomen gegevens alleen beroep kan worden aangetekend voor zover die gegevens daadwerkelijk door het 
auditoraat zijn gebruikt voor het staven van de aan de partijen meegedeelde grieven. 
 
 Door niet toe te staan dat de voormelde beslissingen het voorwerp uitmaken van een onmiddellijk beroep, 
wordt bij de bestreden bepaling een onverantwoord en onevenredig verschil in behandeling doorgevoerd tussen 
de rechtzoekenden die onderworpen zijn aan een procedure van strafonderzoek op grond van het Wetboek van 
strafvordering - aan wie zulk een beroep wel wordt geboden - en die welke onderworpen zijn aan een 
onderzoeksprocedure die is bepaald in het Wetboek van economisch recht. 
 
 Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) en de drie bedrijfsjuristen die de verzoekende partijen zijn in de 
zaak nr. 5740 vorderen de vernietiging van de artikelen 11 tot 13 van de voormelde wet van 3 april 2013. Zij 
voeren een enig middel aan dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 15, 16, 22 en 29 van de 
Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, met de artikelen 7, 41 tot 47 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 
de artikelen 2 en 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 
1966, van artikel 9, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van het 
grondwettelijk beginsel volgens welk een beschuldigde het recht heeft zichzelf niet te beschuldigen. 
 
 Op grond van de bestreden bepalingen kan bij het Hof van Beroep te Brussel enkel beroep worden 
ingesteld om het aanwenden in een onderzoek van in het kader van een huiszoeking verkregen gegevens te 
betwisten, na de mededeling van de grieven en voor zover die gegevens door het auditoraat daadwerkelijk zijn 
gebruikt voor het staven van de grieven. 
 
 In een eerste onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat, in het licht van de in het middel 
aangevoerde bepalingen, elk vertrouwelijk document verkregen naar aanleiding van een beslaglegging in de 
zetel van een onderneming onmiddellijk en zonder voorwaarden zou moeten worden teruggegeven; dat, indien 
dat niet gebeurt, de betrokken partij onverwijld een gerechtelijke procedure moet kunnen instellen, dat wil 
zeggen zonder te wachten totdat het auditoraat gedurende het hele onderzoek de documenten en stukken die 
terzijde moeten worden geschoven, heeft kunnen lezen en gebruiken; dat dit beroep niet mag afhangen van de 
voorwaarde dat het auditoraat de aldus verzamelde gegevens daadwerkelijk gebruikt om de grieven te staven; 
dat er dus geen rechtsbescherming is of althans geen doeltreffende rechtsbescherming, meer bepaald voor de 
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adviezen verstrekt door bedrijfsjuristen, waarvan de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd bij artikel 5 van de 
wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen; dat bovendien, indien de auditeur 
zich uitdrukkelijk baseert op onwettig verkregen of vertrouwelijke documenten, het beschikbaar beroep pas kan 
worden uitgeoefend na de mededeling van de grieven, dat wil zeggen op een ogenblik dat het onderzoek 
nagenoeg beëindigd is en dat reeds voorstellen tot transactie zijn gedaan; dat het beroep voor het Hof van 
Beroep bovendien niet opschortend is, zodat de documenten waarvoor men vraagt ze terzijde te schuiven in 
tussentijd zouden kunnen worden gebruikt terwijl de termijnen van antwoord op de grieven bijzonder strikt en 
kort zijn, en dat, ten slotte, de bepalingen het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof nr. 197/2011 van 
22 december 2011 lijken te schenden. 
 
 In een tweede onderdeel stellen de verzoekende partijen vast dat, in het kader van een strafrechtelijke 
procedure, het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek voortdurend wordt uitgeoefend door de 
procureur des Konings, de procureur-generaal, de onderzoeksrechter, de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling, met toepassing van verschillende bepalingen van het Wetboek van strafvordering, naast 
het recht van beroep van eenieder die geschaad wordt door een onderzoekshandeling. Zij leiden eruit af dat er, 
gelet op de hoogte van de straffen (geldboeten en dwangsommen), die aan die maatregelen een strafrechtelijk 
karakter geven, geen objectieve, redelijke en evenredige criteria zijn die verantwoorden dat niet dezelfde 
waarborgen worden geboden tijdens het onderzoek. 
 
 A.2.  De Ministerraad meent die twee middelen te kunnen weerleggen en oordeelt dat de juridische 
premissen waarop ze steunen onjuist zijn en geen rekening houden met belangrijke feitelijke elementen, en meer 
bepaald dat, volgens de « richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de 
huiszoekingsprocedure », de gekopieerde gegevens moeten worden gesorteerd naargelang zij al dan niet mogen 
worden gebruikt. 
 
 In de eerste plaats dient niet het gehele Wetboek van strafvordering op identieke wijze te worden toegepast 
op de procedures waarin het Wetboek van economisch recht voorziet. In een arrest van 3 juni 2011 oordeelde 
het Hof van Cassatie dat de onderzoeken gevoerd krachtens de artikelen 44 tot 54 van de wet van 10 juni 2006 
tot bescherming van de economische mededinging burgerrechtelijk van aard zijn. 
 
 De Ministerraad voert verder nog aan dat het beroep waarin artikel IV.79 van het Wetboek van 
economisch recht thans voorziet, adequaat is en in overeenstemming met de in de middelen beoogde bepalingen 
in zoverre niet alle in beslag genomen documenten, in de praktijk, door het auditoraat zouden worden 
geraadpleegd. 
 
 Na een vergelijking van de bestreden bepalingen met de rechtsmiddelen waarin het Wetboek van 
strafvordering voorziet, voert de Ministerraad aan dat het verschil in behandeling evenredig is met het 
nagestreefde legitieme doel, omdat zij het evenwicht waarborgen tussen de noodzaak te vermijden dat het 
onderzoek wordt vertraagd door terugkerende beroepen en de noodzaak te waarborgen dat vertrouwelijke 
stukken terzijde worden geschoven. 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 5733 herinnert eerst eraan dat de richtsnoeren van de 
Belgische Mededingingsautoriteit geen enkel verplicht of reglementair karakter hebben. Zij zijn enkel 
gepubliceerd met het oog op transparantie, en kunnen op eender welk ogenblik worden gewijzigd. Hetzelfde 
geldt voor het document dat werd overhandigd aan de aan een huiszoeking onderworpen ondernemingen. In die 
zin hebben die zogenoemde filters geen enkel gevolg voor het door de OBFG ingestelde beroep, zoals het Hof 
heeft kunnen vaststellen in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot zijn arrest nr. 197/2011. 
 
 Los van het feit dat zij geen verplicht karakter hebben, voert de OBFG nog aan dat de richtsnoeren in strijd 
zijn met het wettelijke voorschrift, meer bepaald met artikel IV.41, §§ 6 en 7, van het Wetboek van economisch 
recht. Zij verwijt die richtsnoeren te bepalen dat een derde, auditeur, die niet behoort tot de cel van het 
auditoraat die belast is met het onderzoek, zich onmiddellijk uitspreekt over de vertrouwelijkheid van de in 
beslag genomen documenten, terwijl de teksten bepalen dat de auditeur die met de zaak is belast dat slechts 
moet doen vóór het neerleggen van zijn met redenen omkleed ontwerp van beslissing bij de voorzitter van het 
Mededingingscollege. Niet alleen gaat het om een gewone praktijk, maar aangezien zij strijdig is met het 
wettelijk voorschrift, zou zij niet mogen worden toegepast overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet. 
 
 Het gaat volgens de verzoekende partij niet zozeer om de vraag of de bestreden bepaling had moeten 
voorzien in een procedure die volkomen identiek is aan die welke bestaat in strafzaken, dan wel om de bewering 
dat het thans geldende mechanisme waarbij beroep kan worden ingesteld, niet toelaat de inachtneming te 
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waarborgen van het beroepsgeheim van de advocaat in geval van een huiszoeking geleid door het auditoraat. Zij 
herinnert in dat verband aan het arrest van het Hof nr. 197/2011. 
 
 De bestreden bepaling biedt onvoldoende waarborgen door het ontbreken, voor diegene die door de 
beslaglegging wordt geschaad, van een brief of een vertrouwelijk document dat door het beroepsgeheim van de 
advocaat is gedekt, waarbij wordt meegedeeld dat hij een regelmatig en onmiddellijk toezicht op die 
beslaglegging kan genieten, om meer bepaald het lid van het auditoraat dat het onderzoek leidt te verhinderen 
kennis ervan te nemen of ze te blijven gebruiken. Nog ten onrechte beweert de Ministerraad dat het toezicht zou 
worden uitgeoefend op hetzelfde ogenblik als dat waarin de artikelen 131 en 235 van het Wetboek van 
strafvordering of de artikelen 136 en 235bis van hetzelfde Wetboek voorzien. 
 
 Ten aanzien van de door de Ministerraad aangevoerde praktijk van het Hof van Beroep, namelijk het 
schorsen, op grond van artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de termijnen van antwoord op 
de door het auditoraat meegedeelde grieven, is er geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling die ze oplegt, 
onverminderd het feit dat zulk een mechanisme niet vergelijkbaar kan worden geacht met de procedurele 
waarborgen die worden geboden aan rechtzoekenden die in het kader van een strafvervolging aan een 
huiszoeking worden onderworpen. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5740 antwoorden in eerste instantie dat de sancties die door 
het Mededingingscollege kunnen worden uitgesproken, dermate zwaar zijn dat zij moeten worden gelijkgesteld 
met strafrechtelijke sancties, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. 
 
 Ook al vragen zij niet dat dezelfde beroepen als die waarin het Wetboek van strafvordering voorziet te 
dezen worden toegepast, toch voeren zij aan dat het aangeklaagde verschil in behandeling discriminerend en 
onevenredig is in het licht van het nagestreefde doel. 
 
 Zij wijzen nog erop dat de uitoefening van de inspectiebevoegdheden die bij de wet aan het auditoraat 
worden toegekend, een onbetwistbare inmenging vormt in het recht van de onderneming op het vlak van haar 
privéleven, haar domicilie en haar briefwisseling, omdat het herstel ervan niet tijdig kan worden verkregen. 
 
 De verzoekende partijen bekritiseren vervolgens het feit dat de bestreden bepalingen geen daadwerkelijk 
toezicht organiseren op de bescherming van de gebruikte gegevens, in het bijzonder omdat geen waarborgen 
zijn vastgelegd in een tekst met wettelijke waarde. De richtsnoeren, die niet van die aard zijn, bevestigen 
ontegenzeglijk de noodzaak om restrictiever te zijn dan de tekst van het Wetboek van economisch recht. 
Bovendien dient te worden opgemerkt dat geen enkel daadwerkelijk beroep openstaat met betrekking tot de 
stukken die niet uitdrukkelijk door het auditoraat zijn gebruikt. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad repliceert aan de verzoekende partij in de zaak nr. 5733 dat de richtsnoeren een 
onbetwistbare wettelijke grondslag hebben, namelijk artikel IV.25 van het Wetboek van economisch recht, 
volgens hetwelk het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit belast is met « het vaststellen van 
richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels ». 
 
 Wat de verwijzing naar het arrest van het Hof nr. 197/2011 betreft, komt de bestreden wetgeving tegemoet 
aan het risico dat de rechter kan worden beïnvloed door documenten die op onregelmatige wijze in beslag zijn 
genomen. Er is voorzien in een beroep betreffende alle gegevens, met inbegrip van de vertrouwelijke. 
 
 Betreffende de opmerkingen die meer bepaald werden geformuleerd door de verzoekende partijen in de 
zaak nr. 5740, herinnert de Ministerraad eraan dat de auditeur die als derde optreedt, geen deel uitmaakt van de 
cel van het auditoraat die belast is met het onderzoek. Hij is dus niet « rechter en partij ». 
 
 Hij doet verder nog opmerken dat niet wordt aangevoerd dat het Wetboek van strafvordering in deze zaak 
moet worden toegepast, in tegenstelling tot hetgeen de OBFG beweert. Meer nog, de verzoekende partijen 
erkennen « dat er ontegenzeglijk twee procedures bestaan die door verschillende regels worden beheerst, te 
weten het Wetboek van strafvordering en het Wetboek van economisch recht ». Niettemin zijn zij van oordeel 
dat, in deze zaak, de procedure die is geopend krachtens het Wetboek van economisch recht niet zonder 
bescherming mag blijven en dat het verschil tussen beide procedures niet evenredig is met het nagestreefde doel. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en van de draagwijdte van de beroepen 

 

 B.1.1.  De beroepen strekken tot de vernietiging van de artikelen 11 tot 13 (zaak 

nr. 5740) en 12 (zaak nr. 5733) van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de 

bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in 

boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de 

prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht. 

 

 B.1.2.  De artikelen 11 tot 13 bepalen : 

 

 « Art. 11.  In titel 2 van boek IV van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk 3 
ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ HOOFDSTUK 3. — Hoger beroep ’ 
 
 Art. 12.  In hoofdstuk 3 van titel 2 van boek IV van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door 
artikel 11, wordt een artikel IV.79 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. IV.79. § 1.  Tegen de beslissingen van het Mededingingscollege of de auditeur, 
zoals bedoeld in de artikelen IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 
§ 6, IV.63, § 3, en IV.64, alsmede tegen stilzwijgende beslissingen tot toelating van 
concentraties door het verstrijken van de in artikelen IV.61 en IV.62 bepaalde termijnen en 
tegen het stilzwijgend afwijzen van een verzoek om voorlopige maatregelen door het 
verstrijken van de in artikel IV.64 bepaalde termijn kan uitsluitend bij het hof van beroep te 
Brussel hoger beroep worden ingesteld. 
 
 Na de mededeling van de grieven bedoeld in artikel IV.42, § 4, en artikel IV.59, eerste 
lid, kan bij het hof van beroep te Brussel ook beroep worden aangetekend tegen beslissingen 
van het auditoraat betreffende het aanwenden in het onderzoek van de in het kader van een 
huiszoeking zoals bedoeld in artikel IV.41, § 3, vierde lid verkregen gegevens, voor zover 
deze gegevens daadwerkelijk zijn gebruikt voor het staven van de grieven. 
 
 Tegen andere beslissingen van het Mededingingscollege, het Auditoraat of een auditeur 
staat alleen het beroep open dat in dit boek is voorzien, onverminderd de mogelijkheid om er 
middelen aan te ontlenen in een in deze paragraaf bedoelde beroepsprocedure voor het hof 
van beroep te Brussel. 
 
 § 2.  Het hof van beroep te Brussel oordeelt volgens de procedure zoals in kortgeding in 
rechte en in feite over de zaak zoals voorgelegd door de partijen. 
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 Het hof oordeelt, behalve in de in het derde lid bedoelde gevallen met volle rechtsmacht 
met inbegrip van de bevoegdheid om een eigen beslissing in de plaats te stellen van de 
aangevochten beslissing. 
 
 In zaken betreffende de toelaatbaarheid van concentraties of door het 
Mededingingscollege opgelegde voorwaarden of verplichtingen, en in zaken waarin het hof, 
anders dan de aangevochten beslissing, een inbreuk vaststelt op de artikelen 101 of 102 
VWEU, spreekt het Hof zich alleen uit over de aangevochten beslissing met 
vernietigingsbevoegdheid. 
 
 Het beroep schorst de aangevochten beslissingen niet. 
 
 Het hof van beroep kan echter, op verzoek van de belanghebbende en bij beslissing 
alvorens recht te doen, de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Mededingingscollege 
geheel of gedeeltelijk schorsen tot op de dag van de uitspraak van het arrest. 
 
 De schorsing van de tenuitvoerlegging kan slechts bevolen worden wanneer ernstige 
middelen worden ingeroepen die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
rechtvaardigen en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beslissing 
ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkene. 
 
 Het hof van beroep kan, in voorkomend geval, bevelen dat het betaalde bedrag van de 
geldboeten aan de betrokkene wordt terugbetaald. 
 
 § 3.  Een hoger beroep bij het hof van beroep te Brussel kan worden ingesteld door elke 
bij de aangevochten beslissing betrokken partij. Het hoger beroep kan ook ingesteld worden 
door elke persoon die overeenkomstig artikel IV.45, § 5, of artikel IV.60, § 2, een belang kan 
doen gelden en die aan het Mededingingscollege gevraagd heeft te worden gehoord. Het 
beroep kan eveneens door de minister worden ingesteld zonder dat deze een belang moet 
aantonen en zonder dat hij vertegenwoordigd was voor het Mededingingscollege. 
 
 § 4.  Het hoger beroep wordt, op straffe van niet ontvankelijkheid die ambtshalve wordt 
uitgesproken, ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit door middel van een 
ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep te Brussel 
binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de aangevochten beslissing. 
 
 Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid : 
 
 1°  de aanduiding van dag, maand en jaar; 
 
 2°  indien de verzoeker een natuurlijke persoon is, zijn naam, voornaam, beroep en 
woonplaats, alsook, in voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer; indien de verzoeker 
een rechtspersoon is, de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel en de 
hoedanigheid van de persoon die of het orgaan dat hem vertegenwoordigt, alsook, in 
voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer; indien het beroep uitgaat van de minister, de 
benaming en het adres van de dienst die hem vertegenwoordigt; 
 
 3°  de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld; 
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 4°  een lijst van de namen, hoedanigheden en adressen van de partijen aan wie de 
beslissing ter kennis was gebracht; 
 
 5°  de uiteenzetting van de middelen; 
 
 6°  de plaats, de dag en het uur van de verschijning vastgesteld door de griffie van het 
hof van beroep te Brussel; 
 
 7°  de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
 
 Binnen vijf dagen na het indienen van het verzoekschrift moet de verzoeker, op straffe 
van nietigheid van het verzoek, een afschrift van het verzoekschrift bij een aangetekende 
brief met ontvangstbewijs toesturen aan het secretariaat van het auditoraat dat de voorzitter 
en de auditeur-generaal inlicht, alsmede aan de partijen aan wie kennis werd gegeven van de 
aangevochten beslissing zoals blijkt uit de kennisgevingsbrief, en aan de bevoegde minister 
indien hij de verzoeker niet is. 
 
 § 5.  Incidenteel beroep kan worden ingesteld. Het is slechts ontvankelijk indien het is 
ingesteld binnen een maand na de ontvangst van de brief waarin het vorige lid voorziet. 
 
 Het incidenteel beroep kan echter niet toegelaten worden indien het hoofdberoep nietig 
of laattijdig wordt verklaard. 
 
 Het hof van beroep te Brussel kan te allen tijde de personen die partij waren in de 
procedure die leidde tot het nemen van de aangevochten beslissing van rechtswege in de zaak 
betrekken, als het hoofdberoep of het incidenteel beroep hun belangen of verplichtingen kan 
aantasten. Het hof kan de Belgische Mededingingsautoriteit verzoeken om de mededeling van 
het proceduredossier en andere stukken die tijdens de procedure bij het Mededingingscollege 
werden neergelegd. 
 
 De bevoegde minister kan zijn schriftelijke opmerkingen bij de griffie van het hof van 
beroep te Brussel indienen en het dossier ter plaatse op de griffie raadplegen. Het hof van 
beroep te Brussel stelt de termijnen vast om deze opmerkingen neer te leggen. De griffie 
brengt deze opmerkingen ter kennis van de partijen. 
 
 § 6.  Wanneer een beslissing over de boetes niet wordt vernietigd is interest verschuldigd 
vanaf de datum van de aangevochten beslissing ’. 
 
 Art. 13.  In boek V van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013 
houdende invoeging van Boek IV ‘ Bescherming van de Mededinging ’ en van Boek V ‘ De 
mededinging en de prijsevoluties ’ in het Wetboek van economisch recht en houdende 
invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek 
van economisch recht, wordt een artikel V.5 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. V.5. § 1.  Een beroep kan ingediend worden bij het hof van beroep van Brussel 
door elke betrokken partij of elke organisatie die werd gehoord krachtens artikel V.4 evenals 
door elke belanghebbende persoon. 
 



9 

 Dit beroep wordt ingediend in de vormen voorgeschreven door artikel IV,79, § 4, eerste 
en tweede lid. 
 
 In geval van beroep maakt het Mededingingscollege zijn beslissing en alle bijkomende 
stukken onverwijld over aan het hof van beroep van Brussel, die de beslissing van het 
Mededingingscollege bevestigt, wijzigt of vernietigt, en het voorwaardelijk of tijdelijk 
karakter van haar beslissing bepaalt. 
 
 Dit arrest van het hof van beroep wordt genomen binnen de zes maanden na de beslissing 
van het Mededingingscollege. 
 
 § 2.  Het hof van beroep kan, op verzoek van de verzoeker bedoeld in paragraaf 1, en bij 
beslissing alvorens recht te doen, de tenuitvoerlegging van de in artikel V.4, § 1, bedoelde 
voorlopige maatregelen, geheel of gedeeltelijk schorsen tot op de dag van de uitspraak van 
het arrest. 
 
 Indien het Mededingingscollege overeenkomstig artikel V.4, § 2, beslist dat de 
voorlopige maatregelen onmiddellijke uitwerking hebben, kan een beroep worden ingediend 
met schorsende werking. 
 
 De schorsing van de tenuitvoerlegging kan slechts bevolen worden wanneer ernstige 
middelen worden ingeroepen die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
rechtvaardigen en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het besluit 
ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkene. 
 
 De beslissingen van het Mededingingscollege bedoeld in artikel V.4 en van het hof van 
beroep van Brussel bedoeld in artikel V.5, §§ 1 en 2, kunnen in het Belgisch Staatsblad en op 
de website van de Belgische Mededingingsautoriteit bekend gemaakt worden. ’ ». 
 

 B.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 5740 zetten in hun verzoekschrift geen enkel 

middel uiteen in verband met artikel 13, waarvan zij evenwel de vernietiging vorderen, zodat 

het Hof het onderzoek van het beroep beperkt in zoverre daarin de artikelen 11 en 12 van de 

bestreden wet worden bekritiseerd.  

 

 

 Ten aanzien van het ontstaan van de bestreden bepalingen en de draagwijdte ervan 

 

 B.3.1.  De voormelde wet van 3 april 2013 hervormt de geldende regels van het 

mededingingsrecht in België en meer in het bijzonder de bepalingen die betrekking hebben 

op de rechterlijke orde. Het Wetboek van economisch recht is ingevoerd bij de wet van 

28 februari 2013, in werking getreden op 12 december 2013. 
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 B.3.2.  Het mededingingsrecht dat het voorwerp uitmaakt van boek IV van het Wetboek 

van economisch recht neemt gedeeltelijk de bepalingen over van de wet tot bescherming van 

de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. 

 

 De bestreden wet wijzigt niet de bepalingen inzake het materieel mededingingsrecht. De 

belangrijkste vernieuwing is de oprichting van één onafhankelijke administratieve 

mededingingsautoriteit, de Belgische Mededingingsautoriteit, en het behoud van de 

functionele scheiding tussen het onderzoek en de beslissing binnen dezelfde autoriteit. De 

Raad voor de Mededinging wordt afgeschaft. 

 

 B.3.3.  De Belgische Mededingingsautoriteit is een autonome dienst met 

rechtspersoonlijkheid (artikel IV.16). Die instantie is samengesteld uit : de voorzitter en de 

dienst van de voorzitter (artikelen IV.17 tot IV.20); het Mededingingscollege, voorgezeten 

door de voorzitter of de assessor-ondervoorzitter (artikelen IV.21 en IV.22); het 

directiecomité, bestaande uit de voorzitter, de auditeur-generaal, de directeur economische 

studies en de directeur juridische studies (artikelen IV.23 tot IV.25); de auditeur-generaal en 

het auditoraat (artikelen IV.26 tot IV.31). 

 

 Terwijl de bevoegdheden inzake het toezicht op concentraties en restrictieve 

mededingingspraktijken tot dan toe waren toevertrouwd aan een administratief rechtscollege, 

de Raad voor de Mededinging, worden beide bevoegdheden voortaan toevertrouwd aan de 

Belgische Mededingingsautoriteit, die als een administratieve overheid functioneert. Tegen 

de beslissingen van het Mededingingscollege, het auditoraat of een auditeur kan hoger beroep 

worden ingesteld voor het Hof van Beroep te Brussel (artikel IV.79), procedure waarbij de 

voorzitter van de Autoriteit de Belgische Mededingingsautoriteit vertegenwoordigt 

(artikel IV.20, § 1, 4°). 

 

 De Belgische Mededingingsautoriteit is bevoegd om de artikelen 101 en 102 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) toe te passen, 

overeenkomstig artikel 35 van de verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 

2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 

Verdrag (artikel IV.16). 
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 B.3.4.  De auditeur-generaal is belast met de leiding van het auditoraat en met de 

coördinatie en leiding van de onderzoeken. Net zoals de voorzitter mag hij betreffende een 

zaak geen enkele instructie aanvaarden bij het nemen van beslissingen ter uitvoering van de 

hem toegewezen opdrachten. Hij ontvangt de klachten en, in voorkomend geval, de injuncties 

van de minister inzake restrictieve mededingingspraktijken en beslist over het openen van 

onderzoeken na advies van de directeur economische studies die deel uitmaakt van het 

directiecomité. Hij ontvangt de aanmeldingen van concentraties, en geeft opdrachtbevelen af 

wanneer de Commissie van de Europese Unie de bijstand van de Belgische Autoriteit vraagt. 

Hij ziet toe op de uitvoering van de beslissingen genomen door het Mededingingscollege en 

door het Hof van Beroep te Brussel inzake de mededingingsregels (artikel IV.26). 

 

 De auditeurs onderzoeken de dossiers, voor elke zaak waarvan de auditeur-generaal het 

onderzoek gelast, spreken zich uit over de vertrouwelijkheid van de gegevens en stellen, na 

afloop van het onderzoek, het met redenen omklede ontwerp van beslissing op en leggen het 

« namens het auditoraat » (artikel IV.42, § 5) neer bij het Mededingingscollege 

(artikelen IV.27 tot IV.30). 

 

 B.3.5.  Het Mededingingscollege is het « beslissingscollege » binnen de Belgische 

Mededingingsautoriteit. Het wordt voor elke zaak voorgezeten door zijn voorzitter of 

assessor-ondervoorzitter, bijgestaan door twee assessoren (artikelen IV.21 en IV.22). 

 

 B.3.6.  Het bestreden artikel IV.79 bevat een opsomming van de beslissingen van het 

Mededingingscollege of van de auditeur, waartegen hoger beroep kan worden ingesteld bij 

het Hof van Beroep te Brussel. Tegen andere beslissingen staan geen beroepen open, of 

alleen de wettelijk bepaalde interne beroepen (artikel IV.79, § 1, derde lid). 

 

 Tot de beslissingen waartegen bij het Hof van Beroep hoger beroep kan worden 

ingesteld, behoren die van het auditoraat betreffende het gebruik, in een onderzoek, van 

gegevens die zijn verkregen in het kader van een huiszoeking, voor zover die gegevens 

daadwerkelijk zijn gebruikt voor het staven van de grieven (artikel IV.79, § 1, tweede lid). 
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 Ten aanzien van de middelen 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden wet in hoofdzaak niet te voorzien 

in een onmiddellijk beroep tegen de beslissingen van het auditoraat in verband met het beslag 

en het gebruik van documenten en informaticagegevens. Pas na afloop van de 

onderzoeksprocedure en op voorwaarde dat die gegevens zijn gebruikt ter staving van de 

grieven die zullen worden geformuleerd in het met redenen omklede ontwerp van beslissing 

dat het auditoraat voorlegt aan het Mededingingscollege, kan een beroep worden ingesteld 

voor het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 De verzoekende partijen voeren aan dat het auditoraat intussen kennis zal hebben kunnen 

nemen van alle in beslag genomen stukken en a fortiori van de op illegale wijze in beslag 

genomen stukken, waaronder de vertrouwelijke stukken, zoals, aldus de verzoekende partij in 

de zaak nr. 5733, de briefwisseling van de advocaat en, volgens de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 5740, de adviezen van de bedrijfsjurist ten behoeve van zijn werkgever, die 

vertrouwelijk zijn, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van 

een Instituut voor bedrijfsjuristen. 

 

 Hieruit zou een schending voortvloeien van het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie, al dan niet in samenhang gelezen met onder meer artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 47 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, die het recht op een daadwerkelijk beroep waarborgen. 

 

 Artikel IV.79 van de bestreden wet zou voorts in strijd zijn met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 15, 16, 22 en 29 van de Grondwet. 

In hoofdzaak wordt dat bestreden artikel verweten het recht op het privéleven in alle te dezen 

mogelijke facetten ervan niet in acht te nemen : onschendbaarheid van de woning, recht op de 

privé-eigendom, briefgeheim. 

 

 Ten slotte zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie nog worden geschonden 

door de ongelijke behandeling die de bestreden bepaling zou invoeren ten aanzien van de 

personen die zijn onderworpen aan een huiszoeking of een beslag door de organen van de 

Belgische Mededingingsautoriteit, ten opzichte van de personen die, in dezelfde situatie in 
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strafzaken, een toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek door de kamer van 

inbeschuldigingstelling genieten (artikelen 136, 136bis en 235bis van het Wetboek van 

strafvordering), door de onderzoeksrechter (artikel 61quater, §§ 1 tot 6, van hetzelfde 

Wetboek), alsook na de saisine door de feitenrechter (artikel 61quater, § 7, van hetzelfde 

Wetboek). 

 

 B.4.2.  De Ministerraad is van mening dat, ook al zijn er gelijkenissen met de 

huiszoekingen in strafzaken, die niet inhouden dat de wetgever ertoe gehouden zou zijn een 

gelijkwaardige jurisdictionele controle in te voeren. De controle die te dezen is ingevoerd, 

zou steunen op het zoeken naar een evenwicht tussen, enerzijds, de invoering van beroepen 

die tot gevolg zouden hebben het onderzoek door het auditoraat te vertragen en, anderzijds, 

de invoering van een mechanisme dat voorkomt dat de Belgische Mededingingsautoriteit 

kennisneemt van gegevens waarvan later blijkt dat zij niet in het onderzoek mochten worden 

gebruikt. Ten slotte zou het uitgangspunt van de middelen, volgens hetwelk alle gekopieerde 

documenten zouden worden gebruikt of in elk geval geraadpleegd, verkeerd zijn. Volgens de 

richtlijnen van de Belgische Mededingingsautoriteit in het kader van de 

huiszoekingsprocedures dient immers een selectie te worden gemaakt tussen de verschillende 

afschriften.  

 

 B.5.  Tijdens de parlementaire voorbereiding heeft de minister, in verband met de 

bescherming van de mededinging, erop gewezen : 

 

 « Een vlottere doorstroming van dossiers is de belangrijkste doelstelling van het 
wetsontwerp. Om deze doelstelling te bereiken moeten alle procedurele flessenhalzen worden 
weggewerkt, moet het management van de onderzoeken gestroomlijnd worden en moet de 
doorstroming van zaken van de onderzoeks- naar de beslissingsfase bevorderd worden. 
Daarom worden structuur- en procedureverbeteringen voorgesteld, die o.a. voorzien in : 
 
 •  een hervormde en onafhankelijke mededingingsautoriteit; 
 
 •  een meer gestroomlijnde procedure voor het nemen van administratieve beslissingen in 
eerste aanleg; 
 
 •  een meer efficiënte procedure voor voorlopige maatregelen; 
 
 •  een procedure voor transacties om inbreukprocedures versneld te kunnen afsluiten » 
(Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2591/003, p. 5). 
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 In die optiek heeft de wetgever de Raad voor de Mededinging afgeschaft teneinde van de 

Belgische Mededingingsautoriteit een « onafhankelijke autoriteit [te maken], met behoud van 

de scheiding tussen onderzoeks- en beslissingsbevoegdheden » (ibid.). 

 

 Daarmee heeft de wetgever de rechten van de verdediging willen vrijwaren en die zelfs 

op sommige gebieden willen versterken (ibid., p. 6). Ten aanzien van de organisatie van de 

beroepsprocedures heeft de minister gepreciseerd : 

 

 « De nieuwe regeling versterkt […] in artikel IV.79 de beroepsmogelijkheden bij 
huiszoekingen en omschrijft ook duidelijker de bevoegdheid van het hof van beroep, opdat 
dit in de mate van het mogelijke niet alleen volle rechtsmacht zou hebben in de zin van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (arrest van 27 september 
2011 in de zaak Menarini), maar volle rechtsmacht met de bevoegdheid om de eigen 
beslissing in de plaats te stellen van de aangevochten beslissing. 
 
 Er wordt trouwens in beroepswegen voorzien voor alle beslissingen onder de bepalingen 
van boek IV die de rechten van betrokkenen raken » (ibid., pp. 28 en 29). 
 

 In zijn advies nr. 51.810/1 over het voorontwerp van wet had de Raad van State 

opgemerkt dat geen rekening was gehouden met het arrest van het Grondwettelijk Hof 

nr. 197/2011 van 22 december 2011 (ibid., DOC 53-2591/001 en DOC 53-2592/001, p. 161). 

 

 Om tegemoet te komen aan de opmerking van de Raad van State is de oorspronkelijke 

tekst van het voorontwerp gewijzigd teneinde daarin, zoals de minister heeft verklaard, een 

beroep toe te voegen tegen de beslissingen over het aanwenden in het onderzoek van 

gegevens die werden verkregen in het kader van een huiszoeking : 

 

 « Naar analogie van de strafprocedure waarin een dergelijk beroep maar kan worden 
ingesteld na het beëindigen van het onderzoek, bepaalt het ontwerp dat deze beroepen alleen 
kunnen worden ingesteld na de mededeling van de grieven bedoeld in artikel IV.42, § 4, en 
artikel IV.59, eerste lid, en op voorwaarde dat de betwiste gegevens effectief gebruikt zijn 
door de auditeur generaal om zijn stelling te staven. Op deze wijze wordt vermeden dat het 
Mededingingscollege kennis krijgt van gegevens waarvan later blijkt dat zij niet mochten 
worden gebruikt in het onderzoek. Maar wij vermijden ook dat een onderzoek op elk 
willekeurig ogenblik kan worden opgehouden door geschillen over procedurevragen, zelfs 
wanneer het gegevens betreft die later niet door de auditeur worden weerhouden voor het 
staven van zijn standpunt. 
 
 Het ontwerp bepaalt ook dat een mandaat voor een huiszoeking, ook voor huiszoekingen 
bij ondernemingen, voortaan gegeven moet worden door een onderzoeksrechter. 
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 […] 
 
 Verder stellen wij voor te bepalen dat tegen de beslissingen van de auditeur over de 
vertrouwelijkheid van gegevens, en tegen beslissingen over een verzoek om verandering van 
proceduretaal door de betrokkenen beroep kan worden aangetekend bij de voorzitter » (ibid., 
pp. 17 en 18). 
 

 B.6.  Bij zijn voormelde arrest nr. 197/2011 heeft het Hof, in antwoord op twee 

prejudiciële vragen over de artikelen 44, 45 en 75 van de wet tot bescherming van de 

economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, geoordeeld : 

 

 « B.11.  De rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en bij artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie impliceren, wat betreft maatregelen zoals die welke voor de verwijzende rechter worden 
betwist, dat de betrokkenen, binnen een redelijke termijn een daadwerkelijke jurisdictionele 
toetsing, zowel in feite als in rechte, kunnen verkrijgen van de regelmatigheid van de 
beslissing waarbij de maatregel is voorgeschreven en, in voorkomend geval, van de 
maatregelen die op grond van die beslissing zijn genomen; die toetsingsprocedure moet het, 
in geval van vaststelling van een onregelmatigheid, mogelijk maken hetzij te voorkomen dat 
de handeling plaatsvindt, hetzij, indien zij reeds heeft plaatsgevonden, de betrokkenen een 
gepast herstel te bieden […]. 
 
 B.12.1.  De in het geding zijnde bepalingen bieden niet de mogelijkheid van een 
jurisdictionele toetsing - voor het Hof van Beroep te Brussel of voor een ander 
rechtscollege - van de maatregelen die door het auditoraat zijn genomen, zoals die welke voor 
de verwijzende rechter worden betwist; zoals in B.10 is aangegeven, werd aan de regelgeving 
die in die maatregelen voorziet een karakter van algemeen belang of van openbare orde 
toegeschreven, om het dwingende karakter van die maatregelen en een versterking van de 
bevoegdheden van het auditoraat te verantwoorden. Die regelgeving kan ertoe leiden dat, bij 
ontstentenis van een onmiddellijk beroep, onregelmatige stukken en elementen toegankelijk 
blijven totdat het onderzoek van de zaak is beëindigd en aan de bevoegde rechter is 
voorgelegd, en zelfs dat die laatste erdoor wordt beïnvloed, terwijl die stukken en elementen 
nadeel kunnen berokkenen aan diegenen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen van 
het auditoraat. Weliswaar heeft de omstandigheid dat die stukken en elementen op 
onrechtmatige wijze zijn verkregen, enkel tot gevolg dat de rechter, bij het vormen van zijn 
overtuiging, ze rechtstreeks noch indirect in aanmerking mag nemen, hetzij wanneer de 
naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, 
hetzij wanneer de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft 
aangetast, hetzij wanneer de aanwending van het bewijs in strijd is met het recht op een 
eerlijk proces. Niettemin tasten de in het geding zijnde bepalingen, rekening houdend met de 
in B.11 aangegeven vereisten, op discriminerende wijze het recht op een daadwerkelijke 
jurisdictionele bescherming aan dat de betrokkenen afleiden uit de bepalingen die door de 
prejudiciële vraag worden beoogd, in zoverre zij niet kunnen voorkomen dat de maatregel 
wordt genomen waardoor, zoals te dezen, gegevens het voorwerp zouden zijn van een 
mededeling die hun schade zou kunnen berokkenen. Die aantasting kan niet worden 
verantwoord door de bekommernis om een snelle behandeling van de dossiers te waarborgen. 
 



16 

 Wellicht kunnen de in het geding zijnde procedures leiden tot de vaststelling dat de 
ondernemingen waarop zij betrekking hebben, zich niet schuldig hebben gemaakt aan 
restrictieve mededingingspraktijken, hetgeen het in B.11 beoogde gepaste herstel kan 
vormen. Opdat dit het geval zou zijn, is het echter nodig dat die ondernemingen niet meer 
worden benadeeld en dat elk voor hen nadelig gevolg wordt tenietgedaan. 
 
 B.12.2.  In die interpretatie dient de eerste prejudiciële vraag bevestigend te worden 
beantwoord. 
 
 B.13.1.  Het Hof stelt echter vast dat artikel 75 van de WBEM anders kan worden 
geïnterpreteerd dan in B.7. 
 
 Uit hetgeen in B.2 is aangegeven, volgt immers dat de in het geding zijnde handelingen 
en beslissingen betrekking hebben op een beslaglegging die werd uitgevoerd tijdens een 
huiszoeking waartoe de voorzitter van de Raad voor de Mededinging machtiging had 
verleend, zodat ervan moet worden uitgegaan dat zij hun grondslag in die machtiging vinden. 
Welnu, de formulering van artikel 75 verzet zich niet ertegen dat de bevoegdheid van het Hof 
van Beroep te Brussel met betrekking tot de beslissingen van de Raad voor de Mededinging 
en van zijn voorzitter, de maatregelen omvat die op grond ervan zijn genomen door de 
component van de Raad die het auditoraat, krachtens artikel 11, § 2, van de WBEM, is. 
 
 B.13.2.  In die interpretatie schenden de in het geding zijnde bepalingen de normen 
waarnaar de eerste prejudiciële vraag verwijst niet. 
 
 B.14.  Het staat aan de wetgever om de jurisdictionele toetsing die in B.12 wordt beoogd 
en waarin het in het geding zijnde artikel 75, in de in B.13.1 aangegeven interpretatie, 
voorziet, te organiseren. 
 
 B.15.  De in het geding zijnde bepalingen geven niet de modaliteiten aan volgens welke 
de jurisdictionele toetsing moet worden uitgevoerd. Zij roepen aldus een verschil in 
behandeling in het leven tussen de rechtzoekenden die aan die toetsing zijn onderworpen en 
die welke zich, in het kader van een strafonderzoek, kunnen beroepen op de waarborgen 
waarin de wet voorziet, zoals die welke zijn ingeschreven in de artikelen 131 en 235bis van 
het Wetboek van strafvordering. Om dezelfde redenen, mutatis mutandis, als die welke in 
B.12 zijn aangegeven, is dat verschil in behandeling discriminerend. 
 
 B.16.  In die interpretatie dient de tweede prejudiciële vraag bevestigend te worden 
beantwoord. 
 
 B.17.  Het Hof stelt echter vast dat de in het geding zijnde bepalingen anders kunnen 
worden geïnterpreteerd. Uit de in B.6 en B.10 aangegeven elementen blijkt immers dat de 
huiszoeking en de beslaglegging die aanleiding hebben gegeven tot het geschil dat bij het Hof 
van Beroep aanhangig is gemaakt, kunnen worden vergeleken met die welke worden verricht 
tijdens een strafonderzoek. Uit het verwijzingsarrest blijkt overigens dat de verwijzende 
rechter, uitspraak doende over een voorlopige regeling van de toestand die aan hem wordt 
voorgelegd, heeft vastgesteld dat hij, ‘ in de huidige stand van de nationale wetgeving, het 
enige onafhankelijke rechtscollege was in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, waarop Belgacom een beroep kan doen ter kennisneming van haar 
grieven ’. 
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 In afwachting van een optreden van de wetgever, kan worden aangenomen dat het de 
verwijzende rechter toekomt om, rekening houdend met die elementen, de modaliteiten van 
die toetsing te bepalen, waarbij hij, in voorkomend geval, de artikelen 131 en 235bis van het 
Wetboek van strafvordering in aanmerking neemt. 
 
 B.18.  In die interpretatie dient de tweede prejudiciële vraag ontkennend te worden 
beantwoord ». 
 

 B.7.1.  De in de artikelen 44, 45 en 75 van de voormelde wet van 15 september 2006 

vervatte regels werden aangepast aan de nieuwe structuur van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. Overigens, zoals eraan is herinnerd in B.5, is de tekst aangevuld om 

een tweede lid toe te voegen in artikel IV.79, § 1, luidens hetwelk een beroep kan worden 

ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel om de regelmatigheid te betwisten van de 

beslissingen van het auditoraat in verband met het gebruik van de gegevens die zijn 

verkregen in het kader van een huiszoeking bedoeld in artikel IV.41, § 3, vierde lid. Dat 

beroep is evenwel onderworpen aan een dubbele voorwaarde : het kan slechts worden 

ingesteld na de mededeling van de grieven aan de partijen, mededeling bedoeld in de 

artikelen IV.42, § 4, en IV.59, eerste lid, en op voorwaarde dat die gegevens daadwerkelijk 

zijn gebruikt ter staving van die grieven. 

 

 B.7.2.  Ten aanzien van de onderzoeksprocedure bepaalt artikel IV.41 : 

 

 « § 1.  Het onderzoek van de zaken zoals bedoeld in artikel IV.27 gebeurt : 
 
 1°  op verzoek van de betrokkenen bedoeld in artikel IV.10 in het geval van een gemelde 
concentratie; 
 
 2°  ambtshalve of na een klacht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
aantoont daarbij een rechtstreeks en dadelijk belang te hebben, in het geval van een inbreuk 
op de artikelen IV.1, § 1, IV.2, en IV.10, § 1, of in geval van niet-naleving van een beslissing 
genomen krachtens de artikelen IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 of IV.62; 
 
 3°  op verzoek of op injunctie van de minister; 
 
 4°  op verzoek van de minister van Middenstand, van een geëigende openbare instelling 
of ander overheidslichaam, belast met het toezicht of de controle op een economische sector 
in het geval van een inbreuk op artikel IV.1, § 1, op artikel IV.2 of op artikel IV.10, § 1; 
 
 5°  ambtshalve of op verzoek van de minister met het oog op een koninklijk besluit tot 
groepsgewijze ontheffing van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen op grond van artikel IV.5. 
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 § 2.  Ter vervulling van de hun opgedragen taken, kunnen de auditeurs alle noodzakelijke 
inlichtingen inwinnen bij de ondernemingen en ondernemingsverenigingen. Zij bepalen de 
termijn binnen welke deze inlichtingen hen moeten worden medegedeeld. 
 
 Wanneer de auditeurs tot een onderneming of een ondernemingsvereniging een verzoek 
om inlichtingen richten, wijzen zij de rechtsgrond en het doel van hun verzoek aan. 
 
 Indien een onderneming of vereniging van ondernemingen de gevraagde inlichtingen niet 
binnen de door de auditeur gestelde termijn verstrekt of indien de verstrekte inlichtingen 
onvolledig, onjuist of verdraaid zijn, kan de auditeur de inlichtingen bij een met redenen 
omklede beslissing eisen. 
 
 Deze beslissing omschrijft de gevraagde inlichtingen en bepaalt binnen welke termijn ze 
moeten worden verstrekt. Als de beslissing tot verzoek om inlichtingen gericht is tot een van 
de aanmeldende ondernemingen, schorst zij bovendien de in artikel IV.61 bedoelde termijn 
tot de dag waarop de inlichtingen worden verstrekt of uiterlijk tot de dag waarop de termijn, 
bepaald door de auditeur, verstrijkt. 
 
 De beslissing wordt door de auditeur ter kennis gebracht van de ondernemingen waarvan 
de inlichtingen worden geëist. 
 
 § 3.  Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale 
politie zijn de auditeurs en de door de minister gemachtigde personeelsleden van de 
Belgische Mededingingsautoriteit bevoegd om inbreuken op dit boek op te sporen en om 
deze inbreuken vast te stellen bij processen-verbaal die gelden als bewijs tot het tegendeel is 
bewezen. 
 
 Zij zijn eveneens bevoegd om alle inlichtingen op te sporen en om alle noodzakelijke 
vaststellingen te doen met het oog op de toepassing van de artikelen IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 
en IV.11. 
 
 Zij verzamelen alle inlichtingen, nemen alle geschreven of mondelinge verklaringen of 
getuigenissen af, doen zich alle documenten of inlichtingen, wie ook de houder ervan is, 
mededelen, die zij nodig achten ter vervulling van hun opdracht en waarvan zij kopie mogen 
nemen, en doen ter plaatse de nodige vaststellingen. 
 
 Zij mogen een huiszoeking verrichten in de lokalen, vervoermiddelen en andere plaatsen 
van de ondernemingen waar zij redelijkerwijze vermoeden bescheiden of gegevens te kunnen 
vinden, die zij voor het vervullen van hun opdracht nodig achten en waarvan zij kopie mogen 
nemen, alsook in de woning van de ondernemingshoofden, bestuurders, zaakvoerders, 
directeurs, en andere personeelsleden alsook in de woning en in de lokalen die gebruikt 
worden voor professionele doeleinden van natuurlijke personen en rechtspersonen, intern of 
extern, belast met het commercieel, boekhoudkundig, administratief, fiscaal en financieel 
beheer, en zulks tussen 8 en 18 uur, en met voorafgaande machtiging van de 
onderzoeksrechter. 
 
 Bij het volbrengen van hun opdracht kunnen zij ter plaatse beslag leggen en verzegelen 
voor de duur van, en voor zover nodig voor, hun opdracht maar niet langer dan 72 uur in 
andere lokalen dan deze van de ondernemingen of ondernemingsverenigingen. Deze 
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maatregelen worden vastgesteld bij een proces-verbaal. Een kopie van dit proces-verbaal 
wordt bezorgd aan de persoon ten aanzien van wie deze maatregelen zijn getroffen. 
 
 Bij het volbrengen van hun opdracht kunnen zij een beroep doen op de openbare macht. 
 
 Om over te gaan tot een huiszoeking, een beslaglegging of een verzegeling, moeten de in 
het eerste lid bedoelde personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit bovendien 
houder zijn van een specifiek opdrachtbevel afgegeven door de auditeur. Dit bevel vermeldt 
het voorwerp en het doel van hun opdracht. 
 
 De auditeur-generaal kan deskundigen aanstellen van wie hij de opdracht bepaalt. 
 
 § 4.  Ongeacht de bijzondere wetten, die de geheimhouding van de mededelingen 
waarborgen, zijn de openbare besturen de auditeurs bij de uitvoering van hun opdracht 
behulpzaam. 
 
 § 5.  Bij de uitoefening van hun onderzoeksbevoegdheid houden de auditeurs, de 
personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit, alsmede iedereen die hen in hun 
onderzoeken onder hun gezag bijstaan zich voor : 
 
 1°  het verhoor van personen aan de bepalingen van artikel 31, uitgezonderd het derde 
lid, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken; 
 
 2°  de opstelling van de oproepingen, processen-verbaal en verslagen, aan de bepalingen 
van artikel 11 van dezelfde wet. Wanneer verschillende personen het voorwerp uitmaken van 
het onderzoek, zal het ontwerp van beslissing van de auditeur bedoeld in artikel IV.42, § 5, 
opgesteld worden in de taal van de meerderheid, rekening houdend met de bepalingen van 
voornoemd artikel 11. Wanneer er pariteit is, wordt gebruik gemaakt van een der in België 
gesproken talen volgens de noodwendigheden van de zaak. 
 
 § 6.  Alvorens het met redenen omkleed ontwerp van beslissing zoals bepaald in de 
artikelen IV.42, § 5 IV.58, § 4 of IV.62, § 2, bij de voorzitter neer te leggen, stelt de auditeur 
een onderzoeksdossier samen, dat alle documenten en gegevens bevat die zijn verzameld 
tijdens het onderzoek en waarvan hij een inventaris opstelt, en spreekt hij zich uit over hun 
vertrouwelijkheid. 
 
 De vertrouwelijkheid van de gegevens en documenten wordt beoordeeld ten aanzien van 
elke natuurlijke of rechtspersoon die kennis krijgt van het met redenen omkleed ontwerp van 
beslissing. 
 
 De auditeur stelt ook een proceduredossier samen dat slechts deze documenten en 
gegevens bevat waarop het auditoraat of de auditeur zich steunt in zijn met redenen omkleed 
ontwerp van beslissing. De daaraan toegekende classificatie inzake vertrouwelijkheid wordt 
hier eveneens bijgevoegd. Het proceduredossier wordt neergelegd samen met het ontwerp 
van beslissing. 
 
 § 7.  Wanneer de auditeur van oordeel is dat ten aanzien van de betrokken onderneming 
gegevens die door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze gegevens heeft verstrekt 
als vertrouwelijk zijn aangemerkt, niet als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd, stelt hij 
deze natuurlijke persoon of rechtspersoon hiervan per brief, fax of e-mail op de hoogte en 
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nodigt hen uit om hierover per brief, fax of e-mail een standpunt mee te delen binnen de door 
hem bepaalde termijn. 
 
 De auditeur spreekt zich vervolgens uit. De auditeur kan beslissen dat het belang van een 
effectieve toepassing van dit boek zwaarder weegt dan de bescherming van het 
vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens. De auditeur deelt zijn beslissing mee aan 
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gegevens heeft verstrekt. 
 
 Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de vertrouwelijkheid inroept en 
motiveert van de gegevens die hij verstrekt, verstrekt hij tezelfdertijd een niet-vertrouwelijke 
samenvatting of versie van het betreffende document voor zover zich dit nog niet in het 
dossier bevindt. Indien de vertrouwelijkheid door de auditeur wordt aanvaard, worden de 
vertrouwelijke documenten vervolgens uit het onderzoeksdossier verwijderd en vervangen 
door de niet-vertrouwelijke versie of samenvatting. Indien geen niet-vertrouwelijke 
samenvatting of versie wordt verstrekt, zullen de gegevens als niet-vertrouwelijk worden 
beschouwd tenzij bij toepassing van het vijfde lid anders wordt beslist. 
 
 Wanneer de auditeur de vertrouwelijkheid van de gegevens niet aanvaardt, deelt hij dit 
mee aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gegevens heeft verstrekt met 
vermelding van de redenen waarom de gegevens niet als vertrouwelijk kunnen worden 
aangemerkt. Deze mededeling gebeurt per brief, fax of e-mail. 
 
 De auditeur kan, in het belang van het onderzoek, zelf beslissen dat bepaalde gegevens 
die hij aanwijst en die door partijen of derden worden verstrekt, als vertrouwelijk dienen te 
worden aangezien. Hij deelt dit aan de betrokken natuurlijke of rechtspersonen die de 
gegevens hebben verstrekt mee per brief, fax of e-mail. In dit geval legt hij hun eveneens op 
om een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting te verstrekken, overeenkomstig het derde 
lid. Deze beslissing is niet vatbaar voor enig beroep. 
 
 § 8.  Tegen de beslissingen van de auditeur over de vertrouwelijkheid van gegevens kan 
door de natuurlijke personen of de rechtspersonen, die de gegevens hebben verstrekt, beroep 
worden aangetekend bij de voorzitter binnen de drie werkdagen na de kennisgeving van de 
beslissing. De voorzitter wijst de assessor-ondervoorzitter of een assessor aan die oordeelt 
over de vertrouwelijkheid en geen zitting mag hebben in het Mededingingscollege dat gevat 
wordt door dezelfde zaak. 
 
 De aangewezen assessor-ondervoorzitter of assessor hoort de betrokken onderneming of 
ondernemingsvereniging, evenals de auditeur-generaal of de door hem gemachtigde auditeur 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep, en spreekt zich uit binnen vijf werkdagen 
na de partijen gehoord te hebben. De termijn van vijf werkdagen wordt gereduceerd tot twee 
werkdagen indien het een onderzoek inzake een concentratie betreft. Tegen deze beslissing is 
geen afzonderlijk beroep mogelijk. 
 
 § 9.  Het auditoraat of de auditeur deelt geen vertrouwelijke gegevens mee zolang er 
geen uitspraak is over het beroep ». 
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 Artikel IV.42 bepaalt : 

 

 « § 1.  De klachten betreffende de restrictieve mededingingspraktijken worden ingediend 
bij de auditeur-generaal. 
 
 § 2.  Indien het auditoraat tot het besluit komt dat een klacht niet ontvankelijk of 
ongegrond is of verjaard is, seponeert het de klacht bij een met redenen omklede beslissing. 
Het auditoraat kan een klacht ook bij een met redenen omklede beslissing seponeren, gelet op 
het prioriteitenbeleid en de beschikbare middelen. De beslissing wordt bij aangetekend 
schrijven betekend aan de indiener van de klacht; daarbij wordt aan de indiener meegedeeld 
dat hij het proceduredossier op het secretariaat kan raadplegen, tegen betaling een kopie 
ervan kan ontvangen en tegen deze beslissing een beroep kan instellen bij de voorzitter die 
het Mededingingscollege samenstelt dat het beroep zal behandelen. 
 
 § 3.  Het beroep bedoeld in § 2 wordt, op straffe van niet ontvankelijkheid, ingesteld 
door middel van een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift dat wordt 
ingediend bij het secretariaat binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de 
beslissing. Het verzoekschrift beantwoordt, op straffe van nietigheid, aan de vereisten van 
IV.79, § 4. De voorzitter kan termijnen vaststellen waarbinnen de onderneming, waartegen de 
klacht gericht was, en de klager schriftelijke opmerkingen kunnen neerleggen. De voorzitter 
spreekt zich in voorkomend geval uit over de vertrouwelijkheid van de documenten en 
gegevens. 
 
 Enkel in geval van een sepotbeslissing gelet op het prioriteitenbeleid en de beschikbare 
middelen kan de voorzitter van het Mededingingscollege, op vraag van de appellerende partij, 
en mits daartoe ernstige redenen worden aangevoerd, beslissen dat het auditoraat zijn 
motivering dient te verduidelijken alvorens het Mededingingscollege uitspraak doet over het 
beroep. 
 
 Het Mededingingscollege doet uitspraak op stukken. Deze uitspraak van het 
Mededingingscollege is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. Indien het 
Mededingingscollege het beroep gegrond acht, wordt het dossier teruggezonden aan het 
auditoraat. 
 
 § 4.  Indien het auditoraat de klacht of desgevallend een ambtshalve onderzoek, gegrond 
acht, deelt de auditeur-generaal de ondernemingen en natuurlijke personen wier activiteit 
voorwerp is van het onderzoek mee welke grieven hij jegens hen aanhoudt, en hij geeft hun 
toegang tot het bewijsmateriaal dat daartoe gebruikt wordt evenals tot alle niet vertrouwelijke 
versies van documenten en inlichtingen die tijdens het onderzoek werden verkregen. Hij geeft 
hun een termijn van ten minste één maand om op deze mededeling te antwoorden. 
 
 § 5.  Na een termijn van niet meer dan één maand na ontvangst van de in paragraaf 4 van 
deze bepaling bedoelde antwoorden of bij ontbreken van een antwoord na verstrijken van de 
antwoordtermijn, legt de auditeur een met redenen omkleed ontwerp van beslissing namens 
het auditoraat neer bij de voorzitter. Dit ontwerp van beslissing is vergezeld van het 
proceduredossier met vermelding van de toegekende classificatie van vertrouwelijkheid, 
evenals van een inventaris hiervan. 
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 Na ontvangst van het ontwerp van beslissing stelt de voorzitter zonder verwijl het 
Mededingingscollege samen dat de zaak zal behandelen en hij legt het ontwerp en het 
proceduredossier voor aan het Mededingingscollege ». 
 

 Artikel IV.59, eerste lid, bepaalt : 

 

 « Indien de auditeur meent dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt 
of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het 
in het leven roepen of versterken van een machtspositie, zoals bedoeld in artikel IV.9, § 4, 
brengt hij hiervan de ondernemingen die aan de concentratie deelnemen op de hoogte, ten 
minste vijf werkdagen voor de indiening van het ontwerp van beslissing bij de voorzitter 
overeenkomstig artikel IV.58, § 3 ». 
 

 B.8.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat « de aard 

van een administratieve procedure op verschillende punten kan verschillen van de aard van 

een strafprocedure in de strikte zin van het woord » en dat « hoewel die verschillen de 

Verdragsluitende Staten niet zouden kunnen vrijstellen van hun verplichting om alle door het 

strafrechtelijk deel van artikel 6 geboden waarborgen in acht te nemen, zij niettemin de 

voorwaarden inzake de toepassing ervan kunnen beïnvloeden » (EHRM, 27 september 2011, 

A. Menarini Diagnostics S.R.L. t. Italië, § 62). 

 

 Rekening houdend met het doel van de wetgever om een vlotte en doeltreffende 

procedure in te voeren inzake de controle van de naleving van de mededingingsregels, 

vermocht hij te voorzien in een beroepsprocedure die niet op alle punten identiek is aan de 

beroepsprocedures die in strafzaken zijn geregeld. 

 

 Het Hof moet evenwel nagaan of de in geding zijnde procedure voldoet aan alle bij 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens geboden waarborgen. 

 

 B.8.2.  De rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en bij artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie impliceren, wat betreft de huiszoekingen, dat de betrokkenen binnen een redelijke 

termijn een daadwerkelijke jurisdictionele toetsing, zowel in feite als in rechte, kunnen 

verkrijgen van de regelmatigheid van de beslissing waarbij de maatregel is voorgeschreven 

en, in voorkomend geval, van de maatregelen die op grond van die beslissing zijn genomen; 

die toetsingsprocedure moet het, in geval van vaststelling van een onregelmatigheid, mogelijk 

maken hetzij te voorkomen dat de handeling plaatsvindt, hetzij, indien zij reeds heeft 
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plaatsgevonden, de betrokkenen een gepast herstel te bieden (EHRM, 21 mei 2008, Ravon en 

anderen t. Frankrijk, § 28; 21 december 2010, Société Canal Plus en anderen t. Frankrijk, 

§§ 36 en 40; 2 oktober 2014, Delta Pekárny A.S. t. Tsjechische Republiek, §§ 83, 86 en 87). 

 

 Artikel IV.79, § 1, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht maakt het 

mogelijk bij het Hof van Beroep te Brussel een beroep in te stellen met betrekking tot het 

gebruik, door het auditoraat, in een onderzoek, van gegevens die zijn verkregen in het kader 

van een huiszoeking na de mededeling, aan de ondernemingen of aan de natuurlijke 

personen, van de tegen hen aangehouden grieven, overeenkomstig de artikelen IV.42, § 4, en 

IV.59, eerste lid, op voorwaarde dat de betwiste gegevens hebben gediend om die grieven te 

staven. 

 

 Het staat aan het Hof van Beroep erover te waken dat geen enkel gegeven dat onwettig is 

verkregen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, kan worden gebruikt ter ondersteuning 

van de grieven. 

 

 Hoewel de vordering tot schorsing zoals bepaald in artikel IV.79, § 2, vierde tot zesde 

lid, van het Wetboek van economisch recht alleen « de tenuitvoerlegging van de beslissing 

van het Mededingingscollege » beoogt, met uitsluiting derhalve van de beslissingen van het 

auditoraat bedoeld in artikel IV.79, § 1, tweede lid, kan het Hof van Beroep, met toepassing 

van artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maatregelen nemen alvorens recht 

te doen, en met name beslissen om de beslissingen van het auditoraat te schorsen die op de in 

het proceduredossier vermelde gegevens betrekking hebben. 

 

 De betwiste gegevens die niet zullen hebben gediend om de grieven te staven, zullen 

geen deel uitmaken van het proceduredossier en zullen, aangezien zij bijgevolg niet 

toegankelijk zijn voor het Mededingingscollege, de beslissing ten gronde niet kunnen 

beïnvloeden. Zij kunnen dus geen nadeel berokkenen aan de natuurlijke personen en 

rechtspersonen, noch aan de ondernemingen die het voorwerp van de door het auditoraat 

genomen maatregelen uitmaken. 

 

 B.9.  Gelet op het vermelde in B.8.2 zijn de middelen niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt, onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.8.2, de beroepen. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5768 

 
 

Arrest nr. 180/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 159bis van het Waalse Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 225.685 van 3 december 2013 in zake Dominique Bogaert tegen het Waalse 
Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2013, 
heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 159bis van het WWROSP de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
voorkomend geval in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van 
20 maart 1952 bij dat Verdrag, in zoverre het iedere persoon die een regularisatievergunning 
wenst aan te vragen, daadwerkelijk de mogelijkheid ontzegt die aan te vragen en vervolgens 
een beroep in te stellen voor de Waalse Regering en vervolgens voor de Raad van State, 
zodra een proces-verbaal is opgesteld waarin het bestaan van een stedenbouwkundig misdrijf 
is vastgesteld, in die zin dat het een dergelijke aanvraag onontvankelijk maakt wanneer geen 
schikking is voorgesteld, zolang geen in kracht van gewijsde getreden vonnis bedoeld in 
artikel 155, § 2, van het WWROSP is uitgesproken, terwijl, indien geen dergelijk proces-
verbaal is opgesteld, eenzelfde regularisatieaanvraag die is ingediend door een persoon die 
zich bevindt in een volkomen vergelijkbare strafbare situatie, ontvankelijk is en ten gronde 
zal worden onderzocht, waarbij die persoon echter een beroep voor de Waalse Regering zal 
kunnen indienen en vervolgens, in voorkomend geval, voor de Raad van State ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Association du Val d’Amblève, Lienne et Affluents », bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. A. Lebrun, advocaat bij de balie te Luik; 
 
 -  het Waalse Gewest, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Hendrickx, advocaat 
bij de balie te Brussel. 
 
 De vzw « Association du Val d’Amblève, Lienne et Affluents » heeft ook een memorie 
van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, 
en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 oktober 2014 
en de zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 16 december 2008 maakt een technisch beambte van de gemeente Hoei, aangewezen door de 
gouverneur van de provincie Luik om stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen, een 
proces-verbaal op waarbij wordt vastgesteld dat Dominique Bogaert op zijn terrein een prefab chalet heeft 
geplaatst zonder de stedenbouwkundige vergunning te hebben verkregen die is vereist bij artikel 84, § 1, 1°, van 
het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP). Dat proces-verbaal 
werd overgezonden naar de procureur des Konings, naar de provinciale administratie en naar de leden van het 
gemeentecollege. 
 
 Op 13 maart 2009 deelt de gemachtigd ambtenaar van het Waalse Gewest de procureur des Konings mee 
dat hij verzoekt om het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat omdat hij van mening is dat, gelet op 
de toestand ervan, de chalet niet in aanmerking komt voor de vereiste stedenbouwkundige vergunning. Op 2 juni 
2009 stelt het gemeentecollege aan de gemachtigd ambtenaar voor de plaats in haar oorspronkelijke staat te 
laten herstellen. Op 28 juli 2009 bevestigt die ambtenaar aan de procureur des Konings dat hij de correctionele 
rechtbank zal verzoeken om een herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat. 
 
 Op 28 december 2009 dient Dominique Bogaert een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning 
om de plaatsing van zijn chalet te regulariseren. Op 1 februari 2010 beslist het gemeentecollege dat die aanvraag 
onontvankelijk is omdat geen toestemming is gegeven voor een vergelijk. Nadat een beroep aanhangig is 
gemaakt tegen die beslissing, ingesteld door Dominique Bogaert bij de Waalse Regering, beslist de Waalse 
minister van Ruimtelijke Ordening, op 16 augustus 2010, dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning onontvankelijk is met toepassing van artikel 159bis van het WWROSP. De minister is van oordeel 
dat, op 28 december 2009, de « strafvordering » die voortvloeide uit het proces-verbaal van 16 december 2008 
niet was vervallen door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of door de betaling van het bedrag van een 
vergelijk. Op 10 september 2010 stelt Dominique Bogaert bij de Raad van State een beroep in tot 
nietigverklaring van het ministerieel besluit van 16 augustus 2010. 
 
 Bij vonnis van 8 mei 2012 doet de Correctionele Rechtbank te Hoei, daartoe rechtstreeks verzocht door de 
procureur des Konings, uitspraak over de tegen Dominique Bogaert gerichte strafvordering en houdt zij de 
uitspraak aan betreffende het verzoek van de gemachtigd ambtenaar om het herstel van de plaats in haar 
oorspronkelijke staat te bevelen. Bij vonnis van 18 april 2013 beslist dezelfde Rechtbank de uitspraak over dat 
verzoek opnieuw uit te stellen in afwachting van het arrest van de Raad van State. 
 
 Het administratief rechtscollege oordeelt dat, bij ontstentenis van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of de betaling van het bedrag van een vergelijk, artikel 159bis van het WWROSP de minister ertoe verplicht de 
vergunningsaanvraag onontvankelijk te verklaren, zodat Dominique Bogaert er geen belang bij heeft de 
nietigverklaring van het ministerieel besluit van 16 augustus 2010 te vorderen. De Raad van State beslist dan 
ook om het Hof de door Dominique Bogaert voorgestelde prejudiciële vraag, die hiervoor is weergegeven, te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Waalse Regering zet uiteen dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij voert aan dat artikel 159bis van het WWROSP, ingevoegd bij artikel 6 van het decreet van 24 mei 2007 
« betreffende de overtredingen en de straffen inzake stedenbouw », als rechtmatig doel heeft te verhinderen dat 
vergunningsaanvragen tot regularisatie worden ingediend die de uitoefening van de strafvordering in de weg 
zouden staan. Zij verwijst in dat verband naar de memorie van toelichting van het ontwerpdecreet dat de basis 
vormt van het decreet van 24 mei 2007. 
 
 De Waalse Regering preciseert dat de onontvankelijkheidsregel die vervat is in de in het geding zijnde 
bepaling, het indienen van dilatoire vergunningsaanvragen tot regularisatie verbiedt die de correctionele 
rechtbank zouden verhinderen zich binnen een redelijke termijn uit te spreken over de strafvordering betreffende 
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de stedenbouwkundige overtreding die is begaan door de auteur van die vergunningsaanvragen. Door die 
onontvankelijkheid zou ook een aantasting worden vermeden van het « algemeen grondwettelijk beginsel van de 
scheiding der machten », die zou voortvloeien uit de toekenning, door de administratieve overheid, van een 
stedenbouwkundige vergunning gedurende het onderzoek van de strafvordering door de gerechtelijke overheid. 
 
 De Waalse Regering is dus van mening dat het bestaan van een strafvordering die op gang is gebracht door 
een proces-verbaal en die nog niet is vervallen door een vergelijk of door een rechterlijke uitspraak, een 
objectief criterium van onderscheid vormt voor het door de prejudiciële vraag aangeklaagde verschil in 
behandeling, en dat dit verschil redelijk verantwoord is ten opzichte van het nagestreefde doel. 
 
 A.2.  De vereniging zonder winstoogmerk « Association du Val d’Amblève, Lienne et Affluents » 
(AVALA) merkt op dat zij regelmatig wordt geconfronteerd met het in de prejudiciële vraag vermelde 
probleem. 
 
 Zij zet uiteen dat, rekening houdend met de artikelen 8 en 29 van het Wetboek van strafvordering, elke 
persoon aangewezen bij artikel 156, eerste lid, van het WWROSP, die een door die laatste bepaling beoogde 
overtreding vaststelt, steeds verplicht is om onmiddellijk een proces-verbaal op te maken aangaande die 
overtreding. De vereniging herinnert ook eraan dat zulk een proces-verbaal zo spoedig mogelijk moet worden 
opgestuurd naar een aantal belanghebbenden. Zij is van mening dat, indien die regels zouden worden nageleefd, 
het verschil tussen de twee in de prejudiciële vraag beschreven situaties uitzonderlijk zou blijven. Zij voert 
evenwel aan dat de personen die dat proces-verbaal moeten opmaken niet zelden door lokale overheden worden 
verzocht de vervulling van hun plicht uit te stellen in afwachting van de indiening van een vergunningsaanvraag 
tot regularisatie. De vereniging geeft toelichting bij de procedure bepaald in de artikelen 155 tot 157 van 
hetzelfde Wetboek en bevestigt dat het verschil in behandeling waarop de prejudiciële vraag betrekking heeft 
enkel kan bestaan indien de justitiële rechter het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of 
aanzienlijke inrichtingsmaatregelen beveelt. 
 
 De vereniging AVALA oordeelt daarnaast dat dit verschil in behandeling niet voortvloeit uit artikel 159bis 
van het WWROSP, dat volgens haar een perfect te verantwoorden regel bevat indien het voormelde proces-
verbaal in alle gevallen overeenkomstig de wet wordt opgesteld en opgestuurd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 84, § 1, 1°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP), vervangen bij artikel 1 van het decreet van 

27 november 1997 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium », vervolgens gewijzigd bij artikel 69 van het decreet van 

18 juli 2002 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw 

en Patrimonium » en bij artikel 39, 1°, van het decreet van 30 april 2009 « tot wijziging van 

het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet 

van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 

betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid », bepaalt : 

 

 « Zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke stedebouwkundige vergunning 
van het gemeentecollege, de gemachtigd ambtenaar of de Regering, is het verboden : 
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 1°  op een terrein te bouwen of het te gebruiken voor de oprichting van één of meer vaste 
installaties. Onder ‘ vaste installaties bouwen of plaatsen ’ verstaat men de oprichting van een 
gebouw of een kunstwerk, en het plaatsen - zelfs met niet-duurzame materialen - van een 
installatie, die in de grond zijn ingebouwd, eraan zijn vastgehecht of erop steunen, en die 
bestemd zijn om ter plaatse te blijven, zelfs als ze demonteer- of verplaatsbaar zijn; ». 
 

 Artikel 154, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij artikel 1 van het decreet 

van 27 november 1997, en gewijzigd bij artikel 69 van het decreet van 18 juli 2002, bepaalt : 

 

 « Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een boete van 100 frank 
tot 300.000 frank of slechts met één van deze straffen worden gestraft degenen die : 
 
 1°  de in artikel 84 bedoelde handelingen en werken uitvoeren […] zonder voorafgaande 
vergunning, […]; ». 
 

 B.1.2.  Artikel 156, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij artikel 1 van het 

decreet van 27 november 1997, vervolgens gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 24 mei 

2007 « betreffende de overtredingen en de straffen inzake stedenbouw », bepaalt : 

 

 « Buiten de officieren van de gerechtelijke politie, de ambtenaren en personeelsleden van 
de administratie en de wegenpolitie, hebben de door de provinciegouverneur aangewezen 
technische ambtenaren en beambten van de gemeenten, alsmede de daartoe door de Regering 
aangewezen ambtenaren en personeelsleden van het Gewest, de bevoegdheid om de in de 
artikelen 153 en 154, in dit artikel, vierde lid, en in artikel 158, vijfde lid, bepaalde 
overtredingen op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen. Het proces-verbaal van 
vaststelling wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd naar de bouwheer, naar elke houder van 
een zakelijk recht op het onroerend goed, hypotheek en genotspand uitgezonderd, naar elke 
persoon die gebruik maakt van het onroerend goed, naar het gemeentecollege, naar de 
gemachtigd ambtenaar en naar de procureur des Konings. De Regering kan de vorm van het 
proces-verbaal bepalen ». 
 

 Artikel 155 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij artikel 1 van het decreet van 

27 november 1997, vervolgens gewijzigd bij de artikelen 67 en 69 van het decreet van 18 juli 

2002, bij artikel 2 van het decreet van 24 mei 2007 en bij artikel 101 van het decreet van 

30 april 2009, bepaalt : 

 

 « § 1.  De gemachtigde ambtenaar of het gemeentecollege kunnen op eigen initiatief of 
binnen de door de gemachtigde ambtenaar opgelegde termijn, één van de in paragraaf 2 
bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank vorderen. Ze brengen elkaar 
gelijktijdig daarvan op de hoogte. 
 
 § 2.  Naast de straf, beveelt de rechtbank op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of 
het gemeentecollege : 
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 1°  ofwel het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de stopzetting van het 
onrechtmatige gebruik; 
 
 2°  ofwel de uitvoering van werkzaamheden of inrichtingswerken; 
 
 3°  ofwel de betaling van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed ingevolge de 
overtreding verworven heeft, voor zover het noch op de beschermingslijst voorkomt, noch 
beschermd is. 
 
 De rechtbank bepaalt daartoe een termijn, die in de gevallen bedoeld in 1° en 2°, niet 
langer mag zijn dan één jaar. 
 
 In geval van veroordeling tot betaling van een som, legt de rechtbank deze vast op de 
gehele of gedeeltelijke meerwaarde die het goed verworven heeft, en beveelt dat de 
veroordeelde op geldige wijze voldoening kan geven door de plaats binnen één jaar in haar 
oorspronkelijke staat te herstellen. De som wordt betaald in handen van de ontvanger der 
registraties en gestort op een speciale rekening van de begroting van het Gewest. 
 
 § 3.  Wat het onmiddellijke herstel betreft, zijn de rechten van de burgerlijke partij 
beperkt tot het door de bevoegde overheid gekozen herstel, onverminderd het recht op 
schadevergoeding ten laste van de veroordeelde. 
 
 § 4.  Onverminderd de toepassing van hoofdstuk XXIII van boek IV van het vierde deel 
van het Strafwetboek, beveelt het vonnis dat, wanneer de plaats niet in haar oorspronkelijke 
staat wordt hersteld of wanneer de werken en werkzaamheden niet binnen de voorgeschreven 
termijn worden uitgevoerd, de gemachtigde ambtenaar, het gemeentecollege en eventueel de 
burgerlijke partij, van ambtswege de uitvoering daarvan kunnen vorderen. 
 
 Het bestuur of de burgerlijke partij die het vonnis ten uitvoer legt, heeft het recht om de 
na het herstel van de plaats overblijvende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een plaats die ze zelf kiezen. 
 
 De veroordeelde is gedwongen tot de terugbetaling van alle uitvoeringskosten, na aftrek 
van de verkoopprijs van de materialen en voorwerpen, op vertoon van een door de 
beslagrechter uitvoerbaar verklaarde geschatte staat. 
 
 § 5.  Wanneer het vonnis, op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het 
gemeentecollege overeenkomstig artikel 1, beveelt hetzij het herstel van de plaats in haar 
oorspronkelijke staat, hetzij de uitvoering van werkzaamheden of inrichtingswerken, worden 
deze door de veroordeelde uitgevoerd zonder dat hij in het bezit van de in artikel 84 bedoelde 
vergunning moet zijn. 
 
 De veroordeelde moet het gemeentecollege evenwel acht dagen voor de aanvang van de 
werken verwittigen. Het College kan uitvoeringsvoorwaarden opleggen, met name wat betreft 
de openbare veiligheid en volksgezondheid. 
 
 § 6.  Wanneer de handelingen en de werken die uitgevoerd of in stand gehouden zijn in 
overtreding van de bepalingen de vereiste stedenbouwkundige vergunning zouden kunnen 
krijgen op grond ofwel van de regelgeving die gold bij de voltooiing van de handelingen en 
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de werken ofwel van de regelgeving die gold bij de indiening van de aanvraag, in 
voorkomend geval overeenkomstig de artikelen 110 tot en met 113 of 127, § 3, en rekening 
houdend met de algemene gebiedsbestemming of het architectonisch karakter van dat gebied, 
stelt de Regering of de gemachtigd ambtenaar, in overeenstemming met het gemeentecollege, 
een vergelijk voor met de overtreder. 
 
 Indien de inbreuk bestaat in de uitvoering en de instandhouding van handelingen en 
werken onderworpen aan de voorafgaande stedenbouwkundige verklaring bedoeld in 
artikel 84, § 2, lid 2, 4°, of aan de voorafgaande aangifte bedoeld in artikel 129, § 3, en bij 
ontstentenis van een verklaring resp. aangifte, stelt de gemachtigd ambtenaar, in 
overeenstemming met het gemeentecollege, een vergelijk aan de overtreder voor. 
 
 De beslissing van het gemeentecollege over het vergelijk wordt binnen de zestig dagen 
na het verzoek van de Regering of de gemachtigd ambtenaar overgemaakt. Bij ontstentenis 
wordt de beslissing gunstig geacht. 
 
 Het vergelijk wordt getroffen via de betaling van een geldsom waarvan het bedrag 
bepaald wordt volgens de door de Regering vastgelegde regels, zonder dat dit bedrag minder 
mag bedragen dan tweehonderdvijftig euro of meer dan vijfentwintigduizend euro. 
 
 De storting van het bedrag van het vergelijk moet voorafgaan aan de indiening van de 
vergunningsaanvraag of de verklaring resp. aangifte. 
 
 De storting van het bedrag van het vergelijk geschiedt : 
 
 -  ofwel in handen van de gemeenteontvanger indien de overtreding is vastgesteld door 
de ambtenaren en agenten van de lokale politie of door de technische ambtenaren en 
personeelsleden van de gemeenten, aangewezen door de provinciegouverneur; 
 
 -  ofwel in handen van de ontvanger der registratie op een bijzondere rekening van de 
gewestbegroting in de andere gevallen. 
 
 De strafvordering en het recht van de overheid om enig verder herstel te eisen, vervallen 
door de betaling. 
 
 De Regering of de gemachtigde ambtenaar kan een dading slechts op geldige wijze 
voorstellen, indien de Procureur des Konings geen intentie tot vervolging te kennen heeft 
gegeven binnen negentig dagen na het verzoek dat aan hem werd gericht. 
 
 § 7.  Op verzoek van de kopers of huurders, kan de rechtbank hun koop- of verhuurtitel 
nietig verklaren, onverminderd het recht op schadeloosstelling ten laste van de schuldige ». 
 

 B.2.  Artikel 159bis van het WWROSP, ingevoegd bij artikel 6 van het decreet van 

24 mei 2007, bepaalt : 

 

 « Voor de handelingen en werken die, al naar gelang het geval, uitgevoerd of in stand 
gehouden worden [zonder vergunning of] zonder de voorafgaande stedenbouwkundige 
verklaring bedoeld in artikel 84, § 2, lid 2, 4°, of zonder de voorafgaande aangifte bedoeld in 



 8 

artikel 129, § 3, en waarvoor het proces-verbaal van vaststelling bedoeld in artikel 156, lid 1, 
is opgesteld, zijn de vergunningsaanvraag of de aangifte die ingediend zijn na de 
kennisgeving bedoeld in artikel 156, lid 1, onontvankelijk indien : 
 
 1°  ofwel het vonnis bedoeld in artikel 155, § 2, niet in kracht van gewijsde is getreden; 
 
 2°  ofwel indien de betaling van het vergelijk niet is geschied ». 
 

 B.3.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 

13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, van artikel 159bis van het WWROSP, in zoverre die 

wetskrachtige bepaling een verschil in behandeling creëert tussen twee categorieën van 

personen die, nadat zij op een terrein waarvan zij eigenaar zijn een vaste installatie hebben 

geplaatst zonder de stedenbouwkundige vergunning te hebben verkregen die is vereist bij 

artikel 84, § 1, 1°, van het WWROSP, aan de gemeente een vergunningsaanvraag richten : 

enerzijds, diegenen van wie de overtreding beschreven bij artikel 154, eerste lid, 1°, van het 

Waalse Wetboek, nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal opgemaakt 

met toepassing van artikel 156 van hetzelfde Wetboek en, anderzijds, diegenen van wie 

dezelfde overtreding wel het voorwerp heeft uitgemaakt van een dergelijk proces-verbaal, 

waarvan met toepassing van diezelfde bepaling is kennisgegeven maar dat geen aanleiding 

heeft gegeven tot een voorstel van vergelijk in de zin van artikel 155, § 6, van hetzelfde 

Wetboek, noch heeft geleid tot een in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat uitspraak doet 

over een verzoek tot herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat, bedoeld in 

artikel 155, § 2, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek. 

 

 Alleen aan de personen die tot de tweede categorie behoren zouden, door de in het 

geding zijnde bepaling, het recht om een beslissing van het gemeentecollege te verkrijgen 

over de gegrondheid van hun vergunningsaanvraag, het recht om vervolgens een beroep in te 

stellen bij de Waalse Regering tegen de beslissing van het gemeentecollege, en het recht om 

een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het gewestelijk besluit, worden ontzegd. 
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 B.4.1.  De vergunningsaanvraag die bij artikel 159bis van het WWROSP wordt beoogd, 

is een aanvraag « tot regularisatie » (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, nr. 594/1, p. 6) 

die tot doel heeft een situatie te regulariseren die een misdrijf vormt dat reeds is vastgesteld 

bij een proces-verbaal opgemaakt met toepassing van artikel 156, eerste lid, van het 

WWROSP. 

 

 B.4.2.  Dat proces-verbaal, waarvan onder andere aan de procureur des Konings wordt 

kennisgegeven, en dat een « essentiële akte » is van de « strafrechtelijke procedure » (ibid., 

p. 4), « strekt ertoe een gerechtelijke overheid de mogelijkheid te bieden haar houding te 

bepalen ten aanzien van misdrijven » (RvSt, 29 juni 2009, nr. 194.807, Demeure) en te 

beslissen of al dan niet een strafvordering op gang moet worden gebracht (artikel 155, § 6, 

achtste lid, van hetzelfde Wetboek). 

 

 Van dat proces-verbaal dient ook kennis te worden gegeven aan de door de Waalse 

Regering aangewezen gemachtigd ambtenaar en aan het gemeentecollege, om die twee 

overheden meer bepaald toe te laten te beslissen of de correctionele rechtbank moet worden 

verzocht om onder meer het herstel van de plaats van het misdrijf in haar oorspronkelijke 

staat te bevelen (artikel 155, § 1 en § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek). Wanneer de procureur 

des Konings afziet van vervolging, laat die kennisgeving de Waalse Regering of haar 

gemachtigd ambtenaar, alsook het gemeentecollege, ook toe zich uit te spreken over een aan 

de overtreder te richten voorstel van vergelijk indien de ontbrekende vergunning zou kunnen 

worden uitgereikt (artikel 155, § 6, eerste, derde en achtste lid, van hetzelfde Wetboek). In 

geval van een voorstel van vergelijk mag de vergunningsaanvraag pas worden ingediend na 

storting van het vereiste bedrag aan de overheden (artikel 155, § 6, vierde en vijfde lid, van 

hetzelfde Wetboek). 

 

 B.4.3.  Het proces-verbaal dat is opgesteld met toepassing van artikel 156, eerste lid, van 

hetzelfde Wetboek, dient ook te worden opgestuurd naar de eigenaar van het onroerend goed 

waarop het misdrijf is gelokaliseerd. 

 

 Alleen de in B.4.1 bedoelde vergunningsaanvraag die na die kennisgeving wordt 

ingediend, kan onontvankelijk worden verklaard met toepassing van de in het geding zijnde 

bepaling. Deze is daarentegen niet van toepassing op de vergunningsaanvraag die wordt 

ingediend nadat een proces-verbaal is opgesteld maar vóór de kennisgeving ervan, noch a 
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fortiori op de vergunningsaanvraag die wordt ingediend voordat een proces-verbaal is 

opgesteld (RvSt, 11 april 2012, nr. 218.857, Zune; 15 juni 2012, nr. 219.770, Kohl-

Bemelmans; 12 maart 2013, nr. 222.827, Claeys; 20 november 2013, nr. 225.534, Schmit en 

Trantes; 15 mei 2014, nr. 227.419, Everard de Harzir). 

 

 B.5.  Het is « om de procureur des Konings de uitoefening van zijn prerogatieven te 

waarborgen » (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, nr. 594/1, p. 3) dat de regel van 

onontvankelijkheid die is uitgedrukt in de in het geding zijnde bepaling ertoe strekt het 

onderzoek te verhinderen van een « aanvraag tot regularisatie » van een strafbare situatie die 

het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal. 

 

 Hij geldt meer bepaald niet wanneer een « vonnis dat zich definitief en onherroepelijk 

heeft uitgesproken over de straf en, in voorkomend geval, over de overeenkomstig 

artikel 155, § 2, voorgestelde herstelmaatregel » is gewezen (ibid., p. 6). 

 

 De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een geheel van maatregelen die ertoe 

strekken te vermijden dat « de administratieve weg de gerechtelijke weg […] doorkruist » 

(Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, nr. 594/8, p. 3). 

 

 B.6.  Het bestaan van het misdrijf dat is begaan door de persoon die behoort tot de in B.3 

beschreven eerste categorie, is nog niet meegedeeld, noch aan de gerechtelijke overheden die 

ermee belast zijn de strafvordering op gang te brengen of zich erover uit te spreken, noch aan 

de gemeentelijke of gewestelijke administratieve overheden die bevoegd zijn om het herstel 

van de door het misdrijf veroorzaakte schade te vorderen. 

 

 De persoon die tot de in B.3 beschreven tweede categorie behoort weet daarentegen, 

door de kennisgeving van het proces-verbaal, dat het bestaan van het misdrijf dat hij heeft 

begaan reeds is meegedeeld aan de bevoegde gerechtelijke en administratieve overheden. Hij 

weet ook dat bij de correctionele rechtbank een verzoek aanhangig is gemaakt tot het 

verkrijgen van een bevel tot herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat. Door een 

vergunningsaanvraag in te dienen na die kennisgeving, verzoekt hij de administratieve 

overheid dus een beslissing te nemen - de toekenning van een vergunning die een onwettige 

situatie regulariseert - die onbestaanbaar zou kunnen blijken met een vonnis van de 

correctionele rechtbank dat een herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat beveelt. 
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 Rekening houdend met het doel van de in het geding zijnde bepaling is het dan ook 

redelijk verantwoord de twee voormelde categorieën van personen op verschillende wijze te 

behandelen door de vergunningsaanvraag die wordt ingediend na de kennisgeving van het 

proces-verbaal onontvankelijk te verklaren. 

 

 De procedure die aan de prejudiciële vraag ten grondslag ligt, geeft voldoende aan dat 

een op de in het geding zijnde bepaling gegronde beslissing van onontvankelijkheid de 

indiener van de vergunningsaanvraag niet het recht ontneemt om een beroep in te stellen bij 

de Waalse Regering en vervolgens bij de Raad van State. 

 

 B.7.  Uit het voorgaande blijkt dat de in het geding zijnde bepaling niet onbestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk gelezen. 

 

 B.8.  De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, 

leidt niet tot een andere conclusie. 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 159bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

alsook met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5772 

 
 

Arrest nr. 181/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 23 mei 2013 « tot wijziging van 

artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de 

advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van 

het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te 

verlenen, ingesteld door de vzw « Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen » en 

anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 
 

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2013, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 23 mei 2013 « tot wijziging van artikel 2244 van het 
Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de 
gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen » 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013) door de vzw « Belgische 
Vereniging van Incasso-ondernemingen », de nv « TCM Belgium » en de nv « Fidusud », 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Daoût, advocaat bij de balie te Brussel. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jan Stevens, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij 
de balie te Antwerpen; 
 
 -  de Orde van Vlaamse balies, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Lindemans, 
advocaat bij de balie te Brussel; 
 
 - de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », bijgestaan en 
vertegenwoordigd door Mr. V. Thiry en Mr. Y. Kevers, advocaten bij de balie te Luik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 
balie te Brussel. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 De Orde van Vlaamse balies heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de 
zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Ingevolge het verzoek, ingediend binnen voormelde termijn, van een partij om te worden 
gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 7 oktober 2014 de dag van de terechtzitting bepaald 
op 29 oktober 2014. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 29 oktober 2014 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Daoût, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. T. Souverijns, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. Lindemans, voor de 
Orde van Vlaamse balies; 
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 .  Mr. V. Thiry, voor de « Ordre des barreaux francophones et germanophone »; 
 
 .  Mr. A.-S. Verriest, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Schaffner, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De vzw « Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen », eerste verzoekende partij, beoogt, 
luidens artikel 2 van haar statuten, « het promoten, de goede werking en het behartigen van de belangen van 
incassobedrijven in de meest uitgebreide zin en de normgeving betreffende de activiteiten van de leden door 
middel van een gedragscode (deontologische code) ». Zij verklaart tien van de ongeveer vierentwintig in België 
actieve incassobureaus te verenigen. Hun cliënten zijn werkzaam op de meest uiteenlopende gebieden van de 
handel en de industrie en vertegenwoordigen een brede waaier aan ondernemingen, zowel op het vlak van de 
sector als op dat van de omvang. 
 
 Volgens de vereniging heeft de bestreden bepaling tot doel de werking van de incasso-ondernemingen 
aanzienlijk te wijzigen, aangezien de ingebrekestellingsbrieven aan de cliënten van haar leden de verjaring niet 
zullen stuiten en de leden van de verzoekster in een nog grotere concurrentieomgeving zullen evolueren. 
 
 A.1.2.  De tweede en de derde verzoekende partij oefenen het beroep van schuldinvorderaar uit en 
verklaren rechtstreeks door de bestreden reglementering te worden getroffen. 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een enig middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek aan de 
ingebrekestellingsbrief van de advocaat van de schuldeiser, van de daartoe door de schuldeiser aangestelde 
gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek namens de 
schuldeiser in rechte mag verschijnen, een verjaringstuitende werking verleent. 
 
 De verzoekende partijen geven aan dat artikel 6, § 1, van de wet van 20 december 2002 betreffende de 
minnelijke invordering van schulden van de consument, ongeacht de omstandigheden van de zaak, ertoe 
verplicht elke opdracht van minnelijke invordering te starten met het versturen van een schriftelijke 
ingebrekestelling die gepaard gaat met het verbod om een beroep te doen op andere invorderingstechnieken. De 
bestreden wetswijziging kent echter een bijzondere werking toe aan de ingebrekestelling die alleen wordt 
verstuurd door de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de vakbondsafgevaardigden en de schuldeiser. 
 
 A.2.2.  De verzoekende partijen merken op dat het Hof, in zijn arrest nr. 99/2010 van 16 september 2010, 
de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën heeft erkend. 
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 A.2.3.  De verzoekende partijen wijzen vervolgens erop dat uit het onderzoek van de parlementaire 
voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat het doel van de wetgever velerlei was, namelijk de rechtbanken 
ontlasten, het de schuldeisers mogelijk maken niet te snel te worden blootgesteld aan aanzienlijke kosten en de 
kans bieden om conflicten anders op te lossen. 
 
 Er is gekozen voor de advocaat en de gerechtsdeurwaarder, daar de auteurs van het voorstel wensten dat de 
ingebrekestelling waarin de wet voorziet, het resultaat zou zijn van een onderzoek door een beroepsbeoefenaar 
van het recht die op die grond aansprakelijk kan worden gesteld. De advocaat, die de beoefenaar van het recht en 
van de procedure is, geniet aldus het vertrouwen van zijn cliënt met wie hij een relatie intuitu personae heeft. Hij 
is een helper van het gerecht en zet in die zin zijn geloofwaardigheid op het spel voor de magistraten. Ten slotte 
hangt hij af van een door het Gerechtelijk Wetboek gedefinieerde en geregelde orde die hem strikte 
deontologische regels oplegt. 
 
 De gerechtsdeurwaarder is niet ervan vrijgesteld de wettelijke, ethische en deontologische vereisten die aan 
zijn statuut zijn verbonden, scrupuleus na te leven. Hij ziet vooraf toe op de wettigheid van de schuldvordering 
en handelt met inachtneming van de bescherming van het privéleven en van de menselijke waardigheid. Hij dient 
eveneens te handelen in overeenstemming met de beginselen van evenredigheid en van proceseconomie. 
 
 Hoewel de wetgever, bij de aanneming van de wet van 2002, wilde reageren op klachten tegen 
incassobureaus waarop de ondernemingen en leveranciers herhaaldelijk een beroep doen, heeft de aanneming 
van die wet toegelaten een einde te maken aan die vrees zodat niets zou toelaten de incassobureaus van het 
nieuwe wettelijke mechanisme uit te sluiten. 
 
 A.2.4.  Volgens de verzoekende partijen zou het gekozen criterium, namelijk dat van de toegang tot de 
rechtszaal, niet relevant zijn in het licht van het te dezen door de wetgever nagestreefde doel. Aangezien het 
immers gaat om een mechanisme dat ertoe strekt de behandeling van de geschillen te onttrekken aan de 
rechterlijke macht, is het van belang alle spelers van het gerechtelijk voorgeschil te betrekken. De activiteit van 
de incassobureaus maakt het echter in heel wat gevallen mogelijk een contentieuze evolutie van die situatie te 
voorkomen. 
 
 A.3.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » dient een verzoekschrift tot tussenkomst 
in op grond van artikel 87 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Zij meent 
kennelijk belang te hebben bij het behoud van de bestreden wet, die een verjaringstuitende werking toekent aan 
een ingebrekestelling door een advocaat die namens een schuldeiser handelt. De « Ordre des barreaux 
francophones et germanophone » heeft immers de opdracht te waken over de eer, de rechten en de 
gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden. Zij kan alle initiatieven en maatregelen nemen die nuttig 
zijn voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende. 
 
 A.3.2.  Volgens de tussenkomende partij verwijten de verzoekende partijen de federale wetgever enkel de 
incassosector te hebben vergeten in het nieuwe bij de bestreden wet ingevoerde mechanisme. 
 
 De tussenkomende partij klaagt dus het discriminerende karakter van een lacune in de wetgeving aan. 
 
 In de veronderstelling dat het Hof het middel gegrond verklaart, zou het niet anders kunnen dan artikel 2 
van de wet van 23 mei 2013 alleen te vernietigen in zoverre het niet de natuurlijke personen of rechtspersonen 
beoogt die het beroep van schuldinvorderaar uitoefenen. In geval van een dergelijke vernietiging wegens 
verzuim, zou niets uit de rechterlijke orde verdwijnen en zou het arrest impliciet een verzoek aan het adres van 
de federale wetgever inhouden om de wet te wijzigen teneinde die uit te breiden tot die nieuwe categorieën van 
personen. 
 
 A.3.3.  Na het parlementaire parcours van de bestreden norm te hebben uiteengezet, merkt de 
tussenkomende partij op dat de tekst die oorspronkelijk als wetsvoorstel in de Senaat is ingediend, alleen toeliet 
een verjaringstuitende werking toe te kennen aan de ingebrekestellingsbrief die uitsluitend door de advocaat is 
ondertekend. Het doel van het systeem steunde op de vaststelling dat talrijke procedures niet werden ingesteld 
om een gerechtelijke beslissing te verkrijgen, maar om de verjaringstuitende werking te genieten, waarbij niet 
alleen de betekening van een dagvaarding is vereist, maar ook de inschrijving ervan op de rol. De wetgever 
wilde een alternatief vinden die het de partijen mogelijk zou maken op zoek te gaan naar een onderhandelde 
oplossing, waarbij voor de schuldeiser wordt vermeden dat zijn recht uitdooft en waarbij de nadelen verbonden 
aan de gedinginleidende dagvaarding uit de weg wordt gegaan. 
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 In de uiteenzetting van het wetsvoorstel werden de verschillende kenmerken van het statuut van advocaat 
beschreven die het mogelijk maken een ernstig onderzoek van het dossier te waarborgen met inachtneming van 
de respectieve rechten van de schuldeiser en van de schuldenaar van de verplichting. Het bestaan van strikte 
deontologische regels en van een orde vormen evenveel kenmerken die toelaten dat ernstige karakter van het 
onderzoek van het dossier te garanderen. 
 
 De uitbreiding van de verjaringstuitende werking tot de ingebrekestelling die wordt ondertekend door een 
persoon die namens de schuldeiser in rechte kan optreden op grond van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, is voorgesteld na de aanneming van het eerste ontwerp dat die mogelijkheid enkel toekende aan de 
advocaat. Volgens de tussenkomende partij zou tijdens de parlementaire bespreking geen enkele verantwoording 
voor die uitbreiding zijn gegeven. 
 
 Ten slotte is de uitbreiding van de verjaringstuitende werking tot de ingebrekestellingsbrief die door een 
gerechtsdeurwaarder wordt ondertekend, voorgesteld bij de tweede behandeling van het wetsontwerp in de 
Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Volgens de tussenkomende partij zou 
tijdens de besprekingen in de Kamercommissie voor de Justitie geen enkele aanwijzing noch verantwoording 
zijn gegeven voor die uitbreiding. 
 
 Ten aanzien van de uitbreiding van het mechanisme tot de verzoekende partijen geeft de tussenkomende 
partij aan dat de wet van 20 december 2002 haar oorsprong vindt in een wetsvoorstel dat ertoe strekte de 
activiteit van de incassobureaus zonder meer te verbieden voor de schuldvorderingen waarvan de schuldenaars 
consumenten zijn. De tekst van het voorstel is vervolgens gewijzigd op advies van de Raad voor het Verbruik 
teneinde de activiteit van de incassobureaus te reguleren en niet meer te verbieden. 
 
 A.3.4.  De wet van 27 maart 2009 heeft het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2002 uitgebreid 
tot de advocaten, de deurwaarders en de gerechtelijke mandatarissen, enerzijds, teneinde duidelijk te preciseren 
dat het verbod om van de consument eender welke andere vergoeding te eisen dan de bedragen die in de 
onderliggende overeenkomsten zijn overeengekomen in geval van niet-naleving van de contractuele 
verplichting, op onbetwistbare wijze van toepassing was op alle betrokkenen bij de minnelijke invordering van 
de schulden en, anderzijds, teneinde verwarring te voorkomen bij de consumenten die een ingebrekestelling 
afkomstig van een gerechtsdeurwaarder of van een advocaat kunnen interpreteren als een handeling met een 
gerechtelijk karakter. De aldus uiteengezette wijziging heeft evenwel niet tot doel of tot gevolg gehad het statuut 
van beide spelers vergelijkbaar te maken. 
 
 Volgens de tussenkomende partij is het evident dat het doel van de wetgever in het bijzonder verschillend is 
naargelang het gaat om de wet van 20 december 2002 dan wel om die van 23 mei 2013. In plaats van een 
bestaande activiteit te regelen die excessen, ontsporingen of onaanvaardbare praktijken vertoont, heeft de wet 
van 23 mei 2013 tot doel gehad een nieuwe praktijk in te voeren door die voor te behouden aan een of meer 
spelers wier specifieke statuut verantwoordde dat aan hen een bijzonder vertrouwen wordt geschonken. 
 
 A.4.  Jan Stevens heeft een verzoek tot tussenkomst ingediend op grond van artikel 87 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, waarbij hij aangeeft dat hij op 12 augustus 2013 met 
toepassing van de wet van 23 mei 2013 een ingebrekestelling heeft gericht aan de Vlaamse Regering en aan het 
Agentschap Natuur en Bos. Het in de onderhavige zaak ingediende verzoekschrift strekt echter tot de 
vernietiging van de wet van 23 mei 2013. Jan Stevens meent derhalve belang erbij te hebben om tussen te komen 
in de voor het Hof hangende procedure. 
 
 A.5.1.  De Orde van Vlaamse balies heeft eveneens een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend op grond 
van artikel 87 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
 
 Zij voert aan dat zij de advocaten verenigt van de veertien Vlaamse balies, dat haar statuut wordt geregeld 
bij de artikelen 447 tot 471 van het Gerechtelijk Wetboek en herinnert eveneens eraan dat haar belang om in 
rechte op te treden door het Hof herhaaldelijk is erkend, met name in zijn arrest nr. 24/92 van 2 april 1992. De 
Orde verantwoordt haar belang om in rechte op te treden door het feit dat, indien het Hof de bestreden bepaling 
zou vernietigen, rekening zou moeten worden gehouden met de motieven van het arrest in zoverre de 
verjaringstuitende werking van de ingebrekestellingen die door de advocaten zijn verstuurd, zou kunnen worden 
gehandhaafd. Het doel van haar tussenkomst bestaat dus erin aan te tonen dat de keuze van de wetgever om die 
verjaringstuitende werking toe te kennen aan de door de advocaten verstuurde ingebrekestellingen redelijk 
verantwoord is. 
 



6 
 

 A.5.2.  Na de inhoud van het door de verzoekende partijen aangevoerde middel te hebben samengevat, 
onderzoekt de tussenkomende partij elk van de criteria die het Hof aanwendt om na te gaan of het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie in acht is genomen. 
 
 A.5.3.  Ten aanzien van de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën beklemtoont de 
tussenkomende partij dat de wet van 20 december 2002 een zekere aantal voorwaarden heeft ingevoerd teneinde 
de consument-schuldenaar te beschermen in het kader van de procedures inzake minnelijke invordering. Dat is in 
het bijzonder het onderwerp van artikel 6, § 2, van de wet van 20 december 2002. 
 
 De vaststelling die het Hof heeft gemaakt in zijn arrest nr. 99/2010 ten aanzien van de vergelijkbaarheid 
van de gerechtsdeurwaarders, de incassobureaus en de advocaten, betrof uitsluitend de toepassing van de bij de 
wet van 20 december 2002 voorgeschreven voorwaarden. Daaruit zou evenwel geen algemene vergelijkbaarheid 
van alle categorieën, ongeacht de in het geding zijnde situatie, kunnen worden afgeleid. De vergelijkbaarheid 
zou immers moeten worden beoordeeld op basis van elke bijzondere situatie. 
 
 Te dezen beoogde de bij de wet van 23 mei 2013 ingevoerde uitbreiding niet de bescherming van de 
consument, maar het voorkomen van gerechtelijke procedures door het gebruik van minnelijke oplossingen te 
bevorderen. In dat opzicht zou niet kunnen worden betwist dat een objectief verschil bestaat tussen de advocaten, 
de gerechtsdeurwaarders en de personen die met toepassing van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek 
optreden namens de schuldeiser, enerzijds, en de incassobureaus, anderzijds. Immers, terwijl de eerste categorie 
bevoegd is om de schuldeiser voor een rechtbank te vertegenwoordigen, is dat niet het geval voor de 
incassobureaus. Hooguit beschikken de incassobureaus immers over de bevoegdheid om de betaling van een 
schuld namens de schuldeiser te verkrijgen. 
 
 A.5.4.  Mocht het Hof van mening zijn dat de in het geding zijnde categorieën voldoende vergelijkbaar zijn, 
dan zou nog moeten worden besloten dat het verschil in behandeling tussen die categorieën berust op een 
objectief en relevant criterium en redelijk verantwoord is ten opzichte van het door de wetgever nagestreefde 
doel. Die laatste heeft immers een verjaringstuitende werking willen toekennen aan alleen de personen die 
bevoegd zijn om een gerechtelijke procedure aan te vatten of om het initiatief daartoe te nemen en dus eveneens 
om dergelijke gerechtelijke procedures te voorkomen. 
 
 Het verschil in behandeling berust eveneens op een relevant criterium aangezien de schuldeiser in alle 
gevallen de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de procedure behoudt, ongeacht of hij al dan niet een 
beroep doet op een advocaat. Die nieuwe procedure is immers bedoeld om de schuldeiser de kans te geven zijn 
rechtspositie te behouden, zonder dat de oorspronkelijke verjaringstermijn op onredelijke wijze wordt verlengd. 
Men moet voorkomen dat de verjaringstermijn, door het versturen van een verjaringstuitende handeling, 
stelselmatig wordt verlengd of uiteindelijk nooit wordt bereikt. In dat opzicht kunnen de advocaat, de 
gerechtsdeurwaarder of de persoon die met toepassing van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek 
optreedt voor rekening van de schuldeiser, waarborgen dat slechts een enkele verjaringstuitende handeling zal 
worden verstuurd. De aldus geregelde procedure maakt het mogelijk de werklast van de rechtbanken te 
verlichten. Zij voorkomt eveneens aanzienlijke kosten voor de schuldeiser. Zij onderwerpt de schuldenaar 
overigens niet aan een onredelijke verlenging van de verjaringstermijn. 
 
 De situatie is anders voor de incassobureaus die het bedrag van de schuldvorderingen moeten innen zolang 
hun cliënt hun daartoe de opdracht geeft. Zij innen een commissie op basis van het bedrag van de gerecupereerde 
schuld, zodat zij geen belang erbij hebben een beroep te doen op een minnelijke procedure. In tegenstelling tot 
de advocaten, de gerechtsdeurwaarder en de personen die op basis van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek optreden namens de schuldeiser, versturen de incassobureaus hun ingebrekestelling op 
geautomatiseerde wijze zonder dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van de invordering. De toekenning 
van een opschortende werking aan de ingebrekestellingen die door de incassobureaus worden verstuurd, zou tot 
gevolg hebben dat de verjaringstermijn automatisch wordt verlengd of zelfs dat de verjaring nooit wordt bereikt, 
aangezien de schuldeiser de schuldenaar op onbeperkte wijze kan aanzetten tot de betaling, zonder dat die laatste 
wordt geïnformeerd over de regelmatigheid van de door de schuldeiser gedane stappen. 
 
 Aangezien iedere rechtzoekende niet ertoe verplicht is door een advocaat te worden vertegenwoordigd in 
het kader van een jurisdictionele procedure, heeft de wetgever het nodig geacht de procedure uit te breiden tot de 
gerechtsdeurwaarders, die eveneens moeten beantwoorden aan strikte deontologische regels. Hetzelfde geldt 
voor de personen die worden beoogd in artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, die de grond van het 
dossier moeten onderzoeken alvorens namens de schuldeiser op te treden. 
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 A.5.5.  Wat het redelijke karakter van de maatregel betreft, herinnert de tussenkomende partij eraan dat de 
wetgever rekening wilde houden met de belangen van de schuldeiser door een verlenging van de 
verjaringstermijn, maar ook met de belangen van de schuldenaar door het feit dat die verlenging niet onredelijk 
zou zijn. De wetgever vermocht aldus terecht ervan uit te gaan dat dat dubbele doel kon worden bereikt door de 
verjaringstuitende werking van een handeling die wordt verstuurd door een persoon die, zoals dat het geval is 
voor de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de personen die met toepassing van artikel 728, § 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek optreden, de mogelijkheid hebben om een standpunt in te nemen over de grond van de 
schuld. 
 
 A.6.1.  In zijn memorie wijst de Ministerraad in verband met de omvang van het verzoekschrift erop dat, 
hoewel het enige middel artikel 2 van de bestreden wet bekritiseert in zoverre het artikel 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek aanvult, die kritiek alleen betrekking heeft op het toepassingsgebied van de nieuwe paragraaf 2 van die 
bepaling in zoverre die de incassobureaus niet uitdrukkelijk beoogt.  
 
 A.6.2.  Ten gronde merkt de Ministerraad in verband met het door de wetgever nagestreefde doel op dat het 
met name erom ging de bestaande systemen, die de invoering van een rechtsvordering vereisten om het bestaan 
zelf van de schuldvordering te vrijwaren, te vervangen door een alternatief waarover is gepreciseerd dat het moet 
toelaten om dezelfde gevolgen te hebben door de aan de gedinginleidende dagvaarding verbonden nadelen te 
vermijden. 
 
 Het vroegere systeem was open voor de betrokkenen bij de invordering die toegang hadden tot de 
rechtszaal, in het bijzonder de advocaten, maar eveneens voor de personen die op grond van artikel 728, § 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek namens de schuldeiser in rechte konden optreden. Die spelers zijn immers bevoegd om 
te beslissen een gerechtelijke procedure in te stellen en die te volbrengen en vooral om, vóór een dergelijke 
procedure, te bepalen of de schuldvordering in kwestie bij ontstentenis van een procedureel initiatief al dan niet 
riskeert te worden getroffen door de verjaring. Het indienen van een dagvaarding gebeurt eveneens via de 
gerechtsdeurwaarder, die zelf geschikt is om de juridische situatie van de schuldvordering ten aanzien van de 
verjaringsregels na te gaan. 
 
 A.6.3.  Volgens de Ministerraad is het, gelet op de aangetoonde juridische bevoegdheden van die spelers, 
niet alleen relevant maar eveneens verantwoord om de verjaringstuitende werking voor te behouden aan de 
ingebrekestellingsbrieven van dergelijke spelers. De incassobureaus bieden immers niet dezelfde waarborgen bij 
de analyse van de wettigheid van de schuldvordering in het licht van de verjaringsregels. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad onderstreept eveneens dat de context van de onderhavige zaak verschilt van die 
welke aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 99/2010 van het Hof. In dat arrest was immers sprake ervan een 
doel van bescherming van de consument na te streven ten opzichte van alle betrokkenen bij de minnelijke 
invordering, ongeacht hun hoedanigheid. Een dergelijk doel verschilt van datgene dat te dezen wordt 
nagestreefd. 
 
 A.7.1.  In hun memorie van antwoord merken de verzoekende partijen op dat de vergelijkbaarheid van de in 
het geding zijnde categorieën berust op twee elementen. In de eerste plaats zou niet kunnen worden ontkend dat, 
krachtens artikel 6, § 1, van de wet van 20 december 2002, elke vordering tot invordering van schulden dient aan 
te vangen met het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument. Ten tweede heeft 
het Hof reeds geoordeeld dat, in het kader van hun invorderingsactiviteiten in de zin van de wet van 20 december 
2002, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de incasso-ondernemingen zich in volkomen vergelijkbare 
situaties bevonden. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat de Ministerraad de vergelijkbaarheid van de aangegeven situaties 
niet betwist. 
 
 Volgens de verzoekende partijen zou men zich niet kunnen schuilen achter de wil van de wetgever om de 
rechtbanken te ontlasten teneinde te besluiten tot de ontstentenis van vergelijkbaarheid van de in het geding 
zijnde categorieën. 
 
 A.7.2.  Ten aanzien van het criterium van onderscheid beklemtonen de verzoekende partijen dat de 
incassobureaus eveneens een gereglementeerd beroep uitoefenen. Zo moeten zij een specifieke inschrijving 
verkrijgen bij de FOD Economie. Hun optreden is eveneens onderworpen aan een strikte controle, aangezien een 
specifiek orgaan is opgericht, namelijk de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, die ermee belast is de 
aan haar gerichte klachten in ontvangst te nemen en te behandelen. 
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 A.7.3.  De verzoekende partijen herinneren eveneens eraan dat, overeenkomstig artikel 3, § 2, van de wet 
betreffende de minnelijke invordering van schulden, het verboden is niet voorziene of niet wettelijk toegestane 
bedragen te innen. De incassobureaus zijn dus ertoe gehouden een juridische analyse van de aan hen 
toevertrouwde dossiers te maken, teneinde te voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 
 A.7.4.  Volgens de verzoekende partijen zou niets toelaten, met uitzondering van het criterium van de 
toegang tot de rechtszaal, hen uit te sluiten van het voordeel van de bestreden maatregel, die onbetwistbaar een 
groot concurrentievoordeel toekent aan de andere marktspelers. De verzoekende partijen voeren ten slotte aan 
dat het criterium van onderscheid van de toegang tot de rechtszaal niet specifiek en duidelijk is aangegeven door 
de wetgever, die het overigens niet volkomen in acht heeft genomen, vermits hij heeft beslist de schuldeiser zelf 
uit te sluiten van het voordeel van de uitgevoerde maatregel, hetgeen het niet-adequate karakter van het gekozen 
criterium zou aantonen. Er zou bovendien niet kunnen worden aangevoerd dat een gerechtsdeurwaarder, die de 
bestreden maatregel kan genieten, toegang heeft tot de rechtszaal. Er zou dus moeten worden besloten tot de 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.8.1.  In haar memorie van antwoord betwist de Orde van Vlaamse balies de ontvankelijkheid van de 
tussenkomst van Jan Stevens, derde verzoekende partij, die laatste kondigt in zijn verzoekschrift tot tussenkomst 
immers aan dat hij zijn argumenten zal aanvoeren in een memorie van antwoord, hetgeen in strijd zou zijn met 
het contradictoire karakter van de procedure. Dat standpunt zou zijn bevestigd door het arrest van het Hof 
nr. 17/2013 van 21 februari 2013. 
 
 A.8.2.  Ten aanzien van de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën wijst de Orde van 
Vlaamse balies erop dat, hoewel het Hof heeft kunnen verklaren dat die categorieën vergelijkbaar zijn in het licht 
van het doel dat de wetgever met de wet van 20 december 2002 nastreefde, de omstandigheden van de 
onderhavige zaak verschillend zijn. Het gaat te dezen niet erom de consument te beschermen, maar wel een 
minnelijke regeling van de procedure mogelijk te maken door de toekenning van een ultieme verlenging van de 
verjaringstermijn. Gelet op dat doel zou niet kunnen worden betwist dat een verschil in behandeling moet 
worden gemaakt tussen de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de personen die handelen met toepassing van 
artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, ten opzichte van de incassobureaus. De tussenkomende partij 
herhaalt in dat verband de argumenten die zij in haar memorie heeft uiteengezet. Zij besluit dat, in tegenstelling 
tot de incassobureaus, de gerechtsdeurwaarders, de advocaten en de personen die worden beoogd in artikel 728, 
§ 3, van het Gerechtelijk Wetboek namens de schuldeiser kunnen optreden en daartoe de grond van het dossier 
moeten onderzoeken. 
 
 Het was in dat verband logisch, wat de gerechtsdeurwaarders betreft, dat de schuldeisers die geen beroep 
wensen te doen op een advocaat, toch over de mogelijkheid beschikken om te komen tot een minnelijke regeling 
van de procedure zonder dat zij ertoe worden verplicht een rechtsbewarende dagvaarding in te stellen. 
 
 Door de maatregel uit te breiden tot zowel de advocaten als de gerechtsdeurwaarders en de personen die 
met toepassing van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek optreden, heeft de wetgever aldus in alle 
gevallen de minnelijke regeling van een conflict mogelijk gemaakt, zowel wanneer de schuldeiser een beroep 
doet op een advocaat als wanneer hij geen beroep doet op de diensten van een advocaat. 
 
 A.8.3.  De Orde van Vlaamse balies herhaalt voorts dat het doel van de wet niet alleen erin bestaat de 
gerechtelijke procedures te voorkomen, maar eveneens een evenwicht te vinden tussen de belangen van de 
schuldeiser en die van de schuldenaar. In dat opzicht kon de wetgever het relevant achten de mogelijkheid om 
een verjaringstuitende handeling te versturen, uitsluitend over te laten aan de personen die de grond van de zaak 
onderzoeken en een gerechtelijke procedure kunnen opstarten of integendeel voorkomen. Een dergelijke 
bevoegdheid toekennen aan de incasso-ondernemingen zou nutteloos zijn, aangezien een en ander de kansen op 
een minnelijke schikking niet zou vergroten, maar integendeel de schuldeiser ertoe zou kunnen brengen over een 
extra termijn te beschikken om een betaling vanwege de schuldenaar te verkrijgen, zelfs wanneer hij niet over 
een regelmatige titel beschikt. 
 
 A.8.4.  De Orde van Vlaamse balies steunt het argument van de Ministerraad volgens hetwelk, wanneer de 
incasso-ondernemingen overgaan tot een juridische analyse, die analyse zeker niet dezelfde waarborgen biedt als 
wanneer die wordt uitgevoerd door de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de personen die optreden met 
toepassing van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek. 
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 Er kan niet worden beschouwd dat bij artikel 3, § 2, van de wet van 20 december 2002 voorgeschreven 
regels die de incasso-ondernemingen in acht moeten nemen, gelijkwaardig zijn aan de deontologische regels die 
de advocaat in acht moet nemen. Zij verplichten de incasso-ondernemingen immers niet ertoe de grond van de 
zaak te onderzoeken met het oog op een minnelijke schikking. 
 
 Ten aanzien van het feit dat de regel is uitgebreid tot de gerechtsdeurwaarders, herinnert de tussenkomende 
partij voorts eraan dat niemand in België ertoe gehouden is zich te laten bijstaan door een advocaat, zodat de 
mogelijkheid om een gerechtsdeurwaarder te laten optreden, noodzakelijk was geworden, waarbij die laatste een 
belangrijke rol van verzoening speelt die voortvloeit uit zowel de deontologische regels die hij in acht moet 
nemen, als zijn praktijk. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De vzw « Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen » vordert de 

vernietiging van de wet van 23 mei 2013 « tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk 

Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de 

gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 

Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen » (hierna : 

wet van 23 mei 2013). 

 

 Die wet bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 
Grondwet. 
 
  Art. 2.  Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 juli 2008, 
waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : 
 
 ‘ § 2.  Onverminderd artikel 1146, stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending 
met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder 
daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, naar de schuldenaar 
met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België, tevens de verjaring en doet 
zij een nieuwe termijn van een jaar ingaan, evenwel zonder dat de vordering vóór de 
vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan verjaren. De stuitende werking van deze 
ingebrekestelling is slechts eenmalig, onverminderd andere stuitingsoorzaken. 
 
 Indien de door de wet bepaalde verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt, is de duur 
van de verlenging dezelfde als deze van de verjaringstermijn. 
 
 De verjaring wordt gestuit op het ogenblik van de verzending van de ingebrekestelling bij 
aangetekende zending met ontvangstbewijs. De advocaat van de schuldeiser, de 
gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens 
artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de 
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schuldeiser vergewist zich van de juiste gegevens van de schuldenaar aan de hand van een 
administratief document van minder dan een maand oud. Ingeval de bekende verblijfplaats 
verschilt van de woonplaats, zendt de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder 
daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, een kopie van zijn 
aangetekende zending naar die verblijfplaats. 
 
 Om een verjaringsstuitende werking te hebben, moet de ingebrekestelling volledig en 
uitdrukkelijk de volgende vermeldingen bevatten : 
 
 1°  de gegevens van de schuldeiser : voor een natuurlijke persoon, de naam, de voornaam 
en het adres van de woonplaats, of, in voorkomend geval, van de verblijfplaats of van de 
gekozen woonplaats, overeenkomstig de artikelen 36 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek; 
voor een rechtspersoon, de juridische vorm, de benaming en het adres van de 
maatschappelijke zetel of, in voorkomend geval, van de administratieve zetel, overeenkomstig 
artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek; 
 
 2°  de gegevens van de schuldenaar : voor een natuurlijke persoon, de naam, de voornaam 
en het adres van de woonplaats, of, in voorkomend geval, van de verblijfplaats of van de 
gekozen woonplaats, overeenkomstig de artikelen 36 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek; 
voor een rechtspersoon, de juridische vorm, de benaming en het adres van de 
maatschappelijke zetel of, in voorkomend geval, van de administratieve zetel, overeenkomstig 
artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek; 
 
 3°  de beschrijving van de verbintenis die de schuldvordering heeft doen ontstaan; 
 
 4°  indien de schuldvordering betrekking heeft op een geldsom, de verantwoording van 
alle bedragen die van de schuldenaar worden geëist, met inbegrip van de schadevergoeding en 
de verwijlinteresten; 
 
 5°  de termijn waarbinnen de schuldenaar zijn verbintenissen kan nakomen alvorens 
bijkomende invorderingsmaatregelen kunnen worden getroffen; 
 
 6°  de mogelijkheid in rechte op te treden met het oog op de uitwerking van andere 
invorderingsmaatregelen indien de schuldenaar niet binnen de vastgestelde termijn reageert; 
 
 7°  de verjaringsstuitende werking van deze ingebrekestelling; 
 
 8°  de handtekening van de advocaat van de schuldeiser, van de gerechtsdeurwaarder 
daartoe aangesteld door de schuldeiser of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van 
het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser. ’ ». 
 

 B.1.2.  Het voormelde artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Voor de arbeidsgerechten mag bovendien de afgevaardigde van een representatieve 
organisatie van arbeiders of bedienden die een schriftelijke volmacht heeft, de arbeider of 
bediende, partij in het geding, vertegenwoordigen, in zijn naam alle handelingen verrichten 
die bij deze vertegenwoordiging behoren, pleiten en alle mededelingen ontvangen betreffende 
de behandeling en de berechting van het geschil. 
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 Voor dezelfde gerechten mag, op dezelfde wijze, de zelfstandige arbeider, in geschillen 
betreffende zijn eigen rechten en verplichtingen in die hoedanigheid of in de hoedanigheid 
van mindervalide, vertegenwoordigd worden door de afgevaardigde van een representatieve 
organisatie van zelfstandigen. 
 
 Bij de geschillen voorzien in artikel 580, 8°, c inzake het bestaansminimum en het recht 
op maatschappelijke integratie en in artikel 580, 8°, d, inzake de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen 
betreffende de toekenning van maatschappelijke dienstverlening, de herziening, de weigering, 
de terugbetaling door de rechthebbende, en de toepassing van de administratieve sancties 
bepaald door de wetgeving ter zake, mag de betrokkene zich bovendien doen bijstaan of 
vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie die zich 
over de groep van de in de desbetreffende wetgeving bedoelde personen ontfermt. 
 
 In diezelfde geschillen, verschijnt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij 
monde hetzij van een advocaat, hetzij van een door dit centrum afgevaardigd effectief lid of 
personeelslid; de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, kan 
zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar ». 
 

 B.2.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in zoverre de bestreden wet de advocaten, de gerechtsdeurwaarders 

en de persoon die namens de schuldeiser in rechte kan optreden krachtens artikel 728, § 3, van 

het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds, en de incassobureaus, anderzijds, onderwerpt aan een 

verschil in behandeling. Terwijl de door de eerste categorie van personen verstuurde 

ingebrekestelling de verjaring stuit, wordt die werking immers niet toegekend aan de 

ingebrekestelling die de incassobureaus onder de wettelijk bepaalde voorwaarden versturen. 

 

 B.3.1.  In haar verzoekschrift tot tussenkomst voert de Orde van Vlaamse balies aan dat 

de in het geding zijnde categorieën niet vergelijkbaar zijn. 

 

 B.3.2.  De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument regelt de handelingen of praktijken die tot doel hebben de 

schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering op 

grond van een uitvoerbare titel om; zij heeft betrekking op de, zelfs bijkomstige, 

beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bestaat in het minnelijk 

invorderen, voor andermans rekening, van onbetaalde schulden van een 

consument-natuurlijke persoon (artikel 2). Zij verbiedt iedere gedraging of praktijk die het 

privéleven van de consument schendt of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of 

praktijk die een inbreuk maakt op zijn menselijke waardigheid (artikel 3). Zij verbiedt 
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eveneens om enige andere vergoeding te vragen dan de overeengekomen bedragen in de 

overeenkomst die aan de oorsprong van de schuld ligt, in geval van niet-naleving van de 

contractuele verbintenissen (artikel 5). Zij legt een schriftelijke ingebrekestelling op waarvan 

zij de inhoud vaststelt (artikel 6) en voorziet in burgerrechtelijke (artikel 14), strafrechtelijke 

(artikel 15) en administratieve sancties (artikel 16), waarbij die laatste sancties evenwel enkel 

betrekking hebben op andere personen dan de advocaat, de ministeriële ambtenaar of de 

gerechtelijke mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt (artikel 2, § 2), die aan 

bepalingen zijn onderworpen die specifiek voor hen gelden en die met name verband houden 

met de verplichting om voorafgaandelijk bij het ministerie van Economische Zaken te zijn 

ingeschreven (artikelen 4 en 8 tot 13). 

 

 Hoewel zij zich bevinden in objectief verschillende situaties en onderworpen zijn aan 

verschillende bij de voormelde wet van 20 december 2002 voorgeschreven regels, zijn de bij 

de bestreden bepaling beoogde personen en de incassobureaus niet dermate verschillend dat 

zij niet met elkaar zouden kunnen worden vergeleken. Het betreft immers in beide gevallen 

personen die gemeen hebben dat zij schulden minnelijk mogen invorderen. 

 

 B.3.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.4.1.  Met de aanneming van de wet van 20 december 2002 wilde de wetgever reageren 

op klachten tegen incassobureaus waarop ondernemingen en leveranciers herhaaldelijk een 

beroep doen. 

 

 « Incassobureaus treden veelal op door middel van dreigbrieven en -telefoons. De 
driestheid van hun optreden leidt maar al te vaak tot manifeste intimidatiepraktijken. Een veel 
voorkomende klacht betreft het dreigen met invorderingsmaatregelen waartoe zij geen enkele 
bevoegdheid hebben, zoals de inbeslagneming van de goederen van de schuldenaar. Soms 
proberen incassobureaus ook de betaling van de invorderingskosten door de schuldenaar te 
verkrijgen, ook al wordt dit door de wet verboden. 
 
 De praktijk van de invordering van schulden tegen betaling is zeer betwistbaar. 
Incassobureaus gaan over tot de invordering van schulden zodra zij daartoe van een klant 
opdracht hebben gekregen. De vraag of de schuld wel enige grondslag heeft, komt daarbij niet 
aan de orde. Het nefaste gevolg daarvan is dat consumenten zodanig onder druk worden gezet 
dat zij, onzeker over de rechten die zij kunnen doen gelden, uiteindelijk tot betaling overgaan. 
Zo komt het zelfs voor dat betaling wordt geëist van producten die niet eens werden besteld. 
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 De werking van de incassobureaus vermindert ook de kansen dat een afbetalingsregeling 
tot stand komt. Aangezien incassobureaus doorgaans worden vergoed met een commissie op 
basis van de gerecupereerde bedragen van de schuldvordering, hebben zij weinig belang bij 
een akkoord omtrent een betalingsuitstel. 
 
 […] 
 
 Dit wetsvoorstel strekt ertoe de commerciële invorderingspraktijken tegen consumenten 
te verbieden. De praktijk wijst immers uit dat het opleggen van gedragsregels weinig of geen 
resultaten met zich brengt. Verder dient men zich vragen te stellen over de opportuniteit van 
invorderingsactiviteiten tegen betaling buiten de gewone gerechtelijke weg. De 
incassobureaus beschikken immers over geen enkele door de wet toegekende bevoegdheid. 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hun activiteiten zo vaak tot onwettige praktijken 
leiden » (Parl. St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-0223/001, pp. 3 en 4). 
 

 B.4.2.  De wetgever meende indertijd de door hem ingevoerde regeling niet volledig 

toepasselijk te moeten maken op de advocaten en gerechtsdeurwaarders. 

 

 B.5.  Met de aanneming van de economische herstelwet van 27 maart 2009 heeft de 

wetgever het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2002 uitgebreid teneinde, 

enerzijds, een einde te maken aan de uiteenlopende interpretaties over het in artikel 5 van die 

wet bedoelde verbod om aan de consument enige andere vergoeding te vragen dan die waarin 

is voorzien in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen en, anderzijds, bij de 

consument een risico van verwarring tussen een minnelijke invordering en een gerechtelijke 

invordering te vermijden. 

 

 In de verantwoording van het amendement van de Regering dat aan de oorsprong van die 

bepalingen ligt, werd aangegeven : 

 

 « Artikel 31/1.  Dit amendement geeft nauwkeuriger weer dat zowel de ‘ minnelijke 
invordering van schulden ’ als ‘ de activiteit van minnelijke invordering van schulden ’, zoals 
bepaald in artikel 2 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering 
van schulden van de consument, van toepassing zijn op alle spelers die werkzaam zijn op dat 
vlak, ongeacht hun beroepsstatuut (handelsberoep of vrij beroep). 
 
 Hieruit volgt dat hoofdstuk IV van de wet van 20 december 2002 van toepassing zal zijn 
op advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen, met uitzondering van 
artikelen 4 en 8 van dat hoofdstuk omdat ze niet zijn ingeschreven bij de FOD Economie. Om 
dezelfde reden zijn ook de artikelen 11 tot 13 (hoofdstuk 6) en 16 niet van toepassing op hen. 
Ook de artikelen 9 en 10 moeten bij de uitzonderingen worden toegevoegd omwille van het 
feit dat het hier gaat over een vordering tot staken overeenkomstig met de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken, die niet van toepassing is op vrije beroepen. 
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 Deze verduidelijking stelt definitief, en in het bijzonder, een einde aan de uiteenlopende 
interpretaties van artikel 5, dat ‘ verbiedt aan de consument enige vergoeding te vragen, 
anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-
naleving van de contractuele verbintenissen ’. 
 
 Voortaan is ondermeer dit artikel, op onbetwistbare wijze, van toepassing [op] iedereen 
die een minnelijke invordering van schulden doet, inbegrepen de advocaten, de ministeriële 
ambtenaren (onder andere de gerechtsdeurwaarders) of de gerechtelijke mandatarissen. 
 
 Inderdaad, het gaat niet om een wettelijke opdracht bepaald in artikel 516 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar over een buitenwettelijke en buitengerechtelijke procedure in het 
kader van dewelke de gerechtsdeurwaarders niet optreden in hun ambt van ministerieel en 
openbaar ambtenaar, maar alleen als mandataris van hun cliënt. 
 
 Deze maatregel stelt zich tot doel om het maatschappelijke en economische evenwicht te 
herstellen, enerzijds door bepaalde praktijken te beteugelen en anderzijds door het opnieuw 
garanderen van eerlijke concurrentie. 
 
 Art. 31/2.  Veel consumenten, en in het bijzonder de zwaksten, maken zelden het 
onderscheid tussen minnelijke invordering en gerechtelijke invordering zodra de minnelijke 
invordering wordt uitgevoerd door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Het briefhoofd, 
het zegel, de gehanteerde taal en het statuut van deze beroepen zorgt ervoor dat er bij de 
consumenten verwarring ontstaat met betrekking tot zijn rechten en plichten. Een verklarende 
en zichtbare vermelding op de briefwisseling, die wijst op het minnelijke karakter van deze 
handeling maakt een einde aan deze verwarring » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1788/004, pp. 2 en 3). 
 

 B.6.  Artikel 6, § 1, van de wet van 20 december 2002 verplicht ertoe elke minnelijke 

invordering van een schuld te starten met een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de 

consument. De bestreden wet van 23 mei 2013 kent aan die ingebrekestelling een 

verjaringstuitende werking toe wanneer die wordt verzonden door een advocaat, een 

gerechtsdeurwaarder of een persoon die in rechte mag optreden krachtens artikel 728, § 3, van 

het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.7.1.  Het wetsvoorstel werd verantwoord als volgt : 

 

 « Vanaf 2004 wezen de heer stafhouder Erdman en de heer decaan de Leval erop dat heel 
wat vorderingen niet worden ingesteld om een beslissing te krijgen, ‘ maar wel met het oog op 
het stuitende effect van de verjaring die niet enkel de betekening van een dagvaarding, maar 
ook de inschrijving op de rol vereist ’. 
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 Dat leidt tot een nutteloze overbelasting van de rechtscolleges die zou kunnen worden 
vermeden. De rechtzoekende moet bovendien niet alleen de kosten voor de dagvaarding, maar 
ook voor de inschrijving op de rol betalen, en die lopen vrij hoog op voor vorderingen die 
enkel tot bewaring van recht worden ingesteld, terwijl er misschien al gesprekken of 
onderhandelingen tussen de partijen zijn begonnen om het probleem in der minne op te 
lossen. 
 
 Voor deze situatie moet dus een alternatief worden gezocht, dat dezelfde resultaten kan 
hebben maar zonder de nadelen verbonden aan de dagvaarding die het geding inleidt. 
 
 Een adequate en interessante oplossing kan zijn dat een beroep wordt gedaan op een 
advocaat. Het is de bedoeling aan een door een advocaat opgestelde ingebrekestelling een 
verjaringsstuitende werking te verlenen door van de ingebrekestelling een bijzondere akte te 
maken met kracht van wet en wettelijke bescherming zoals dat reeds bestaat voor notariële 
akten in het burgerlijk recht en akten van bedrijfsrevisoren in het vennootschapsrecht. 
 
 In het voorgestelde systeem wordt de ingebrekestelling onder bepaalde, strikte 
voorwaarden, een belangrijke akte omwille van de gevolgen inzake het bestaan van het 
betwiste recht. De eerste voorwaarde is dat er een ernstig onderzoek wordt gevoerd voor de 
aangetekende brief wordt verzonden. Dat onderzoek moet worden gevoerd door een 
rechtskundige in wie men vertrouwen kan hebben. Een advocaat lijkt daarvoor de geschikte 
persoon. Hij kent het recht en de procedure uit de praktijk; hij krijgt het vertrouwen van de 
cliënt met wie hij een relatie ‘ intuitu personae ’ heeft; hij vormt een schakel in de 
rechtsbedeling en is dus geloofwaardig voor magistraten; ten slotte hangt hij af van een 
organisatie als de orde, die wordt gedefinieerd in en georganiseerd bij de wet (het Gerechtelijk 
Wetboek) en die hem strikte deontologische regels oplegt. De advocaat biedt dus in principe 
de garantie dat het voorgestelde systeem efficiënt werkt en niet wordt misbruikt. Het systeem 
bestaat trouwens reeds in Nederland, waar het geen problemen oplevert. 
 
 Dit voorstel is uiteraard niet bedoeld om advocaten om te vormen tot ministeriële 
ambtenaren, maar wel om een van hun bijzondere buitengerechtelijke akten bijzondere 
wettelijke gevolgen toe te kennen. Zo worden soms nutteloze gerechtelijke procedures ver-
meden en worden magistraten niet van hun oorspronkelijke opdracht afgehouden, en krijgen 
de rechtzoekenden de kans om aanzienlijke financiële besparingen te doen. 
 
 Hiertoe wijzigt het voorstel artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, dat wordt 
aangevuld met een tweede paragraaf om aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een 
verjaringsstuitende werking te verlenen. Het gaat hier wel degelijk om stuiting en niet om 
schorsing. De ingebrekestelling door een advocaat zal de verjaring dus niet eindeloos kunnen 
opschorten, maar zal voor zover ze plaatsheeft binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn 
een nieuwe verjaringstermijn kunnen doen beginnen min of meer gelijk aan de 
oorspronkelijke termijn » (Parl. St., Senaat, BZ 2010, nr. 5-145/1, pp. 1 en 2). 
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 B.7.2.  Het oorspronkelijke wetsvoorstel beoogde alleen de advocaten. Een lid van de 

Senaatsommissie voor de Justitie heeft evenwel opgemerkt dat moeilijk kon worden aanvaard 

dat in zaken van eenzelfde aard, bijvoorbeeld de invordering van facturen, aldus een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de personen die een advocaat raadplegen en personen die 

dat niet doen, aangezien ons rechtssysteem niet voorziet in enige verplichting om een 

advocaat te raadplegen wanneer men een zaak voor de rechtbank wil brengen (Parl. St., 

Senaat, 2011-2012, nr. 5-145/6, p. 32). 

 

 Tijdens de besprekingen in de Kamercommissie voor de Justitie heeft een lid eveneens 

vastgesteld dat de ingebrekestelling moest worden verstuurd door de advocaat van de 

schuldeiser, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst, en vroeg dat lid zich af waarom 

een gerechtsdeurwaarder dat niet zou mogen doen, net als diegenen die in rechte mogen 

optreden, voor de rechtbank, zoals de vakbondsafgevaardigden. Een ander lid had eveneens 

vragen bij de omstandigheid dat de schuldeiser zelf niet mocht optreden (Parl. St., Kamer, 

2012-2013, DOC 53-2386/003, pp. 4 en 5). 

 

 Terwijl in de Senaat aangenomen amendementen tot doel hadden terug te komen tot de 

oorspronkelijke tekst en dat nieuwe instrument alleen toe te kennen aan de advocaten (Parl. 

St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-145/10, pp. 1 tot 3; ibid., nr. 5-145/11, p. 5), heeft de Kamer van 

volksvertegenwoordigers in de uiteindelijk aangenomen tekst de personen willen opnemen die 

in rechte kunnen optreden krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de 

gerechtsdeurwaarders (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2386/009, pp. 4-5). 

 

 B.8.  Zoals blijkt uit de in B.7.1 vermelde parlementaire voorbereiding en zoals de 

minister van Justitie in de Senaatscommissie voor de Justitie heeft opgemerkt (Parl. St., 

Senaat, 2012-2013, nr. 5-145/11, p. 5), bestond het doel erin « een alternatief [te bieden] voor 

de talloze procedures voor de rechtbanken die niet tot doel hebben het geschil ten gronde te 

beslechten, maar een procedurefase met verjaringsstuitende werking te openen », en het 

bestaan van de schuldvordering derhalve te vrijwaren. 

 

 B.9.  Gelet op het belang van de verjaringstuitende werking verbonden aan het versturen 

van een ingebrekestelling, vermocht de wetgever rechtmatig ervan uit te gaan dat, om redenen 

van rechtszekerheid, die mogelijkheid diende te worden voorbehouden aan 

beroepscategorieën die, zoals dat het geval is voor de advocaten, de deurwaarders of de 
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personen beoogd in artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, beantwoorden aan 

deontologische regels eigen aan het statuut van elk van die beroepen of die, als 

rechtsbeoefenaars, geschikt zijn om, op basis van een grondig onderzoek van het aan hen 

voorgelegde dossier, de risico’s te evalueren van de verjaring van de schuldvordering waarvan 

zij de betaling nastreven, alsook het gedrag dat dient te worden aangenomen om een 

dergelijke verjaring te voorkomen. 

 

 Hoewel krachtens artikel 4 van de wet van 20 december 2002 de bureaus die minnelijke 

invorderingen verrichten, zijn onderworpen aan een verplichting om vooraf bij het ministerie 

van Economische Zaken te zijn ingeschreven, verantwoordt de aard van hun activiteit 

redelijkerwijs dat zij worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de bestreden wet. 

Immers, zoals is aangegeven in de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 

2002 vermeld in B.4.1, hebben dergelijke bureaus immers weinig belang bij een minnelijke 

regeling, aangezien hun vergoeding bestaat in een commissie op de bedragen van de 

schuldvordering die zij moeten invorderen. Eveneens uitgaande van de vaststelling dat talrijke 

klachten tegen de praktijken van die bureaus werden geformuleerd, heeft de wetgever hun 

activiteiten willen reglementeren. 

 

 B.10.  Gelet op het door de wetgever nagestreefde doel en op de specifieke aard van de 

activiteiten van beide met elkaar vergeleken categorieën, is het niet zonder redelijke 

verantwoording de incassobureaus uit te sluiten van het toepassingsgebied van de bestreden 

wet.  

 

 B.11.  Het enig middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5791 

 
 

Arrest nr. 182/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning 

van penale boeten, ingesteld door de nv « Axus ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de nv « Axus », 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Libert en Mr. J. Sohier, advocaten bij de balie te 
Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning 
van penale boeten (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013). 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door B. Druart, adviseur-generaal van 
Financiën, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van 
antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
P. Nihoul en E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang om in rechte op te treden 
 
 A.1.  Volgens haar statuten is de verzoekende partij een vennootschap die als maatschappelijk doel heeft de 
exploitatie en de verhuur, met inbegrip van de financieringshuur, van alles wat direct of indirect betrekking heeft 
op automaterieel. Zij exploiteert een wagenpark van ongeveer 60 000 autovoertuigen met het oog op de 
verhuring ervan voor korte of lange tijd. De bestreden wet, die bepaalt dat de niet-betaling door de eigenaar van 
een voertuig van één enkele uitvoerbare geldboete volstaat om om het even welk voertuig dat aan die eigenaar 
toebehoort te immobiliseren, en dat ongeacht wie de bestuurder van het voertuig is, kan een aanzienlijke 
belemmering van de uitoefening van de handelsactiviteit van de verzoekende partij vormen. Bovendien bepaalt 
die wet dat de bestuurder van het voertuig op het ogenblik van de vaststelling de geldsommen betaalt in handen 
van de ambtenaren, hetgeen ofwel impliceert dat de klanten van de verzoekende partij zich gedwongen zien 
geldboeten te betalen die totaal losstaan van de voertuigen die zij hebben gehuurd, ofwel dat een werknemer van 
de verzoekende partij de verplaatsing maakt tot aan de plaats waar het voertuig is geïmmobiliseerd. De bestreden 
wet kan derhalve op duurzame wijze afbreuk doen aan het imago van de verzoekende partij. 
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 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.2.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
de bestreden wet niet voorziet in enig verschil in behandeling tussen de particulieren die eigenaar zijn van 
voertuigen en de vennootschappen die eigenaar zijn van een zeer groot aantal voertuigen met het oog op hun 
exploitatie in het kader van een handelsactiviteit. De verzoekende partij meent dat die beide categorieën zich in 
totaal verschillende situaties bevinden en dat de wetgever die bijzondere situatie niet heeft opgemerkt, aangezien 
in de parlementaire voorbereiding geen enkele uitleg in dat verband werd gegeven. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad meent dat de toename van het beheer van de betaling van haar geldboeten door de 
verzoekende partij het gevolg is van de omvang van haar activiteit, die een toename met zich meebrengt van het 
aantal voertuigen waarvan zij eigenaar is en dus van het aantal verkeersovertredingen die uit die activiteit 
kunnen volgen. Aangezien de bestreden wet ertoe strekt de betaling van de penale verkeersboetes te verzekeren, 
is er geen reden om een vennootschap en een particulier verschillend te behandelen, vermits beiden de bij de wet 
opgelegde verplichtingen en verboden in acht moeten nemen. In geval van met een geldboete bestrafte niet-
inachtneming bevinden de beide types van personen zich in dezelfde situatie. In beide gevallen is er gebruik van 
een privé-eigendom, en een gebruik met een commercieel doel dat niet valt onder de categorie van de doeleinden 
van algemeen nut, verantwoordt een verschillende behandeling niet. 
 
 In ondergeschikte orde herinnert de Ministerraad eraan dat de wet ertoe strekt een betere inning van de 
penale verkeersboetes te verzekeren en dat zij bijgevolg een budgettaire doelstelling nastreeft en een doelstelling 
van uitvoering van de strafvonnissen wat de verkeersboetes betreft, alsook een doelstelling van uitvoering van de 
uitvoerbaar geworden bevelen tot betaling. De maatregel strekt ook ertoe de fraude te bestrijden. Een andere 
onderliggende doelstelling is het zuivere algemeen belang : de strafsancties dienen doeltreffend te worden 
gemaakt, hetgeen zij niet langer zouden zijn indien zij niet zouden worden uitgevoerd. Rekening houdend met 
die doelstellingen, is het niet onredelijk de wet van toepassing te maken op de vennootschappen evenzeer als op 
de particulieren. Volgens de Ministerraad verandert de bestreden wet niets in verband met de opeisbaarheid van 
de geldboeten. De onmiddellijke betaling is slechts van toepassing wat niet-betwistbare geldboeten betreft, 
hetgeen sinds de eerste kennisgeving van de overtreding, het verstrijken van een voldoende lange tijd voor het 
administratieve beheer, hoe complex ook, van die geldboeten heeft vereist. Trouwens, de penale boeten zijn 
persoonlijke sancties en het staat aan de vennootschap die eigenaar van het voertuig is, de identiteit mede te 
delen van de bestuurder die de overtreding heeft begaan en die als enige de geldboete verschuldigd is, en hem 
aldus in de plaats van zichzelf te stellen. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partij antwoordt aan de Ministerraad dat de particulier en de handelsvennootschap 
zich ten aanzien van de bestreden wet niet in een identieke situatie bevinden aangezien de verzoekende partij om 
het even welk voertuig van haar wagenpark in beslag kan zien worden genomen wegens niet-betaling van een 
geldboete waarvoor zij niet burgerrechtelijk aansprakelijk zou zijn. Aangezien de geldboete haar oorsprong kan 
vinden in overtredingen die zijn begaan door klanten van de verzoekende partij, alsook door haar werknemers 
die over een bedrijfswagen beschikken, is het gebruik van een privé-eigendom door een vennootschap diametraal 
tegengesteld aan het gebruik, door een particulier, van zijn eigen voertuig. De wetgever heeft met die bijzondere 
situatie geen rekening gehouden. 
 
 De verzoekende partij betwist daarenboven het feit dat de kennisgeving van de overtreding een 
betalingsverzoek met zich meebrengt. De verzoekende partij kan immers voor de politierechtbank worden 
gedagvaard zonder dat enige betaling van een geldboete is gevorderd. In dat geval is het pas wanneer het vonnis 
is uitgesproken, in kracht van gewijsde is getreden, en het betalingsverzoek is ontvangen, dat de verzoekende 
partij daadwerkelijk de mogelijkheid heeft de gevorderde sommen te betalen. Er is dus niet steeds een lange tijd 
tussen de kennis van de geldboete en de mogelijkheid voor de ambtenaren van douane en accijnzen om op die 
basis een voertuig te immobiliseren. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.3.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met het decreet d’Allarde, met artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, met 
de beginselen van evenredigheid, rechtszekerheid, vrijheid van handel en nijverheid, met artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 17 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
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 In een eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 2 van de bestreden wet de bestuurder van het 
voertuig de verplichting op te leggen de geldsommen met betrekking tot penale boeten die niet in handen van de 
ambtenaren van de bevoegde administratie zijn betaald, te voldoen op straffe van het voertuig geïmmobiliseerd 
te zien, terwijl de persoon die de geldboete verschuldigd is, een andere bestuurder van een ander voertuig kan 
zijn. Hoewel de bepaling relevant is wanneer de bestuurder van het voertuig en de eigenaar dezelfde persoon 
zijn, hetgeen meestal het geval is, is zij dat niet wanneer de eigenaar een handelsvennootschap is die voertuigen 
verhuurt. De bestreden wet leidt ofwel tot de verplichting voor de verzoekende partij om een van haar 
werknemers ter plaatse te sturen, waarbij zij hem vooraf een geldsom doet betalen teneinde de immobilisering 
van het verhuurde voertuig af te sluiten, ofwel tot de verplichting voor de klant om zelf een geldboete te betalen 
die hij niet verschuldigd is. De wet penaliseert de eigenaar van het voertuig, terwijl hij niet noodzakelijk de 
persoon is die de penale boeten verschuldigd is, hetgeen niet redelijk kan worden verantwoord voor een 
vennootschap die eigenaar is van meer dan 60 000 voertuigen. Het voertuig van om het even welke 
medecontractant kan wegens een onbetaalde geldboete worden geïmmobiliseerd, hetgeen voor de verzoekende 
partij en voor de particulier die met haar een overeenkomst heeft gesloten, onevenredige schadelijke gevolgen 
met zich meebrengt. 
 
 In een tweede onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 2 van de bestreden wet te bepalen dat de titel 
die nodig is om het voertuig te immobiliseren en in beslag te nemen, ofwel bestaat in een uitvoerbaar geworden 
bevel tot betalen, ofwel in een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing. Door de toepassing van de 
bestreden wet mogelijk te maken in het eerste geval, zonder enige gerechtelijke titel, voorziet de wetgever niet in 
voldoende waarborgen en missen de middelen waarin is voorzien evenredigheid. De tweede voorwaarde is 
eveneens niet adequaat vermits zij geenszins vereist dat de rechterlijke beslissing ten uitvoer is gelegd. Een 
rechterlijke beslissing treedt in kracht van gewijsde zodra er geen hoger beroep of verzet is ingesteld binnen de 
wettelijke termijnen, hetgeen niet impliceert dat diezelfde rechterlijke beslissing door de administratie reeds ten 
uitvoer is gelegd in de vorm van het versturen van een betalingsverzoek. Daarenboven geeft een rechterlijke 
beslissing geen precieze afrekening met het exacte bedrag van de onkosten, noch de details van de rekening 
waarop de betaling zou moeten worden uitgevoerd. De bestreden wet heeft aldus een nieuw middel van 
tenuitvoerlegging ingesteld om de betaling van een penale boete te verkrijgen. Door een beslaglegging mogelijk 
te maken vóór een nauwkeurige afrekening door de overheid wordt opgestuurd, heeft de bestreden wet voorzien 
in een middel van tenuitvoerlegging dat onredelijk is ten aanzien van de bij het rechtszekerheidsbeginsel 
voorgeschreven vereiste. De verzoekende partij is reeds herhaaldelijk het slachtoffer geweest van die nieuwe 
praktijk van « middel tot tenuitvoerlegging », hetgeen haar goede werking praktisch onmogelijk maakt. Voor een 
vennootschap zoals de verzoekende partij is het essentieel dat een verzoek tot betaling van de geldboete wordt 
toegestuurd vóór de overheid over de bevoegdheid beschikt om beslag te leggen op om het even welk voertuig 
van haar wagenpark, vermits de bestuurder, huurder of klant per definitie steeds niets te maken zal hebben met 
de geldboete in kwestie. Door een dermate aanzienlijke aantasting van het eigendomsrecht op basis van een titel 
waarvan de eigenaar van het voertuig mogelijkerwijze geen kennis heeft genomen mogelijk te maken, schendt de 
bestreden wet de aangevoerde bepalingen. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad wijst erop dat de maatregel ertoe strekt een betere inning van penale boeten te 
verzekeren en het principe vastlegt van de onmiddellijke betaling van de geldsommen in handen van de 
ambtenaren van douane en accijnzen, bij gebreke waarvan het voertuig geïmmobiliseerd kan worden. Alleen de 
verkeersboetes kunnen aanleiding geven tot toepassing van de bestreden wet. Rekening houdend met de 
doelstellingen die door de Ministerraad reeds zijn gepreciseerd naar aanleiding van het eerste middel, doet de 
bestreden wet op redelijke en evenredige wijze afbreuk aan het eigendomsrecht en de vrijheid van handel. 
Andere wetten met betrekking tot de aangelegenheid bevatten ook reeds de mogelijkheid om het voertuig te 
immobiliseren tot de geldboeten worden betaald, en zelfs de mogelijkheid van gedwongen verkoop van dat 
voertuig. De bestreden wet faciliteert alleen maar de middelen waarin reeds is voorzien bij andere wetten die in 
artikel 2, § 1, zijn aangehaald. Daarenboven dient volgens artikel II.4 van het Wetboek van economisch recht de 
beperking van de vrijheid van handel te worden uitgeoefend met inachtneming van de in België van kracht 
zijnde internationale verdragen, van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire 
eenheid zoals vastgesteld door of krachtens de internationale verdragen en de wet, alsmede van de wetten die de 
openbare orde en de goede zeden betreffen en van de bepalingen van dwingend recht. De strafwetten zijn wetten 
die de openbare orde betreffen, de strafuitvoering eveneens. Bovendien moet worden opgemerkt dat de wetten 
aan de basis van de geldboeten waarvan de inning bij de bestreden wet wordt verbeterd, de eigenaar van het 
voertuig die niet de overtreder is, de mogelijkheid bieden zijn hoedanigheid van persoon die de geldboeten 
verschuldigd is, te betwisten. En dat vóór de geldboete door de politierechtbank wordt uitgesproken of vóór het 
bevel tot betalen door de procureur des Konings wordt opgelegd. De Ministerraad besluit dat het eerste 
onderdeel van het middel niet gegrond is. 
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 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel wijst de Ministerraad erop dat er een groot aantal, 
vaak banale verkeersovertredingen bestaan. De aangelegenheid is geregeld bij artikel 65 van de wet van 16 maart 
1968 betreffende de politie over het wegverkeer en bij het koninklijk besluit van 22 december 2003 « betreffende 
de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten ». De wet van 7 februari 2003 houdende verschillende 
bepalingen inzake verkeersveiligheid heeft het bevel tot betalen inzake wegverkeer ingevoerd. Het gaat om een 
nieuwe vorm van procedure waarin de bevoegdheid van het openbaar ministerie om te oordelen over de 
opportuniteit van de vervolgingen wordt beperkt, en zelfs opgeheven (artikelen 65bis en 65ter van de wet van 
16 maart 1968). Aan het eind van die procedure wordt aan de overtreder de betaling van een geldsom opgelegd 
zonder dat er een door een rechter uitgesproken strafrechtelijke veroordeling is geweest. Het Grondwettelijk Hof 
heeft, bij zijn arrest nr. 182/2004 van 16 november 2004, geoordeeld dat die bepalingen de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet schenden, behalve op één punt dat tot een vernietiging heeft geleid. In tegenstelling met de 
dading is de instemming van de overtreder niet vereist en kan die niet weigeren te betalen maar beschikt hij over 
een beroep bij de politierechtbank. De procedure is beperkt tot de vier in artikel 65bis, § l, beoogde 
verkeersovertredingen waarvan de vaststelling gebeurt op geautomatiseerde wijze of met behulp van een 
technisch hulpmiddel. Daarenboven kan het bevel tot betaling slechts worden opgelegd indien het feit geen 
schade aan derden heeft veroorzaakt; de overtreder moet een woonplaats of een verblijfplaats in België hebben; 
vereist is ook dat de procureur des Konings oordeelt dat er geen betwisting bestaat nopens de materialiteit van de 
feiten of de identiteit van de overtreder. Beroepen zijn mogelijk bij de politierechtbank, vervolgens bij de 
correctionele rechtbank en daarna bij het Hof van Cassatie. De Ministerraad wijst daarenboven erop dat er 
velerlei waarschuwingen zijn die aan de overtreder worden gericht : verzending van het proces-verbaal, 
kennisgeving van het bevel tot betaling, aanmaning en mogelijk beroep bij de politierechtbank. Aan de 
adressaten van de bestreden wet worden bijgevolg informatie en voldoende waarborgen gegeven. 
 
 Wat de in artikel 65/1 beoogde procedure van het bevel tot betalen betreft, wijst de Ministerraad erop dat 
zij in de plaats komt van de dading wanneer de overtreder, na haar te hebben aanvaard, haar niet nakomt. De 
overtreder is hoegenaamd niet onwetend over hetgeen hem wordt verweten; hij kon de overtreding te gelegener 
tijd betwisten en de verbaliserende overheid heeft de nodige verificaties uitgevoerd in verband met het voertuig 
en de eigenaar ervan. De wet voorziet in de verzending van een bevel tot betaling alsook in de mogelijkheid een 
bezwaar in te dienen bij de procureur des Konings en vervolgens de zaak aanhangig te maken bij de 
politierechtbank. Indien de overtreder binnen de bepaalde termijn geen bezwaar heeft ingediend en hij de 
voorgestelde som niet heeft betaald, wordt het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat het in kracht van gewijsde getreden, tot een geldstraf veroordelende vonnis, 
op verzoek van het openbaar ministerie, ten uitvoer wordt gelegd door de directeur van de registratie en 
domeinen. De overtreder ontvangt dus in principe van de ontvanger een afrekening met daarop het exacte bedrag 
dat krachtens het vonnis verschuldigd is. Zodra de geldboete definitief is geworden, stuurt de griffier immers een 
uittreksel van de beslissing naar de ontvanger van de penale boeten en die laatste stuurt een betalingsbericht naar 
de veroordeelde, waarin hij hem verzoekt het bedrag van de geldboete te betalen. Indien de betaling niet wordt 
verricht, stuurt de ontvanger een nieuwe aanmaning tot betaling binnen een termijn van acht dagen onder 
dreiging van tenuitvoerlegging van de vervangende gevangenisstraf (indien in het vonnis daarin is voorzien) en 
van gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen door een gerechtsdeurwaarder. De Ministerraad besluit dat 
vóór het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, de overtreder alle kansen heeft gehad om zijn standpunt te 
verdedigen en derhalve op de hoogte is van hetgeen hem wordt verweten. Bovendien wordt in het bevel tot 
betaling en de nieuwe aanmaning tot betalen die door de ontvanger van de penale boeten worden uitgereikt, het 
exacte bedrag vermeld dat door de overtreder dient te worden betaald. De Ministerraad besluit dat het tweede 
onderdeel van het middel niet gegrond is. 
 
 A.3.3.  Met betrekking tot het eerste onderdeel van het middel wijst de verzoekende partij erop dat de 
Ministerraad de praktische moeilijkheden die de betaling, in handen van de ambtenaar van douane en accijnzen, 
van de penale boete met zich meebrengt voor een handelsvennootschap zoals de verzoekende partij, niet 
aansnijdt. De bestreden wet doet op onevenredige wijze afbreuk aan de uitoefening van de handels- en 
beroepsactiviteit van de verzoekende partij, aangezien andere middelen van tenuitvoerlegging tot eenzelfde 
resultaat hadden kunnen leiden, terwijl ze tegelijkertijd de vrijheden van de verzoekende partij minder schenden, 
onder meer, bijvoorbeeld, een betaling via bankoverschrijving met verzending van het bewijs van die 
overschrijving. 
 
 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, wijst de verzoekende partij erop dat bij lezing van de 
bestreden wet duidelijk blijkt dat een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing op zich volstaat om 
de immobilisering van een voertuig mogelijk te maken. Uit paragraaf 1 van het bestreden artikel 2 blijkt dat niets 
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bepaalt dat vooraf een betalingsverzoek naar de overtreder had moeten worden gestuurd om de immobilisering 
van het voertuig te kunnen gronden. Uit de toepassing die door de ambtenaren van de Administratie der douane 
en accijnzen is gemaakt blijkt trouwens dat de loutere gegevensinvoer van een geldboete die verschuldigd is in 
het kader van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing volstaat opdat die ambtenaren het 
voertuig immobiliseren, zonder dat een betalingsverzoek evenwel naar de overtreder is gestuurd. Zelfs indien de 
wetgever die ambtenaren niet de mogelijkheid heeft willen bieden een voertuig te immobiliseren vóór de 
ontvangst van het betalingsverzoek, dient te worden vastgesteld dat de tekst het mogelijk maakt hem als zodanig 
te interpreteren en dat in het verleden reeds een toepassing in die zin is gemaakt en zich dreigt te herhalen, 
hetgeen afbreuk doet aan het rechtszekerheidsbeginsel. In die zin is een voertuig van de verzoekende partij reeds 
geïmmobiliseerd wegens niet-betaling van drie geldboeten waarvan twee nochtans reeds waren betaald bij een 
vorige immobilisering. Bovendien werden de aanmaningen van die geldboeten pas meer dan tien dagen na de 
immobilisering van het voertuig ontvangen. De verzoekende partij betwist derhalve de stelling van de tegenpartij 
volgens welke een betalingsverzoek en een voldoende lange termijn om zijn schuld te voldoen een 
immobilisering steeds voorafgaan. De wetgever had in werkelijkheid in een minimumtermijn moeten voorzien 
om rekening te kunnen houden met de mogelijkheid voor de directeur van de registratie en domeinen die de 
betalingsverzoeken verstuurt, om ze te doen toekomen vóór de opname van de sommen in het 
informaticasysteem dat aan de administratie ter beschikking is gesteld. Bovendien, wanneer de tegenpartij 
betoogt dat de ambtenaar van douane en accijnzen telefonisch contact opneemt om na te gaan of de betaling niet 
reeds is uitgevoerd, dient te worden vastgesteld dat dat geen antwoord biedt op het probleem dat verband houdt 
met de ontstentenis van een betalingsverzoek, dat de verzoekende partij reeds dubbele betalingen heeft moeten 
ondergaan en dat de wijze van handelen in elk geval, tenminste gedeeltelijk, in de wet zou moeten worden 
beschreven om geen afbreuk te doen aan het rechtszekerheidsbeginsel. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.4.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. De verzoekende partij verwijt de bestreden wet niet te voorzien in de middelen die 
worden gebruikt om haar toe te passen, hetgeen afbreuk doet aan een door de Grondwet alsook door 
internationale instrumenten gewaarborgd grondrecht. Te dezen blijkt enkel uit de parlementaire voorbereiding, 
meer in het bijzonder uit het aan de afdeling wetgeving van de Raad van State medegedeelde verslag van een 
gemachtigde van de Regering, welke de middelen zijn die werden bedacht om de bestreden wet toe te passen. 
Een dergelijke delegatie aan de uitvoerende macht « is niet aanvaardbaar ten aanzien van de Grondwet, heel in 
het bijzonder gelet op de volgende toevalligheden » : het verslag van de gemachtigde van de Regering is in de 
parlementaire voorbereiding slechts in het Nederlands overgenomen; uit dat verslag blijkt dat de verificatie van 
het bestaan van eventuele niet-betaalde geldboeten zou gebeuren aan de hand van een gegevensbank, die 
geenszins het zekere en opeisbare karakter van een schuldvordering op de dag van de verificatie waarborgt. De 
wetgever had echter de verplichting de gebruikte middelen in de wet zelf te preciseren, aangezien een persoon 
door een beslaglegging definitief van zijn eigendom kan worden ontzet. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad is van mening dat de voorwaarden voor de toepassing van de immobilisering van 
het voertuig en van de verkoop ervan duidelijk zijn bepaald bij de wet, die de volgende voorwaarden vastlegt : 
ofwel is een definitieve penale boete verschuldigd, ofwel is er een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen 
uitgaande van de procureur des Konings; de verschuldigde som is niet betaald; die niet-betaling is vastgesteld 
tijdens een controle op de openbare weg door ambtenaren van douane en accijnzen in het kader van hun functies; 
de bestuurder weigert de verschuldigde som te betalen; het voertuig kan worden geïmmobiliseerd tot de 
volledige betaling van de verschuldigde sommen en de onkosten; de schuldenaar van de verschuldigde sommen 
heeft niet betaald binnen 30 dagen na de immobilisering; de schuldenaar van de verschuldigde sommen is de 
eigenaar van het voertuig; ten slotte is vereist dat de verkoop voorafgaandelijk door de beslagrechter wordt 
bekrachtigd. De Ministerraad is dus van mening dat men niet redelijkerwijs kan beweren dat de definitieve 
ontzetting van een persoon van zijn eigendom aan de willekeur van de uitvoerende macht wordt overgelaten. 
Met betrekking tot de verificatie van het bestaan van de geldboeten preciseert de Ministerraad dat aangezien de 
douaniers niet absoluut zeker zijn dat het bedrag van de schuld nog steeds geheel of gedeeltelijk verschuldigd is 
op het ogenblik waarop zij de bestuurder van het voertuig onderscheppen, zij daarnaast echter een 
informaticatoepassing (maandelijks bestand met de schulden inzake onbetaald gebleven verkeersboetes) 
raadplegen en telefonisch contact opnemen met de betrokken ontvanger van de penale boeten. De Ministerraad 
besluit dat het derde middel niet gegrond is. 
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 A.4.3.  De verzoekende partij wijst erop dat uit de door de Ministerraad gegeven uitleg ontegenzeggelijk 
blijkt dat de verificatie van het op de dag van de controle actuele karakter van de penale schuld een zuiver 
willekeurige toepassing is waarin geenszins is voorzien in een tekst en die te maken zou hebben met een gebruik 
door de betrokken ambtenaren, zodat de in het middel beoogde bepalingen te dezen wel degelijk geschonden 
zijn. De verzoekende partij heeft met betrekking tot het tweede middel trouwens aangetoond dat de verificaties 
niet altijd correct worden uitgevoerd. Het feit dat de wetgever niet heeft voorzien in een termijn tussen de in 
kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing en de oproep tot betaling laat de uitvoerende macht een te 
grote speelruimte. Hoewel de parlementaire voorbereiding erop wijst dat de verificatie van het bestaan van 
eventuele niet-betaalde geldboeten zou gebeuren aan de hand van een gegevensbank, blijkt uit de door de 
verzoekende partij voorgelegde bijlagen dat die gegevensbank geenszins het zekere en opeisbare karakter van 
een schuldvordering op de dag van de verificatie waarborgt, zodanig dat een telefoontje nodig zou zijn om 
inlichtingen in te winnen over de opeisbaarheid van de schuldvordering. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad herinnert eraan dat de bestreden wet geen nieuw middel tot tenuitvoerlegging van 
de veroordelingen tot verkeersboetes instelt en de bestaande procedures niet wijzigt. Het enige wat zij doet is de 
ambtenaren van douane en accijnzen bevoegdheid verlenen om verschuldigde sommen direct te innen en, indien 
niet onmiddellijk wordt betaald, het voertuig te immobiliseren. De maatregel komt de bestaande regelingen 
aanvullen. Er was geen reden om te voorzien in bijzondere uitvoeringsmaatregelen, onderscheiden van die 
waarin is voorzien bij de oorspronkelijke wetten. 
 
 De Ministerraad wijst daarenboven erop dat sinds 1 april 2014 een termijn van meer dan een maand in acht 
wordt genomen alvorens de onbetaalde geldsom op te nemen in de lijst die door de douane kan worden 
geraadpleegd. De Ministerraad voegt een e-mail toe uitgaande van de federatie van voertuigenverhuurders 
waarin de overeenkomst wordt vermeld die met betrekking tot die termijn is gesloten tussen de douane, de 
Administratie Niet-Fiscale Invordering en haarzelf, « zodat er voldoende tijd is voor de leasemaatschappijen om 
de betaling uit te voeren ». In de praktijk bestaat dus niet langer het gevaar dat de door de verzoekende partij 
naar voren gebrachte gevallen van slecht functioneren zich voordoen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet en de context ervan 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van de wet van 17 juni 2013 

houdende betere inning van penale boeten, die bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de 
Grondwet. 
 
 Art. 2. § 1.  Indien tijdens een controle op de openbare weg door ambtenaren van de 
administratie bevoegd voor de douane en accijnzen de niet betaling wordt vastgesteld van 
geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen of in een in 
kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing inzake overtredingen van de wet van 
16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake 
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, van de wet van 21 juni 1985 
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen 
ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van de wet van 3 mei 1999 
betreffende het vervoer van zaken over de weg, van de besluitwet van 30 december 1946 
betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars 
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of van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en hun uitvoeringsbesluiten, moet de bestuurder de geldsommen in 
handen van deze ambtenaren betalen op het ogenblik van de vaststelling. 
 
 § 2.  Ingeval van niet betaling van de in § 1 bedoelde geldsommen kan het voertuig 
worden geïmmobiliseerd. De immobilisering wordt ten vroegste opgeheven op de dag van 
volledige betaling van de geldsommen en van de kosten. 
 
 Het voertuig wordt geïmmobiliseerd op kosten en risico van de eigenaar van het voertuig. 
 
 Hij die gebruik maakt of aan een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig 
waarvan hij weet dat het geïmmobiliseerd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 euro tot 1.000 euro of met een van die 
straffen alleen. 
 
 § 3.  Indien de schuldenaar de verschuldigde geldsommen en kosten niet heeft betaald 
binnen 30 dagen na de datum waarop het voertuig werd geïmmobiliseerd, kan de ontvanger 
bevoegd voor de invordering van de penale boeten, na bekrachtiging door de beslagrechter 
van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd, 
laten overgaan tot de gedwongen verkoop van het voertuig, op voorwaarde dat het voertuig de 
eigendom is van de schuldenaar. De procedure wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. De 
beslissing van de beslagrechter is uitvoerbaar bij voorraad ». 
 

 B.2.  Zoals het opschrift ervan aangeeft, strekt de bestreden wet ertoe een betere inning 

van de penale boeten te verzekeren. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt : 

 

 « Deze [wet] heeft tot doel om de ambtenaren van de administratie bevoegd voor de 
douane en accijnzen, die tijdens een controle op de openbare weg een voertuig detecteren 
waarvan de eigenaar een verkeersboete verschuldigd is ingevolge een in kracht van gewijsde 
getreden rechterlijke beslissing of een bevel tot betalen, de mogelijkheid te verlenen dit 
voertuig te immobiliseren. 
 
 Deze bepalingen leggen het principe vast van de onmiddellijke betaling van de 
verschuldigde geldsommen in handen van deze ambtenaren. 
 
 Ingeval van onmiddellijke betaling mag de betrokkene zijn weg verder zetten. 
 
 Ingeval van niet onmiddellijke betaling kan het voertuig worden geïmmobiliseerd. 
 
 Vervolgens indien de verschuldigde geldsommen en kosten niet worden betaald binnen 
30 dagen na de immobilisering, kan de ontvanger bevoegd voor de invordering van de penale 
boeten laten overgaan tot de gedwongen verkoop van het voertuig, op voorwaarde dat het 
voertuig de eigendom is van de schuldenaar » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 
DOC 53-2756/001 en 53-2757/001, p. 91). 
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 Uit die parlementaire voorbereiding blijkt eveneens dat de wetgever de fraude heeft 

willen bestrijden (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2756/005, p. 9; Parl. St., Senaat, 

2012-2013, nr. 5-2095/3, p. 9). 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

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

Grondwet, in zoverre de bestreden wet de particulieren die eigenaar zijn van voertuigen en de 

vennootschappen die eigenaar zijn van een zeer groot aantal voertuigen met het oog op hun 

exploitatie in het kader van een handelsactiviteit op gelijke wijze behandelt, terwijl die beide 

categorieën van personen zich in totaal verschillende situaties zouden bevinden. 

 

 B.4.  Uit het opschrift van de wet en de in B.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding 

blijkt dat de wetgever een betere inning van de penale boeten heeft willen verzekeren en de 

fraude heeft willen bestrijden door de ambtenaren van douane en accijnzen die tijdens een 

controle op de openbare weg een voertuig detecteren waarvan de eigenaar een verkeersboete 

verschuldigd is ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing of een 

bevel tot betalen, de mogelijkheid te bieden de onmiddellijke betaling te verkrijgen van de 

verschuldigde geldsommen en bij niet-betaling het voertuig te immobiliseren. 

 

 Aangezien de bestreden wet ertoe strekt een betere inning van de penale verkeersboetes te 

verzekeren en de fraude te bestrijden, is het niet redelijk verantwoord de particulieren die 

eigenaar zijn van hun voertuig en de vennootschappen die eigenaar zijn van een klein of groot 

aantal voertuigen met het oog op de exploitatie ervan in het kader van een handelsactiviteit, 

verschillend te behandelen. Zodra de te innen geldsom is opgelegd in een uitvoerbaar 

geworden bevel tot betalen of in een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, 

kan niet redelijk worden verantwoord sommige eigenaars tot onmiddellijke betaling te 

dwingen en anderen ervan vrij te stellen of hun een extra termijn te geven naargelang zij al 

dan niet een groot aantal voertuigen bezitten of naar gelang van de exploitatie ervan. 

 

 B.5.  Het eerste middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.6.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het decreet d’Allarde, met artikel 6 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met de beginselen van 

evenredigheid, van rechtszekerheid, alsook van vrijheid van handel en nijverheid, met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 In een eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 2 van de bestreden wet de 

bestuurder van het voertuig de verplichting op te leggen de geldsommen met betrekking tot 

niet-betaalde penale boeten in handen van de ambtenaren van de bevoegde administratie te 

voldoen op straffe van het voertuig geïmmobiliseerd te zien, terwijl de persoon die de 

geldboete verschuldigd is, een andere bestuurder van een ander voertuig kan zijn. 

 

 In een tweede onderdeel verwijt de verzoekende partij artikel 2 van de bestreden wet te 

bepalen dat de titel die nodig is om het voertuig te immobiliseren en in beslag te nemen, ofwel 

bestaat in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen, ofwel in een in kracht van gewijsde 

gegane rechterlijke beslissing. Door de toepassing van de bestreden wet mogelijk te maken in 

het eerste geval, zonder enige gerechtelijke titel, zou de wetgever niet voorzien in voldoende 

waarborgen en zouden de middelen waarin is voorzien niet evenredig zijn. Het tweede geval 

zou eveneens niet adequaat zijn vermits het geenszins zou vereisen dat de rechterlijke 

beslissing ten uitvoer is gelegd.  

 

 B.7.1.  Met betrekking tot het eerste onderdeel van het middel kan, om de in B.4 

aangegeven redenen, niet redelijk worden verantwoord slechts sommige eigenaars van 

voertuigen tot de betaling van een penale verkeersboete te dwingen en niet andere eigenaars. 

Een dergelijk verschil in behandeling ten aanzien van de betaling van een penale boete zou 

bovendien inbreuk maken op het eigendomsrecht.  

 

 B.7.2.  Daarenboven wordt in het eerste onderdeel van het middel vertrokken van een 

verkeerd uitgangspunt in zoverre de bestreden wet voorziet in een wijze van uitvoering van 

reeds uitgesproken penale boeten en niet in een nieuwe wijze van veroordeling tot penale 

boeten. 
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 Immers, wanneer de persoon die de reeds uitgesproken boete verschuldigd is een andere 

bestuurder is dan diegene wiens voertuig is geïmmobiliseerd, is de bestreden wet niet van 

toepassing aangezien uit B.2 blijkt dat die wet enkel de eigenaar van het voertuig beoogt als 

persoon die een boete verschuldigd is. 

 

 B.7.3.  Wanneer de persoon die de reeds uitgesproken boete verschuldigd is, de eigenaar 

van het voertuig is, staat het aan de eigenaar die zijn voertuig ter beschikking stelt van een 

bestuurder, de nodige maatregelen te nemen teneinde de geldboeten te betalen die hij 

verschuldigd is. 

 

 De artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 

wegverkeer bepalen in dat verband : 

 

 « Art. 67bis.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is 
begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de 
bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat 
deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van 
schuld kan worden weerlegd met elk middel. 
 
 Art. 67ter.  Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan 
met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke 
personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van 
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 
identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 
 
 De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 
datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd 
verstuurd. 
 
 Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het 
ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 
bestuurder meedelen. 
 
 De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 
van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen ». 
 

 B.7.4.  Het eerste onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 
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 B.8.1.  Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel hebben de grieven van de 

verzoekende partij in werkelijkheid meer betrekking op de wetsbepalingen inzake het 

uitvoerbaar geworden bevel tot betalen en de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 

beslissing, begrippen waarnaar de bestreden bepaling verwijst, en op de toepassing van die 

bepalingen. 

 

 B.8.2.  In een hoofdstuk II/1 dat het opschrift « Bevel tot betalen » draagt, bepaalt 

artikel 65/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer : 

 

 « § 1.  Wanneer de in artikel 65, § 1, bedoelde som niet binnen de door de Koning 
bepaalde termijn wordt betaald, kan de procureur des Konings aan de overtreder een bevel 
geven tot betalen van deze geldsom binnen een termijn van vijfenveertig dagen volgend op de 
dag van de verzending van dit bevel. 
 
 Dit bevel wordt per gerechtsbrief verstuurd aan de overtreder en bevat minstens : 
 
 1°  de dagtekening; 
 
 2°  de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen; 
 
 3°  de datum, het tijdstip en de plaats van overtreding; 
 
 4°  de identiteit van de overtreder of, bij gebreke hieraan, van de houder van de 
nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan; 
 
 5°  de referte van de som bedoeld in artikel 65, § 1 en in voorkomend geval van het 
voorstel tot verval van de strafvordering door betaling van de geldsom; 
 
 6°  de dag waarop of de termijn waarbinnen de som uiterlijk moet betaald worden; 
 
 7°  de wijze waarop, de termijn waarbinnen en het parketsecretariaat waarbij het bezwaar 
kan worden ingediend. 
 
 § 2.  De overtreder kan bezwaar indienen bij de procureur des Konings binnen de dertig 
dagen volgend op de dag van verzending van het bevel tot betalen. 
 
 Dit bezwaar wordt met redenen omkleed en houdt keuze van woonplaats in België in, 
indien de verzoeker er zijn woonplaats niet heeft. Het wordt door de overtreder of diens 
advocaat ingediend bij een verzoekschrift dat wordt neergelegd op het parketsecretariaat of 
dat bij aangetekende brief aan het parket wordt verzonden. In dit laatste geval geldt de datum 
van verzending van de aangetekende brief als datum waarop het bezwaar werd ingediend. 
 
 Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid hetzij de referte van het bevel tot 
betalen vermelden, hetzij als bijlage het origineel of een afschrift van het bevel tot betalen 
bevatten. 
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 § 3.  De procureur des Konings kan het bezwaar aanvaarden en geeft er in voorkomend 
geval kennis van aan de overtreder. Indien hij het bezwaar niet aanvaardt, wordt de zaak 
aanhangig gemaakt bij dagvaarding bij de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 145 en 
volgende van het Wetboek van strafvordering. 
 
 De verzoeker wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn bezwaar indien hij of zijn 
advocaat niet verschijnt. 
 
 Overeenkomstig artikel 172 van het Wetboek van strafvordering staat tegen het vonnis 
van de politierechtbank beroep open bij de correctionele rechtbank. 
 
 De verzoeker wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn bezwaar indien hij of zijn 
advocaat niet verschijnt. 
 
 § 4.  Indien de overtreder niet binnen dertig dagen volgend op de dag van verzending van 
het bevel tot betalen, bezwaar heeft ingediend, en de in het bevel tot betalen voorgestelde som 
niet heeft betaald, wordt het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar. De procureur des 
Konings maakt een afschrift van het bevel over aan de bevoegde administratie van de federale 
overheidsdienst Financiën, die de geldsom met alle rechtsmiddelen kan invorderen. 
 
 § 5.  Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het bevel tot 
betalen binnen de in § 2 bedoelde termijn, kan hij het in § 2 bedoelde bezwaar alsnog 
indienen binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de dag waarop hij van dit bevel 
kennis heeft gekregen. 
 
 Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft gekregen van het bevel tot betalen, 
kan hij het in § 2 bedoelde bezwaar alsnog indienen binnen vijftien dagen volgend op de 
eerste daad van gedwongen tenuitvoerlegging van de geldsom door of op vervolging van de 
bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
 § 6.  Het tijdig ingesteld bezwaar schorst de uitvoering van het bevel tot betalen ». 
 

 In een hoofdstuk IIbis dat het opschrift « Bevel tot betaling opgelegd door de procureur 

des Konings wegens bepaalde overtredingen door een persoon die in België een vaste 

woonplaats of een vaste verblijfplaats heeft » draagt, bepalen de artikelen 65bis en 65ter van 

de voormelde wet van 16 maart 1968 : 

 

 « Art. 65bis. § 1.  Na vaststelling van een van de volgende overtredingen : 
 
 1°  […] het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid; 
 
 2°  door een rood of vast oranje-geel verkeerslicht rijden; 
 
 3°  artikel 34 van deze wet; 
 
 4°  artikel 37bis, § 1, 1°, 4° tot 6° van deze wet; 
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 wordt, indien het feit geen schade aan derden heeft veroorzaakt, een bevel tot betaling 
van een geldsom opgelegd. Dit bevel tot betaling kan enkel maar worden opgelegd voor zover 
de vaststelling is gebeurd op geautomatiseerde wijze of met behulp van een technisch 
hulpmiddel en voor zover de procureur des Konings oordeelt dat er geen betwisting bestaat 
nopens de materialiteit der feiten of de identiteit van de overtreder. In dat geval beschikt de 
procureur des Konings niet over de bevoegdheid om geen bevel tot betaling op te leggen. 
Wanneer naar zijn oordeel de materialiteit der feiten of de identiteit van de bestuurder niet 
onbetwistbaar vaststaat kan de in dit artikel bepaalde procedure van bevel tot betaling niet 
toegepast worden. 
 
 Strafrechtelijke vervolging en toepassing van hoofdstuk III van titel I van boek II van het 
Wetboek van strafvordering worden uitgesloten ten aanzien van de overtredingen die 
overeenkomstig artikel 65bis met een bevel tot betaling van een geldsom worden 
gesanctioneerd, met uitzondering evenwel van de mogelijkheid voor de procureur des 
Konings in geval van een overtreding als bedoeld in artikel 29, § 1, eerste lid, de overtreder 
rechtstreeks te dagvaarden voor de politierechtbank met het oog op het bekomen van een 
verval van het recht tot sturen, als bedoeld in artikel 38. 
 
 § 2.  Het bedrag van deze som, dat niet hoger mag zijn dan het maximum van de 
geldboete die op die overtreding staat, vermeerderd met de opdeciemen, wordt door de 
Koning bepaald, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Zij mag niet lager 
zijn dan 50 euro. 
 
 Indien binnen het jaar te rekenen van de datum van bevel tot betaling opgelegd door de 
procureur des Konings een nieuwe in § 1, eerste lid, bedoelde overtreding wordt vastgesteld 
kunnen de in het vorige lid bedoelde bedragen worden verdubbeld. In dat geval oordeelt de 
procureur des Konings dat ofwel een nieuw bevel tot betaling wordt opgelegd, ofwel 
toepassing wordt gemaakt van artikel 216bis, 216ter of 216quater van het wetboek van 
strafvordering, dan wel tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. 
 
 De vaststelling van een samenloop van meerdere overtredingen als bedoeld in § 1 maakt 
het voorwerp uit van een betaling van een enkele som. 
 
 Art. 65ter. § 1.  Overeenkomstig artikel 62, achtste lid wordt een afschrift van het proces-
verbaal aan de overtreder gezonden binnen een termijn van veertien dagen na de vaststelling 
van de inbreuk. De overtreder beschikt over een termijn van veertien dagen te rekenen van de 
dag van de verzending van het afschrift van het proces-verbaal om zijn verweermiddelen met 
betrekking tot de hem ten laste gelegde misdrijven te laten kennen aan de procureur des 
Konings. 
 
 § 2.  Het bevel tot betaling bedoeld in artikel 65bis wordt opgelegd en ondertekend door 
de procureur des Konings en bevat ten minste de volgende vermeldingen : 
 
 1°  de dagtekening; 
 
 2°  de identiteit van de overtreder of de nummerplaat van het voertuig waarmee de 
overtreding werd begaan; 
 
 3°  de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen; 
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 4°  de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar de overtreding is vastgesteld; 
 
 5°  het bedrag van de som evenals de wijze waarop deze moet worden betaald; 
 
 6°  de dag waarop de som uiterlijk moet zijn betaald, evenals de verhogingen wanneer 
niet tijdig wordt betaald; 
 
 7°  de mogelijkheden tot beroep bij de politierechter, onverminderd de mogelijkheid tot 
uitvoering van de geheven som. 
 
 § 3.  Het bevel tot betaling van de som wordt aan de overtreder per gerechtsbrief 
gezonden binnen een termijn van 40 dagen na de vaststelling van de overtreding. Een kopie 
van het bevel tot betaling zal terzelfder tijd naar de ontvanger der domeinen worden 
opgestuurd terzelfder tijd. 
 
 § 4.  De overtreder is gehouden de som te betalen binnen de maand na de kennisgeving 
van het bevel tot betaling. De kennisgeving wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de 
tweede dag die volgt op die van de verzending. 
 
 Wanneer de overtreder het bevel tot betaling niet geheel voldoet binnen de in het eerste 
lid bepaalde termijn, wordt het bedrag ervan met 25 % verhoogd. Deze verhoging is niet van 
toepassing indien de overtreder beroep bij de politierechtbank instelt. 
 
 Het aldus verhoogde bedrag moet binnen een maand na aanmaning, waarin het 
overeenkomstig het vorige lid verhoogde bedrag is opgenomen, worden betaald. 
 
 § 5.  Wanneer de overtreder nalaat de som binnen de in § 4, derde lid, bedoelde termijn te 
betalen, wordt het bevel tot betaling van de som van rechtswege uitvoerbaar. De invordering 
gebeurt door de ontvanger van de penale boeten. 
 
 § 6.  Wanneer de overtreder na aanmaning blijft nalaten de overeenkomstig § 4, derde lid, 
verhoogde som volledig te betalen kan de ontvanger van de penale boeten van de woonplaats 
of hoofdverblijfplaats van de overtreder of van de plaats van overtreding het voertuig 
waarmee de overtreding werd begaan of het voertuig ingeschreven op naam van de overtreder 
immobiliseren. 
 
 De immobilisering wordt ten vroegste opgeheven op de dag van volledige betaling van de 
geheven som en van de eventuele kosten. De immobilisering wordt beëindigd op verzoek van 
de ontvanger der domeinen en de ontvanger van de penale boeten. In geval van 
immobilisering zijn de artikelen 53 en 54 van toepassing. Indien de overtreder de 
verschuldigde som niet heeft betaald binnen zes maanden na de vaststelling van de 
overtreding kan de ontvanger van de penale boeten overgaan tot de gedwongen verkoop van 
het voertuig, op voorwaarde dat het voertuig de eigendom is van de overtreder. 
 
 § 7.  De overtreder kan een schriftelijk verzoek tot intrekking van het bevel of tot 
vermindering van het bedrag van de som tot de politierechter richten binnen een termijn van 
veertien dagen na de kennisgeving van het bevel tot betaling. Dit beroep wordt ingesteld door 
middel van een verzoekschrift ingediend ter griffie van de politierechtbank van het 
rechtsgebied waar de overtreding plaatsvond. 
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 De politierechter beoordeelt de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde som. 
Hij kan de beslissing van de procureur des Konings bevestigen, wijzigen of intrekken. 
 
 Een hoger beroep tegen de beslissing van de politierechter kan worden ingesteld bij de 
correctionele rechtbank die zitting houdt in beroep. Dit hoger beroep wordt ingesteld 
overeenkomstig de artikelen 1056 en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek. Enkel een 
voorziening in cassatie kan tegen het vonnis van de correctionele rechtbank worden ingesteld. 
 
 Onder voorbehoud van de toepassing van de vorige leden zijn de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de correctionele rechtbank ». 
 

 B.8.3.  De artikelen 65/1, 65bis en 65ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende de 

politie over het wegverkeer voorzien in toereikende termijnen, vóór het bevel tot betalen met 

toepassing van artikel 65/1, § 4, of van artikel 65ter, § 5, van de wet uitvoerbaar wordt, opdat 

de overtreder de geldboete kan betalen. Aldus is voorzien in verscheidene, door redelijke 

termijnen gescheiden stappen : verzending van een bevel tot betalen naar de overtreder 

(artikel 65/1, § 1; artikel 65ter, § 3); mogelijkheid om bezwaar in te dienen (artikel 65/1, § 2; 

artikel 65ter, § 7); verzending van een afschrift van het proces-verbaal (artikel 65ter, § 1); 

aanmaning met betrekking tot het verhoogde bedrag (artikel 65ter, § 4). 

 

 B.8.4.  Wanneer de betaling van een geldboete wordt opgelegd in een in kracht van 

gewijsde gegane rechterlijke beslissing, is de veroordeelde noodzakelijkerwijs op de hoogte 

van het bestaan en van het bedrag van die geldboete, vermits hijzelf partij is geweest bij de 

zaak voor de rechtbank. Artikel 197bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering, zoals het is 

vervangen bij artikel 54 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter 

verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken, 

bepaalt immers : 

 

 « De vervolgingen tot invordering van verbeurdverklaarde goederen, de geldboetes en de 
gerechtskosten worden namens het openbaar ministerie uitgeoefend door de bevoegde 
ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën en volgens de aanwijzingen van de 
directeur van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring. 
 
 Deze ambtenaar verricht de handelingen en stelt de vorderingen in, die vereist zijn ter 
inning of ter vrijwaring van de rechten die het vonnis of het arrest aan de Schatkist toekent. 
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 Hij kan, bij een veroordeling tot een verbeurdverklaring van een geldsom, een geldboete 
of de gerechtskosten, overgaan tot de tenuitvoerlegging op de in beslag genomen goederen 
overeenkomstig de aanwijzingen van het openbaar ministerie of de directeur van het Centraal 
Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring. 
 
 […] ». 
 

 Ter uitvoering van die bepaling stuurt de bevoegde ambtenaar een betalingsbericht naar 

de veroordeelde, aan wie het staat onverwijld de verschuldigde som te betalen omdat hij 

anders het risico loopt op een immobilisering van het voertuig met toepassing van de 

bestreden bepaling of van artikel 65ter, § 6, van de voormelde wet van 16 maart 1968. 

 

 B.8.5.  Voor het overige staat het niet aan het Hof zich uit te spreken over de toepassing 

van wetsbepalingen door de administratieve overheid. 

 

 B.8.6.  Het tweede onderdeel van het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.9.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook 

met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De verzoekende 

partij verwijt de bestreden wet niet te voorzien in de middelen die worden gebruikt om de 

bepaling toe te passen, hetgeen afbreuk zou doen aan een door de Grondwet alsook door 

internationale verdragsbepalingen gewaarborgd grondrecht. 

 

 B.10.  De bestreden bepaling heeft alleen ten doel te voorzien in aanvullende maatregelen 

teneinde de penale boeten beter te innen, namelijk de immobilisering van het voertuig tijdens 

een controle op de openbare weg door de ambtenaren van douane en accijnzen en de 

gedwongen verkoop van het voertuig. In dergelijke maatregelen is overigens eveneens 

voorzien bij artikel 65ter, § 6, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 

wegverkeer. 
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 De bestreden bepaling preciseert de voorwaarden waaronder de immobilisering en de 

gedwongen verkoop van het voertuig kunnen plaatsvinden : geldsommen die zijn opgelegd in 

een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen of in een in kracht van gewijsde gegane 

rechterlijke beslissing inzake bepaalde, bij de wet gepreciseerde overtredingen blijven 

onbetaald; de niet-betaling wordt vastgesteld tijdens een controle op de openbare weg door 

ambtenaren van douane en accijnzen; de bestuurder van het voertuig voldoet de geldsommen 

niet in handen van die ambtenaren op het ogenblik van de vaststelling; de schuldenaar heeft 

de verschuldigde geldsommen en de kosten niet betaald binnen 30 dagen na de datum waarop 

het voertuig is geïmmobiliseerd; er is een voorafgaande bekrachtiging door de beslagrechter 

gebeurd. De bestreden bepaling past daarenboven in het verlengde van andere wetsbepalingen 

met betrekking tot de bevelen tot betalen, die, zoals in B.8 is gepreciseerd, toereikende 

waarborgen bevatten. 

 

 In zoverre de grief van de verzoekende partij betrekking heeft op de toepassing, in 

concrete gevallen, van de in de bestreden bepaling vervatte maatregel, dient te worden 

vastgesteld dat een dergelijke grief niet aan die bepaling toe te schrijven is. Het middel dat 

tegen de toepassing, door de administratie, van de bestreden norm is gericht, is in die mate 

niet ontvankelijk, vermits het Hof niet bevoegd is om zich uit te spreken over een mogelijke 

ongrondwettigheid die niet uit de bestreden norm, maar uit de toepassing ervan voortvloeit. 

 

 Voor het overige is de bestreden maatregel, gelet op de door de wetgever nagestreefde 

doelstelling de fraude te bestrijden, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.11.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5824 

 
 

Arrest nr. 183/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 2°, van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten (vervanging van artikel 2, 9°, van het decreet van 19 april 1995 – begrip 

« eigenaar »), ingesteld door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, 

onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 januari 2014 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 januari 2014, heeft het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. C. Lesaffer, advocaat bij 
de balie te Antwerpen, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 2, 2°, van het decreet van 
het Vlaamse Gewest van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten (vervanging van artikel 2, 9°, van het decreet van 19 april 
1995 – begrip « eigenaar »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2013. 
 
 
 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Storme, advocaat bij 
de balie te Gent, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van 
antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
E. De Groot en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, is van oordeel dat zij, als 
havenbeheerder die de gronden waarvan zij eigenaar is in domeinconcessie geeft aan bedrijven, belang heeft bij 
het door haar ingediende beroep. 
 
 Zij zet uiteen dat havens en hun aanhorigheden, krachtens artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek, het 
statuut hebben van openbaar domeingoed, wat met zich meebrengt dat zij op de havengronden enkel precaire 
rechten kan verlenen aan derden in de vorm van vergunningen of domeinconcessies. Zij doet gelden dat een 
domeinconcessie een contract is waarbij de overheid aan een persoon tijdelijk en op een wijze die het recht van 
anderen uitsluit, de toelating verleent privatief gebruik te maken van een deel van het openbaar domein. Zij 
vervolgt dat bij een domeinconcessie de (naakte) eigendom van de gronden niet kan worden overgedragen aan 
de concessiehouders, en dat de concessiegever gedurende de domeinconcessie in beginsel geen eigenaar is van 
de opstallen die de concessiehouder zelf bouwt of van een vorige concessiehouder overneemt. 
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 Zij wijst erop dat het Vlaamse Gewest, bij leegstand of verwaarlozing van bedrijfsgebouwen die zich 
bevinden op gronden die in domeinconcessie werden gegeven, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in het 
verleden heeft belast in het kader van de leegstandsheffing. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij doet gelden dat de bestreden bepaling, waarin wordt vastgelegd wat onder 
« eigenaar » in de zin van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten dient te worden begrepen, op twee manieren kan worden 
geïnterpreteerd. In een eerste interpretatie is de volle eigenaar van een bedrijfsgebouw niet de eigenaar in de zin 
van het voormelde decreet wanneer de naakte grondeigenaar de volle eigenaar van het bedrijfsgebouw een 
domeinconcessie heeft verleend, en is de concessiegever bijgevolg belastingplichtig. In een tweede interpretatie 
is de volle eigenaar van een bedrijfsgebouw wel de eigenaar in de zin van dat decreet en wordt enkel hij als 
belastingplichtige beschouwd. De verzoekende partij meent dat de eerste interpretatie, in tegenstelling tot de 
tweede, ongrondwettig is en is dan ook van oordeel dat zij belang heeft bij de vernietiging van de bestreden 
bepaling in die interpretatie. 
 
 A.1.3.  Het door de verzoekende partij aangevoerde belang wordt door de Vlaamse Regering niet betwist. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 De verzoekende partij meent dat de bestreden bepaling, in de interpretatie dat de volle eigenaar van een 
bedrijfsgebouw niet als de eigenaar dient te worden beschouwd in de zin van het decreet van 19 april 1995 
wanneer de naakte grondeigenaar aan de eigenaar van het bedrijfsgebouw een domeinconcessie heeft verleend, 
een niet-verantwoord verschil in behandeling in het leven roept tussen concessiegevers en andere naakte 
grondeigenaars, doordat de eersten belastingplichtig zijn en de tweeden niet. Bovendien meent zij dat die 
bepaling in die interpretatie een niet-verantwoord verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de 
volle eigenaars, de vruchtgebruikers, de erfpachters en de opstalhouders van bedrijfsgebouwen en, anderzijds, de 
concessiehouders die eigenaar zijn van een bedrijfsgebouw, omdat de eersten belastingplichtig zijn en de laatsten 
niet. 
 
 A.2.2.  In het kader van het aangevoerde middel doet de verzoekende partij evenwel ook gelden dat de 
bestreden bepaling naar haar oordeel grondwettig is, indien ze wordt geïnterpreteerd in die zin dat bij een 
domeinconcessie uitsluitend de volle eigenaar van het bedrijfsgebouw als belastingplichtige wordt beschouwd. 
 
 A.3.1.  Uit de parlementaire voorbereiding leidt de verzoekende partij af dat de decreetgever een einde 
heeft willen stellen aan de rechtsonzekerheid die voortvloeide uit interpretatieproblemen bij de aanwijzing van 
de belastingplichtige wanneer de persoon die zakelijke rechten heeft op een gebouw niet dezelfde is als de 
persoon die eigenaar is van de grond waarop dat gebouw staat. Zij zet uiteen dat de Vlaamse administratie 
beiden beschouwde als belastingplichtigen en dat die administratieve praktijk aanleiding heeft gegeven tot 
verschillende gerechtelijke procedures die evenwel niet tot een eenduidige en vaststaande rechtspraak hebben 
geleid. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij is van oordeel dat de decreetgever, uitgaande van het gegeven dat de eigenaar 
van het gebouw verantwoordelijk is voor de leegstand of de verwaarlozing ervan, het aangewezen heeft geacht 
om de volle eigenaar van het bedrijfsgebouw, de vruchtgebruiker, de opstalhouder en de erfpachter als 
belastingplichtigen aan te wijzen. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij af dat de decreetgever het 
daarentegen niet aangewezen heeft geacht om de concessiehouder als belastingplichtige te beschouwen en dit 
vanwege het precaire karakter van zijn rechten. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij is van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet 
pertinent is ten aanzien van het door de decreetgever nagestreefde doel om diegene die verantwoordelijk is voor 
de leegstand of de verwaarlozing als belastingplichtige te beschouwen. Zij zet uiteen dat een domeinconcessie 
onder meer wordt gekenmerkt door het feit dat de concessiegever eenzijdig tot beëindiging van de 
concessieovereenkomst kan overgaan, telkens wanneer het algemeen belang zulks vereist of verantwoordt. Zij 
meent evenwel dat het precaire karakter van de domeinconcessie geen dienstig argument vormt voor de 
aanwijzing van de concessieverlener als belastingplichtige, omdat de concessieverlener gedurende de 
domeinconcessie geen enkele feitelijke of juridische controle heeft over het in concessie gegeven goed en 
bijgevolg niet verantwoordelijk is voor eventuele leegstand of verwaarlozing van bedrijfsgebouwen. Zij meent 
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dat de concessieverlener de leegstand slechts zou kunnen verhinderen door middel van contractuele afspraken, 
maar dat is volgens haar evengoed mogelijk bij opstal, erfpacht en vruchtgebruik. Zij wijst daarbij erop dat ook 
erfpacht, opstal en vruchtgebruik vroegtijdig kunnen worden beëindigd, niet alleen wanneer dit onderling werd 
overeengekomen, maar ook bij wanprestatie van een van de partijen. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partij meent dat het aanwijzen van de concessieverlener als belastingplichtige 
bovendien noch beleidsmatig noch maatschappelijk gewenst is, omdat daardoor de kosten van de heffing worden 
afgewenteld op de overheid die een domeinconcessie verleent, zonder dat zij verantwoordelijk is voor de 
leegstand of de verwaarlozing. 
 
 A.5.  Wat het aangevoerde verschil in behandeling op het niveau van de eigenaars van bedrijfsgebouwen 
betreft, meent de verzoekende partij dat dit verschil in behandeling evenmin pertinent is ten aanzien van het 
nagestreefde doel om de verantwoordelijke voor de leegstand of de verwaarlozing te belasten, vermits de 
concessiehouders niet kunnen worden belast bij leegstand of verwaarlozing van de gebouwen waarvan zij 
eigenaar zijn. 
 
 A.6.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de verzoekende partij aan de bestreden bepaling een 
draagwijdte toekent die ze niet heeft. Zij zet uiteen dat de schuldenaar van de leegstandsheffing, krachtens 
artikel 15, § 2, van het decreet van 19 april 1995, de eigenaar van de aan de heffing onderworpen 
bedrijfsgebouwen is, en dat een bedrijfsgebouw, krachtens artikel 2, 15°, van dat decreet, elk gebouw of gedeelte 
van een gebouw is waarin een economische activiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Zij meent dat uit de 
combinatie van die bepalingen volgt dat wanneer een gebouw of een gedeelte van een gebouw een andere 
eigenaar heeft dan de overige delen van het « onroerend goed van de bedrijfsruimte », de eigenaar van dat 
gebouw of gedeelte van gebouw belastingplichtig is, en niet de eigenaar van de grond of van andere delen van de 
gebouwen op die grond. De Vlaamse Regering meent dan ook dat de bestreden bepaling, voor wat het recht van 
opstal en van erfpacht betreft, in wezen niets toevoegt aan de artikelen 2, 15°, en 15, § 2, van het decreet van 
19 april 1995. Volgens haar heeft die bepaling wel een meerwaarde wat het vruchtgebruik betreft. 
 
 De Vlaamse Regering meent dan ook dat de bestreden bepaling uitsluitend kan worden geïnterpreteerd in 
die zin dat wanneer de concessiehouder eigenaar is van een gebouw of een gedeelte van een gebouw, om welke 
reden dan ook, die concessiehouder belastingplichtig is en niet de concessiegever. 
 
 A.7.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de verzoekende partij ten onrechte uit de parlementaire 
voorbereiding afleidt dat de concessiegever steeds de schuldenaar is van de heffing. Zij doet gelden dat een 
onderscheid moet worden gemaakt, naargelang de concessiegever al dan niet de eigenaar is van het gebouw. 
Wanneer de concessiehouder eigenaar is van het gebouw, dan is deze volgens haar belastingplichtig. Wanneer 
daarentegen de concessiegever eigenaar is van het gebouw, dan dient deze volgens haar te worden beschouwd 
als de schuldenaar van de heffing. De Vlaamse Regering meent dat de desbetreffende passage uit de 
parlementaire voorbereiding in die zin dient te worden begrepen. 
 
 A.8.1.  In haar memorie van antwoord neemt de verzoekende partij akte van het feit dat de Vlaamse 
Regering de grondwetsconforme interpretatie van de bestreden bepaling die zij voorstaat, onderschrijft. 
 
 A.8.2.  Zij meent echter dat de Vlaamse Regering, door te stellen dat de concessieverlener belastingplichtig 
is wanneer hij de eigenaar is van het bedrijfsgebouw, een bijkomend verschil in behandeling in het leven roept, 
dat evenmin pertinent is ten aanzien van de doelstelling om diegene die verantwoordelijk is voor de leegstand of 
de verwaarlozing te belasten. Zij zet uiteen dat wanneer de overheid de volle eigendom heeft over een 
bedrijfsgebouw en dat gebouw in domeinconcessie geeft aan een derde, die laatste de feitelijke en juridische 
controle verwerft over dat gebouw binnen de perken van de algemene en bijzondere concessievoorwaarden, en 
dit voor de duur van de domeinconcessie. Zij meent dat de concessiegever, hoewel hij volle eigenaar is van dat 
bedrijfsgebouw, in die situatie niet verantwoordelijk kan worden geacht voor de leegstand of de verwaarlozing. 
Zij meent dat in die situatie de volle eigendom van een in domeinconcessie gegeven goed in wezen een naakte 
eigendom sui generis vormt en dat de positie van de concessieverlener bijgevolg volledig vergelijkbaar is met de 
naakte eigenaar die een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik toestaat. 
 
 A.8.3.  De verzoekende partij meent dat de bestreden bepaling evenwel kan worden geïnterpreteerd in die 
zin dat uitsluitend de concessiehouder dient te worden beschouwd als de belastingplichtige. Zij meent dat de 
bestreden bepaling in die interpretatie grondwettig is. 
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 A.9.  De Vlaamse Regering meent in hoofdorde dat de verzoekende partij in haar memorie van antwoord 
het onderwerp van het beroep wijzigt en een nieuw middel aanvoert. Zij is van oordeel dat dat nieuwe middel 
onontvankelijk is, vermits het onderwerp van een beroep niet in de loop van de procedure kan worden gewijzigd. 
Zij wijst bovendien erop dat op het ogenblik dat de memorie van antwoord door de verzoekende partij werd 
ingediend, de termijn voor het indienen van een beroep tegen de bestreden bepaling was verstreken. Zij doet ten 
slotte gelden dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift zelf heeft erkend dat de tweede interpretatie van de 
bestreden bepaling grondwettig is. 
 
 A.10.1.  In ondergeschikte orde, en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het in de memorie van 
antwoord aangevoerde middel ontvankelijk zou zijn, meent de Vlaamse Regering dat dat middel niet gegrond is. 
Zij doet gelden dat de heffingsplicht afhankelijk is van het hebben van een zakelijk genotsrecht op een 
bedrijfsgebouw. Wanneer de gebruiker van het gebouw enkel over een niet-zakelijk recht beschikt, zoals huur, 
bruikleen of concessie zonder eigendom van het gebouw, is de houder van het zakelijk genotsrecht volgens de 
Vlaamse Regering belastingplichtig. 
 
 A.10.2.  De Vlaamse Regering meent dat het gebruikte criterium objectief is en dat het eruit voortvloeiende 
verschil in behandeling redelijk is verantwoord. Zij wijst erop, enerzijds, dat het onderscheid tussen een zakelijk 
genotsrecht en een louter persoonlijk recht een fundamenteel onderscheid is in ons recht, dat rechtszekerheid 
schept, en, anderzijds, dat de decreetgever, door het criterium van het zakelijk genotsrecht te hanteren, ernaar 
heeft gestreefd zo min mogelijk aan te knopen bij meer precaire rechten. Zij wijst erop dat het criterium 
eveneens wordt gebruikt in het insolventierecht en in andere fiscale wetgeving. Zij meent dat het criterium des te 
minder onredelijk is omdat de grondeigenaar in grote mate de keuze heeft om aan een gebruiker een zakelijk dan 
wel een persoonlijk recht toe te kennen. 
 
 A.10.3.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de interpretatie van de bestreden bepaling die de 
verzoekende partij in haar memorie van antwoord voorstelt, niet mogelijk is op basis van de tekst van die 
bepaling, en bovendien een verschil in behandeling in het leven zou roepen dat minder redelijk is verantwoord 
dan het door de decreetgever gemaakte verschil in behandeling. Zij wijst bijvoorbeeld erop dat die interpretatie 
ertoe zou leiden dat de gebruiker van een bedrijfsgebouw bij een domeinconcessie, in tegenstelling tot de 
huurder van een bedrijfsgebouw, als belastingplichtige zou moeten worden beschouwd, terwijl het in beide 
gevallen gaat om gebruikers die niet beschikken over een zakelijk recht op dat gebouw. Zij meent dat zulk een 
verschil in behandeling des te meer onredelijk zou zijn, omdat een domeinconcessie, in tegenstelling tot een 
huur, te allen tijde kan worden stopgezet en kan worden geregeld om redenen van algemeen belang. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het beroep is gericht tegen artikel 2, 2°, van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten. 

 

 Die bepaling vervangt artikel 2, 9°, van het decreet van 19 april 1995 als volgt : 

 

 « 9°  eigenaar : de houder van een van de volgende zakelijke rechten met betrekking tot 
een bedrijfsgebouw : 
 
 a)  de volle eigendom; 
 
 b)  het recht van opstal of van erfpacht; 
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 c)  het vruchtgebruik; ». 
 

 B.1.2.  De voormelde definitie is in het kader van de regelgeving betreffende de 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen van belang 

doordat de « eigenaar » van een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw in die 

regelgeving wordt aangewezen als de schuldenaar van de zogenaamde leegstandsheffing. 

 

 B.2.1.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepaling, in de interpretatie dat de volle 

eigenaar van een bedrijfsgebouw niet als de eigenaar dient te worden beschouwd in de zin van 

het decreet van 19 april 1995 wanneer de grondeigenaar aan de eigenaar van het 

bedrijfsgebouw een domeinconcessie heeft verleend, een niet-verantwoord verschil in 

behandeling in het leven roept tussen concessiegevers en naakte grondeigenaars, doordat de 

eersten belastingplichtig zijn en de tweeden niet. Bovendien meent zij dat die bepaling in die 

interpretatie een niet-verantwoord verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, 

de volle eigenaars, de vruchtgebruikers, de erfpachters en de opstalhouders van 

bedrijfsgebouwen en, anderzijds, de concessiehouders die eigenaar zijn van een 

bedrijfsgebouw, omdat de eersten belastingplichtig zijn en de tweeden niet. 

 

 B.2.2.  In haar verzoekschrift doet de verzoekende partij gelden dat de bestreden bepaling 

evenwel ook kan worden geïnterpreteerd in die zin dat de concessiehouder die volle eigenaar 

is van een bedrijfsgebouw dat zich bevindt op een deel van het openbaar domein dat het 

voorwerp uitmaakt van een domeinconcessie, wel als eigenaar dient te worden beschouwd in 

de zin van het decreet van 19 april 1995 en dat enkel hij, en dus niet de concessiegever, als 

belastingplichtige dient te worden beschouwd van de leegstandsheffing. Zij meent dat de 

bestreden bepaling in die interpretatie bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.3.  De Vlaamse Regering voert aan dat de verzoekende partij in haar middel aan de 

bestreden bepaling een draagwijdte toekent die ze niet heeft. Zij is van oordeel dat die 
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bepaling enkel kan worden geïnterpreteerd in die zin dat de concessiehouder, wanneer hij 

volle eigenaar is van het bedrijfsgebouw, de schuldenaar is van de leegstandsheffing. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 2.6.1.0.1 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna : Vlaamse Codex 

Fiscaliteit), wordt een leegstandsheffing geheven op de bedrijfsruimten die opgenomen zijn in 

de inventaris. Die inventaris wordt krachtens de artikelen 3 en 4 van het decreet van 19 april 

1995 opgemaakt door het « Departement Ruimtelijk Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed » van de Vlaamse administratie, op basis van de door de gemeenten opgestelde 

lijsten van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, gelegen op hun grondgebied. 

 

 B.4.2.  Krachtens artikel 2.6.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit is de 

belastingplichtige degene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de 

bedrijfsgebouwen die onderworpen zijn aan de heffing. 

 

 Krachtens artikel 1.1.0.0.3, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit dienen de 

begrippen, gehanteerd in titel 2, hoofdstuk 6 (« Leegstandsheffing bedrijfsruimten »), van die 

Codex te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 

19 april 1995. 

 

 Het begrip « eigenaar » vervat in artikel 2.6.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit dient 

bijgevolg te worden begrepen in de zin zoals gedefinieerd in artikel 2 van het decreet van 

19 april 1995. De bestreden bepaling betreft die definitie. 

 

 B.5.1.  In de parlementaire voorbereiding wordt de bestreden bepaling toegelicht als 

volgt : 

 

 « Het [decreet van 19 april 1995 (DLB)] bevat in artikel 2, 9°, de volgende definitie van 
‘ eigenaar ’: ‘ diegene die een geheel dan wel gedeeltelijk naakte eigendomsrecht kan laten 
gelden op het betrokken onroerend goed; ’. 
 
 Het decreet bevat echter geen definitie van wat begrepen moet worden onder ‘ het 
betrokken onroerend goed ’, zodat het onduidelijk is of hieronder de gebouwen, dan wel de 
grond, dan wel beide moet worden begrepen. 
 
 Doordat de invulling van dit ‘ naakt eigendomsrecht ’ niet duidelijk is, is ook niet 
duidelijk wie heffingsplichtig is. De jaarlijkse heffing op de onroerende goederen die 
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opgenomen zijn in de inventaris, komt immers ten laste van de eigenaar van de aan de heffing 
onderworpen onroerende goederen (artikel 15, § 2, DLB). 
 
 De onduidelijke invulling van het begrip ‘ eigenaar ’ heeft voornamelijk gevolgen bij het 
bepalen van de heffingsplichtige bij gesplitste eigendomsrechten, bijvoorbeeld bij opstal of 
erfpacht. Bij opstal blijft de opstalgever eigenaar van de grond, de opstalhouder heeft een 
tijdelijk eigendomsrecht voor wat betreft de door hem opgerichte gebouwen en eventueel van 
de reeds bestaande gebouwen. Bij erfpacht blijft de erfpachtgever eigenaar van de grond, de 
erfpachter heeft een tijdelijk eigendomsrecht voor wat betreft de gebouwen. 
 
 Naargelang van welke invulling men geeft aan het begrip ‘ eigenaar ’ is ofwel de 
opstalgever/erfpachtgever (als eigenaar van de grond) heffingsplichtig, dan wel de 
opstalhouder/erfpachter (als eigenaar van het gebouw). 
 
 Het decreet kan eveneens gelezen worden in de zin dat de aangesproken persoon eigen-
domsrechten kan laten gelden ofwel op de grond ofwel op de gebouwen. In deze interpretatie 
is zowel de eigenaar van de grond als de erfpachter/opstalhouder heffingsplichtig. Bij deze 
zienswijze stelt zich dan weer een probleem met betrekking tot de hoofdelijkheid (artikel 15, 
§ 2, tweede zin, DLB), aangezien opstalgever en opstalhouder geen eigenaar van dezelfde 
onroerende goederen zijn. 
 
 Om verdere discussie uit te sluiten en de bedrijven rechtszekerheid te kunnen bieden naar 
de toekomst, is het aangewezen het decreet te verduidelijken. 
 
 Aangezien het veelal de eigenaar van het gebouw is die verantwoordelijk is voor de 
leegstand of verwaarlozing van de bedrijfsruimte en niet de eigenaar van de grond, is het 
aangewezen om de volle eigenaar van het bedrijfsgebouw, de opstalhouder en de erfpachter 
als heffingsplichtige aan te duiden. 
 
 Het sluit tevens beter aan bij de bedoeling van de decreetgever om, in geval een recht van 
vruchtgebruik werd verleend op het betrokken bedrijfsgebouw, de vruchtgebruiker hierop aan 
te spreken en niet de naakte eigenaar. Leegstand kan immers enkel ontstaan indien de 
vruchtgebruiker zijn plicht om het bedrijfsgebouw als een goed huisvader te beheren, niet 
nakomt. Dit geldt eveneens voor verwaarlozing, als zij haar oorzaak vindt in een gebrekkig 
onderhoud. 
 
 In geval van verhuring van het bedrijfsgebouw blijft de eigenaar verantwoordelijk voor 
het structureel onderhoud, zodat het aangewezen is om in dat geval niet de huurder maar wel 
de eigenaar als heffingsplichtig aan te merken. 
 
 Een domeinconcessie is een administratieve overeenkomst waarbij de overheid een 
persoon het recht verleent om een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk en op een wijze 
die het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen en die om redenen ontleend aan het 
openbaar belang eenzijdig kan worden herroepen. Een wezenlijk kenmerk van de 
domeinconcessie is dat de concessieverlenende overheid op ieder ogenblik, onmiddellijk en 
eenzijdig, tot beëindiging van de concessieovereenkomst kan overgaan, telkens wanneer het 
algemeen belang zulks vereist/verantwoordt. Gelet op het precaire karakter van de rechten van 
de concessiehouder is het niet aangewezen deze als heffingsplichtige te beschouwen. 
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 Met de nieuwe definitie van ‘ eigenaar ’ wordt ook aangesloten bij de regeling in het 
kader van de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen (artikel 27, 
§ 1, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende de bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996). Deze regeling in verband met verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen beschouwt als heffingsplichtige de houder van een van de hierna vermelde 
zakelijke rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning : 
 
 -  de volle eigendom; 
 
 -  het recht van opstal of van erfpacht; 
 
 -  het vruchtgebruik. 
 
 Voorgesteld wordt om een gelijkaardige regeling op te nemen voor de bedrijfsruimten. 
[…] 
 
 […] 
 
 Tevens wordt een definitie van ‘ bedrijfsgebouw ’ ingevoegd. Hieronder wordt verstaan : 
elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft 
plaatsgevonden of plaatsvindt. Aangezien het in de praktijk soms voorkomt dat een gedeelte 
van een gebouw wordt overgedragen aan een andere eigenaar en aldus een afzonderlijke 
entiteit gaat uitmaken, wordt in de definitie ook ‘ een gedeelte van een gebouw ’ opgenomen 
als mogelijkheid » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2012-2013, nr. 2052/1, pp. 3-5). 
 

 B.5.2.  Daaruit blijkt dat de decreetgever met de bestreden bepaling een einde heeft 

willen maken aan de rechtsonzekerheid die was gerezen bij het bepalen van de 

belastingplichtige wanneer de persoon die zakelijke rechten heeft op het bedrijfsgebouw, niet 

de eigenaar is van de grond waarop dat gebouw is gevestigd, rechtsonzekerheid die 

voortvloeide uit de voorheen in het decreet van 19 april 1995 vervatte definitie van 

« eigenaar ». Ervan uitgaande dat het doorgaans « de eigenaar van het gebouw is die 

verantwoordelijk is voor de leegstand of verwaarlozing van de bedrijfsruimte en niet de 

eigenaar van de grond », heeft hij het aangewezen geacht de volle eigenaar van het 

bedrijfsgebouw, de opstalhouder, de erfpachter en de vruchtgebruiker als belastingplichtigen 

aan te wijzen. 

 

 B.6.1.  Een domeinconcessie is een administratieve overeenkomst waarbij de overheid 

een persoon het recht verleent om een deel van het openbaar domein tijdelijk en op een wijze 

die het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen, en die om redenen ontleend aan het 

algemeen belang eenzijdig kan worden beëindigd. 
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 B.6.2.  Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat een recht van opstal kan 

worden gevestigd op een goed van het openbaar domein, voor zover dat recht de bestemming 

ervan tot het gebruik van allen niet verhindert (Cass., 18 mei 2007, Arr. Cass., 2007, nr. 257). 

 

 Ofschoon een domeinconcessie op zich geen zakelijke rechten doet ontstaan (Cass., 

17 maart 1924, Pas., 1924, I, p. 256), kan de concessiegever aan de concessiehouder het recht 

verlenen om op het desbetreffende deel van het openbaar domein een gebouw op te richten, 

waarvan de concessiehouder, op grond van een accessoir opstalrecht, tijdelijk de volle 

eigenaar is. 

 

 B.7.1.  Zoals in B.4.2 is vermeld, is de schuldenaar van de leegstandsheffing, krachtens 

artikel 2.6.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, degene die op 1 januari van het aanslagjaar 

eigenaar is van de bedrijfsgebouwen die onderworpen zijn aan de heffing. 

 

 Krachtens artikel 2, 15°, van het decreet van 19 april 1995, zoals vervangen bij het 

decreet van 5 juli 2013, dient onder een « bedrijfsgebouw » te worden begrepen : elk gebouw 

of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft plaatsgevonden of 

plaatsvindt. 

 

 Krachtens de bestreden bepaling dient de houder van de erin opgesomde zakelijke 

rechten met betrekking tot een bedrijfsgebouw - volle eigendom, recht van opstal, recht van 

erfpacht en vruchtgebruik - te worden beschouwd als de « eigenaar » van het bedrijfsgebouw. 

 

 B.7.2.  Uit het lezen in samenhang van de voormelde bepalingen volgt dat wanneer een 

persoon volle eigenaar is van een bedrijfsgebouw dat is gevestigd op een deel van het 

openbaar domein dat door de overheid in domeinconcessie is gegeven, die persoon de 

schuldenaar is van de leegstandsheffing en dus niet de concessieverlenende overheid. 

 

 B.8.1.  De verzoekende partij verwijst evenwel naar de in B.5.1 aangehaalde 

parlementaire voorbereiding, die vermeldt dat het « gelet op het precaire karakter van de 

rechten van de concessiehouder […] niet  aangewezen [is] deze als heffingsplichtige te 

beschouwen ». 
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 B.8.2.  De zin van een decreetsbepaling kan niet worden omgebogen door verklaringen 

die aan de aanneming ervan zijn voorafgegaan, te laten voorgaan op de duidelijke tekst van 

die bepaling. 

 

 B.8.3.  Overigens, zoals de Vlaamse Regering aanvoert, kan de voormelde passage uit de 

parlementaire voorbereiding worden geïnterpreteerd in die zin dat de concessiehouder niet als 

belastingplichtige kan worden beschouwd wanneer de concessieverlenende overheid volle 

eigenaar is van het desbetreffende bedrijfsgebouw, en dat in dat geval die laatste, als volle 

eigenaar in de zin van de bestreden bepaling, dient te worden beschouwd als 

belastingplichtige. 

 

 B.9.  Uit het voorgaande volgt dat de bestreden bepaling niet de draagwijdte heeft die de 

verzoekende partij in haar middel eraan verleent. 

 

 B.10.  Het enige middel is niet gegrond. 

 

 B.11.  In zoverre de verzoekende partij in haar memorie van antwoord aanvoert dat de in 

B.8.3 vermelde interpretatie van de bestreden bepaling een niet te verantwoorden verschil in 

behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de overheid die volle eigenaar is van een 

bedrijfsgebouw dat aan een derde in domeinconcessie werd gegeven en, anderzijds, de 

eigenaar die een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik toestaat aan een derde, voert zij 

een nieuw middel aan dat om die reden niet ontvankelijk is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5870 

 
 

Arrest nr. 184/2014 
van 10 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, 

van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 februari 2014 in zake M.A. en F.A., in aanwezigheid van de Federatie 
van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten en van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, alsook in aanwezigheid van 
Mr. Jill Van Eecke, in haar hoedanigheid van schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 3 maart 2014, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij schulden die uit de schending van 
wetgevingen van openbare orde zijn ontstaan, anders behandelen ? 
 
 Is er specifieker schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre 
socialezekerheidsinstellingen die het slachtoffer van sociale fraude zijn, hun schuldvorderingen 
opgenomen zien in een plan dat in een kwijtschelding van schulden voorziet, terwijl 
slachtoffers die lichamelijke schade hebben geleden en schuldeisers van een onverschoonbare 
gefailleerde hun schuldvorderingen van een dergelijke opname vrijgesteld zien ? ». 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
P. Nihoul en E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 2014 
in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In een dossier inzake collectieve schuldenregeling met betrekking tot M.A. en F.A. legt de 
schuldbemiddelaar, die de onmogelijkheid vaststelt om een minnelijke aanzuiveringsregeling op te stellen, bij de 
Arbeidsrechtbank te Brussel een proces-verbaal van niet-bevinding neer. Zij suggereert de Rechtbank een 
evolutieve gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te stellen met een kwijtschelding van schulden in kapitaal, 
hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig. De Rechtbank stelt vast dat de schulden van de personen die schuldbemiddeling 
genieten, uitsluitend sociale prestaties inhouden die onterecht zijn verkregen, ingevolge de deelneming van M.A. 
aan sociale fraude. Zij besluit daaruit dat het gaat om burgerlijke schulden die uit een misdrijf zijn ontstaan maar 
merkt op dat het karakter van openbare orde ervan te dezen geen gevolgen heeft, aangezien de wetgever de fiscale 
en strafrechtelijke schulden niet heeft uitgesloten van de mogelijkheid van een kwijtschelding in het kader van een 
collectieve schuldenregeling. Zij vraagt zich evenwel af of er een discriminatie bestaat aangezien de 
kwijtschelding van schulden daarentegen wordt uitgesloten voor de schulden die het herstel vormen van de 
lichamelijke schade die door het slachtoffer van een misdrijf is geleden en voor de schulden van een 
onverschoonbare gefailleerde. Zij stelt het Hof bijgevolg de voormelde vraag. 



3 

  III.  In rechte 
 

- A - 
 
 De Ministerraad gedraagt zich naar de beoordeling van het Hof. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, 

§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de maatregelen voorzien in artikel 1675/12, § 1, niet volstaan om de in 
artikel 1675/3, derde lid, genoemde doelstelling te bereiken, kan de rechter, op vraag van de 
schuldenaar, besluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van 
kapitaal onder de volgende voorwaarden : 
 
 -  alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op 
initiatief van de schuldbemiddelaar. De verdeling heeft plaats met inachtname van de 
gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang; 
 
 -  na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog 
verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met 
inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat de lopende 
onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid. 
 
 Onverminderd artikel 1675/15, § 2, kan de kwijtschelding van schulden maar verkregen 
worden als de schuldenaar de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling heeft nageleefd, 
en behoudens terugkeer van de schuldenaar tot beter fortuin vóór het einde van de gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling. 
 
 § 2.  Het vonnis duidt de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling aan, die ligt 
tussen drie en vijf jaar. Artikel 51 is niet van toepassing. 
 
 § 3.  De rechter kan geen kwijtschelding verlenen voor volgende schulden : 
 
 -  de onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende 
vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling; 
 
 -  de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een 
lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf; 
 
 -  de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement. 
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 § 4.  In afwijking van de voorgaande paragraaf kan de rechter kwijtschelding verlenen 
voor de schulden van een gefailleerde die overblijven na een faillissement waarvan de sluiting 
is uitgesproken met toepassing van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk 
en de opschorting van betaling. Deze kwijtschelding kan niet worden verleend aan de 
gefailleerde die veroordeeld werd wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk. 
 
 § 5.  Met inachtneming van artikel 1675/3, derde lid, kan de rechter wanneer hij de 
regeling opstelt, bij bijzonder gemotiveerde beslissing afwijken van de artikelen 1409 tot 1412, 
zonder dat de inkomsten waarover de verzoeker beschikt minder kunnen bedragen dan de 
bedragen bedoeld in artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie. 
 
 § 6.  Wanneer de rechter de regeling opstelt, moet hij toezien op de prioritaire betaling van 
de schulden, die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden 
in het gedrang brengen ». 
 

 Artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Als blijkt dat geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoende middelen beschikt, neemt de bemiddelaar 
deze vaststelling op in het in artikel 1675/11, § 1, bedoelde procesverbaal, met een met redenen 
omkleed voorstel dat de toekenning van een totale kwijtschelding van de schulden en de 
eventuele maatregelen die er naar zijn mening mee gepaard moeten gaan, rechtvaardigt. 
 
 § 2.  De rechter kan in dergelijk geval de totale kwijtschelding van de schulden toestaan 
zonder aanzuiveringsregeling en onverminderd de toepassing van artikel 1675/13, § 1, eerste 
lid, eerste streepje, 3 en 4. 
 
 § 3.  Deze beslissing kan gepaard gaan met begeleidingsmaatregelen, waarvan de duur vijf 
jaar niet mag overschrijden. 
 
 Artikel 51 is niet van toepassing. 
 
 § 4.  De kwijtschelding van de schulden is verworven, behoudens terugkeer tot beter 
fortuin binnen vijf jaar die volgen op de beslissing. 
 
 § 5.  De beslissing kan gedurende vijf jaar herroepen worden onder de in artikel 1675/15 
bedoelde voorwaarden ». 
 

 B.1.2.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat aan het Hof een vraag wordt gesteld over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van een eventueel verschil in 

behandeling tussen de sociale instellingen die het slachtoffer van sociale fraude zijn, wier 

schuldvorderingen kunnen worden opgenomen in een plan dat in een kwijtschelding van 

schulden voorziet, en de schuldeisers, enerzijds, van de dader van een misdrijf dat hun 

lichamelijke schade heeft berokkend, en, anderzijds, van een onverschoonbaar verklaarde 

gefailleerde, wiens schuldvorderingen niet in een dergelijk plan kunnen worden opgenomen. 



5 

 

 B.2.1.  De procedure van collectieve schuldenregeling, ingevoerd bij de wet van 5 juli 

1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand 

van de in beslag genomen onroerende goederen, heeft tot hoofddoel de financiële situatie te 

herstellen van een schuldenaar met overmatige schuldenlast door hem met name ertoe in staat 

te stellen voor zover mogelijk zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij 

zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden (artikel 1675/3, derde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de voormelde wet van 5 juli 1998). De 

financiële situatie van de persoon met overmatige schuldenlast wordt in kaart gebracht en de 

ongecontroleerde druk van de schuldeisers valt voor die persoon weg dankzij het optreden van 

een schuldbemiddelaar, die luidens artikel 1675/6 van hetzelfde Wetboek wordt aangewezen 

door de rechter die voorafgaandelijk uitspraak heeft gedaan over de toelaatbaarheid van de 

vordering tot collectieve schuldenregeling. De beschikking van toelaatbaarheid doet een 

toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers en heeft de opschorting van de loop 

van de intresten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg 

(artikel 1675/7 van hetzelfde Wetboek). 

 

 B.2.2.  De schuldenaar stelt aan zijn schuldeisers voor een minnelijke collectieve 

aanzuiveringsregeling te treffen, onder toezicht van de rechter; die kan een gerechtelijke 

aanzuiveringsregeling opleggen indien geen akkoord wordt bereikt (artikel 1675/3). Die 

ontstentenis van akkoord wordt vastgesteld door de bemiddelaar (artikel 1675/11). De 

gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan een aantal maatregelen bevatten, zoals het uitstel of de 

herschikking van betaling van de schulden of de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de 

moratoire intresten, vergoedingen en kosten (artikel 1675/12) en, indien die maatregelen het 

niet mogelijk maken de financiële situatie van de schuldenaar te herstellen, elke andere 

gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, op voorwaarde dat de in 

artikel 1675/13 vastgestelde voorwaarden in acht worden genomen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 1675/13, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek 

blijkt dat die paragraaf is opgevat en aangenomen met de bedoeling rekening te houden met de 

realiteit van de overmatige schuldenlast : 

 
 « […] schuldenaars zijn onvermogend en de economische logica mag niet aanvaarden dat 
deze personen zich verschansen in de ondergrondse economie en een gewicht voor de 
maatschappij blijven. Zij moeten opnieuw in het economisch en sociaal stelsel worden 
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opgenomen door hen de mogelijkheid te geven een nieuwe start te nemen » (Parl. St., Kamer, 
1996-1997, nrs. 1073/1-1074/1, p. 45). 
 

 B.2.3.  Indien geen enkele minnelijke of gerechtelijke regeling mogelijk is omdat de 

verzoeker over onvoldoende middelen beschikt, machtigt artikel 1675/13bis, ingevoegd bij de 

wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift 

op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, de rechter ertoe de volledige 

kwijtschelding van de schulden, met uitzondering van de in artikel 1675/13, § 3, opgesomde 

schulden, toe te kennen. 

 

 B.2.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 1675/13 blijkt verder dat de 

wetgever strenge voorwaarden heeft gesteld aan de kwijtschelding van de schulden in 

hoofdsom : 

 
 « In principe gebeurt de gerechtelijke aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van 
schulden in hoofdsom.  
 
 Bovendien kan de rechter, op verzoek van de schuldenaar, een grotere kwijtschelding van 
schulden beslissen dan deze bedoeld bij het vorig artikel, inzonderheid op de hoofdsom, maar 
mits naleving van heel strenge voorwaarden en modaliteiten, inzonderheid de tegeldemaking 
van alle goederen waarop beslag kan worden gelegd, conform de regels betreffende de 
gedwongen tenuitvoerlegging.  
 
 Het spreekt voor zich dat deze maatregel slechts zal worden beslist indien de rechter deze 
onontbeerlijk acht in bijzonder ernstige toestanden van overmatige schuldenlast, waarin de 
schuldenaar niet over voldoende middelen beschikt om zijn schuldeisers terug te betalen » 
(Parl. St., Kamer, 1996-1997, nrs. 1073/1-1074/1, p. 44). 
 

 B.2.5.  Evenzo, toen hij artikel 1675/13bis heeft ingevoegd, heeft de wetgever gepreciseerd 

dat het aangewezen was aan de rechter de mogelijkheid te bieden een volledige kwijtschelding 

van schulden toe te kennen « indien dit het enige sociaal toelaatbare antwoord is en dit van aard is 

om volledig te beantwoorden aan het principe van het respecteren van de menselijke 

waardigheid » en dat « de rechter begeleidende maatregelen [kan] opleggen » (Parl. St., Kamer, 

2003-2004, DOC 51-1309/001, p. 21). 

 

 B.3.  Wanneer de wetgever een categorie van personen wil beschermen om hen « opnieuw 

in het economisch en sociaal stelsel […] [op te nemen] door hen de mogelijkheid te geven een 

nieuwe start te nemen » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nrs. 1073/1-1074/1, p. 45) en hij daartoe 

toestaat dat een gerechtelijke aanzuiveringsregeling een kwijtschelding van schulden bevat, 
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behoort het tot zijn beoordelingsbevoegdheid de categorieën van schuldeisers aan te wijzen aan 

wie die kwijtschelding van schulden niet kan worden opgelegd. Hij mag daardoor evenwel geen 

onverantwoorde verschillen in behandeling teweegbrengen. 

 

 B.4.1.  De wetgever heeft de toelaatbaarheid van het verzoekschrift tot collectieve 

schuldenregeling niet afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de schulden niet te wijten 

zijn aan een opzettelijke of een zware fout. Daarenboven heeft hij noch de schulden die voor 

strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken geldboeten inhouden, noch de fiscale of sociale 

schulden uitgesloten van de mogelijkheid tot gedeeltelijke of volledige kwijtschelding door de 

rechter. 

 

 B.4.2.  Hij heeft daarentegen de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan 

voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf, uitgesloten van de 

gedeeltelijke of volledige kwijtschelding in het kader van de collectieve schuldenregeling, 

uitsluiting die wordt verantwoord door de overweging dat de kwijtschelding van die schulden 

in dat geval bijzonder onbillijk zou zijn (Parl. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-929/5, p. 46). 

 

 B.4.3.  Bij zijn arresten nr. 175/2006 van 22 november 2006 en nr. 162/2012 van 

20 december 2012 heeft het Hof geoordeeld dat die uitsluiting niet in strijd was met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.1.  De wetgever heeft ook uitdrukkelijk bepaald dat de schulden van een gefailleerde die 

blijven bestaan na de sluiting van het faillissement, niet konden worden kwijtgescholden. Die 

uitsluiting werd verantwoord door het feit dat het « logisch [is] dat, wanneer de 

handelsrechtbank beslist heeft om aan een gefailleerde het voordeel van de verschoonbaarheid 

[op grond van de artikelen 80 en volgende van de faillissementswet van 8 augustus 1997], en 

dus van een kwijtschelding van schulden, te weigeren, op deze beslissing niet meer kan worden 

teruggekomen in het kader van een latere procedure van collectieve schuldenregeling » (Parl. 

St., Kamer, 1996-1997, nrs. 1073/1-1074/1, p. 47). 

 

 B.5.2.  Door de schulden die blijven bestaan na de sluiting van het faillissement, uit te 

sluiten van de mogelijkheid te worden kwijtgescholden, beoogde de wetgever de wetgeving 

inzake faillissement en de wetgeving inzake collectieve schuldenregeling, wat betreft de 

kwijtschelding van schulden, op elkaar af te stemmen. Meer specifiek wilde hij vermijden dat 
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personen die als handelaar-natuurlijke persoon failliet werden verklaard later in een burgerlijke 

procedure kwijtschelding zouden kunnen verkrijgen van de schulden die overbleven na het 

sluiten van het faillissement waarvoor zij niet verschoonbaar waren verklaard. Hij wenste niet 

dat op dat punt de uitspraak van de handelsrechter en die van de beslagrechter met elkaar in 

tegenspraak zouden komen. 

 

 B.5.3.  Bij zijn arresten nr. 83/2004 van 12 mei 2004 en nr. 139/2004 van 22 juli 2004 

heeft het Hof geoordeeld dat het uitsluiten van de schulden die na de sluiting van het 

faillissement blijven bestaan, van de mogelijkheid te worden kwijtgescholden in het kader van 

de collectieve schuldenregeling, redelijk verantwoord was. 

 

 B.6.  Zoals in B.3 is vermeld, behoort het tot de beoordelingsbevoegdheid van de 

wetgever, rekening houdend met het doel dat hij nastreeft door de collectieve schuldenregeling 

in te voeren, te beslissen welke de schulden zijn die niet gedeeltelijk of volledig door de rechter 

kunnen worden kwijtgescholden. Aangezien, enerzijds, het uitsluiten van de schulden die een 

schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt 

door een misdrijf, en, anderzijds, het uitsluiten van de schulden van de gefailleerde die niet 

verschoonbaar is verklaard, redelijk verantwoord zijn om de in B.4 en in B.5 vermelde redenen, 

heeft de wetgever de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden door te oordelen dat 

het niet opportuun was ook de schulden die uit een inbreuk op de sociale wetgeving zijn 

ontstaan, uit te sluiten van de mogelijkheid te worden opgenomen in een collectieve 

aanzuiveringsregeling die in een kwijtschelding van schulden voorziet. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre zij de schuldvorderingen van de 

socialezekerheidsinstellingen die het slachtoffer van sociale fraude zijn, niet uitsluiten van de 

mogelijkheid te worden opgenomen in een plan dat in een kwijtschelding van schulden 

voorziet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5762 

 
 

Arrest nr. 185/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in 
samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek, artikel 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden en artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, gesteld door 
het Hof van Cassatie. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 26 november 2013 in zake C.F. tegen de nv « Marine Harvest Pieters » en 
anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 december 2013, heeft 
het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 56, tweede lid, in samenhang gelezen met artikel 25 Strafwetboek, 
artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden en artikel 25, § 2, b, Wet Strafuitvoering, de 
artikelen 10 en 11 Grondwet, in zoverre het toelaat om ten aanzien van de beklaagde die, op 
basis van verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning, naar de correctionele 
rechtbank is verwezen wegens een gecorrectionaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan 
vijf jaar nadat hij een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf 
is verjaard, een wettelijke staat van herhaling vast te stellen, wat zijn invloed heeft op het 
toepasselijk regime van strafuitvoering, terwijl dat niet toegelaten is ten aanzien van de 
beschuldigde die, bij gebrek aan verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning 
wegens dezelfde misdaad naar het hof van assisen is verwezen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  C.F., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. L. Arnou, advocaat bij de balie te 
Brugge; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz en 
Mr. A. Poppe, advocaten bij de balie te Brussel. 
 
 C.F. heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
T. Merckx-Van Goey en F. Daoût te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, 
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst 
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en 
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de 
zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 C.F. is bij vonnis van de Politierechtbank te Brugge van 17 november 2008 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van één jaar wegens het besturen van een voertuig met vervallen rijbewijs. 
 
  



 3 

 Bij vonnis van 26 juli 2012 van de Correctionele Rechtbank te Brugge is C.F. voor andere feiten, 
waaronder poging tot doodslag, veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van veertig maanden. Rekening 
houdend met de veroordeling door de Politierechtbank, stelt de Correctionele Rechtbank vast dat C.F. zich 
bevindt in staat van wettelijke herhaling. 
 
 C.F. heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld, maar na een nieuwe kwalificatie van de feiten (waarbij 
de poging tot doodslag is vervangen door poging tot moord wegens voorbedachtheid) is hij door het Hof van 
Beroep te Gent veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van tien jaar. 
 
 C.F. heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld. In een derde onderdeel van het enige cassatiemiddel 
betoogt C.F. dat aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag moet worden gesteld over het verschil in 
behandeling, op het stuk van de strafuitvoering, tussen personen die in verdenking zijn gesteld voor een misdaad 
en die zich in staat van wettelijke herhaling bevinden, al naargelang die misdaad al dan niet is 
gecorrectionaliseerd. 
 
 Na te hebben vastgesteld dat de arresten nrs. 193/2011 van 15 december 2011 en 199/2011 van 
22 december 2011 weliswaar betrekking hebben op een verwant onderwerp, maar geen uitspraak doen over de 
gevolgen van het al dan niet vaststellen van de staat van wettelijke herhaling voor de mogelijkheid voor de 
veroordeelde om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld krachtens artikel 25, § 2, van de wet van 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, beslist het Hof van Cassatie tot het stellen 
van de hiervoor geciteerde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  C.F. doet opmerken dat, krachtens de artikelen 54 en 55 van het Strafwetboek, het hof van assisen de 
staat van wettelijke herhaling enkel kan vaststellen in geval van misdaad na misdaad, terwijl de correctionele 
rechtbank dat kan na een vroegere veroordeling tot een criminele straf (artikel 56, eerste lid, van het 
Strafwetboek) alsook na een vroegere veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar, indien de 
veroordeelde een nieuw wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of 
sinds zijn straf is verjaard (artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek). 
 
 De wettelijke herhaling kan niet alleen een zwaardere bestraffing met zich meebrengen; zij heeft ook tot 
gevolg dat de veroordeelde pas later in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 25, 
§ 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 
(hierna : de wet van 17 mei 2006)). 
 
 C.F. doet ook opmerken dat een beschuldigde die normaal gesproken naar het hof van assisen wordt 
verwezen, zoals te dezen wegens een poging tot moord, voor de correctionele rechtbank kan worden gebracht als 
verzachtende omstandigheden in aanmerking worden genomen. 
 
 Hoewel het de bedoeling van de wetgever is om de persoon te bevoordelen wanneer verzachtende 
omstandigheden in aanmerking kunnen worden genomen, valt dat voordeel weg als die persoon zich bevindt in 
staat van wettelijke herhaling in de zin van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek. 
 
 Volgens C.F. houdt de huidige wettelijke regeling een voordeel in voor een persoon die zich bevindt in 
staat van wettelijke herhaling als bedoeld in artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, maar voor wie bij de 
regeling van de rechtspleging geen verzachtende omstandigheden in aanmerking zijn genomen en die naar het 
hof van assisen wordt verwezen. Aangezien door dat Hof geen wettelijke herhaling kan worden vastgesteld, 
komt die persoon na het ondergaan van één derde van zijn straf in aanmerking voor een voorwaardelijke 
invrijheidstelling, terwijl het hof van assisen nog altijd verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen. 
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 De persoon die door de correctionele rechtbank wordt veroordeeld en zich bevindt in staat van wettelijke 
herhaling in de zin van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, wordt niet alleen benadeeld wat de 
maximumduur van de straf betreft, maar ook wat de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft : hij komt eerst na 
het ondergaan van twee derden van zijn straf in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. 
 
 Ondanks het in aanmerking nemen van verzachtende omstandigheden, wordt de persoon die voor de 
correctionele rechtbank wordt gebracht, dus benadeeld wat de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft. 
 
 Volgens C.F. is er voor dat verschil in behandeling geen verantwoording ten aanzien van de motieven wat 
de strafuitvoering betreft, noch ten aanzien van de bekommernis om de werklast van het hof van assisen te 
verminderen. 
 
 Hij besluit dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden en dat de prejudiciële vraag 
bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad stelt dat de betrokken categorieën van personen vergelijkbaar zijn en dat het 
verschil in behandeling berust op een objectief en pertinent criterium, te weten de aard van het misdrijf en het 
daarvoor bevoegde strafrechtscollege. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is evenwel van mening dat de prejudiciële vraag, rekening houdend met de arresten 
van het Hof nrs. 193/2011 van 15 december 2011 en 199/2011 van 22 december 2011, geen antwoord behoeft : 
aangezien de betrokkene is veroordeeld een hoofdgevangenisstraf van tien jaar, kan de toepassing van artikel 56, 
tweede lid, van het Strafwetboek niet leiden tot een gevangenisstraf die hoger zou zijn dan die welke het hof van 
assisen had kunnen opleggen. 
 
 Het gegeven dat de betrokkene geen aanspraak zou kunnen maken op een voorwaardelijke 
invrijheidstelling na het ondergaan van één derde van zijn straf, kan geen gevolgen hebben voor het oordeel van 
de rechter ten gronde. 
 
 Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit artikel 25, § 2, van de wet van 17 mei 2006 heeft immers 
niet te maken met de bestraffing, maar met de strafuitvoering. Een beweerd verschil in behandeling dient dan 
ook te worden aangevoerd overeenkomstig de procedures tot voorwaardelijke invrijheidstelling krachtens de 
artikelen 30 en volgende van de wet van 17 mei 2006. 
  
 Volgens de Ministerraad behoeft de prejudiciële vraag derhalve geen antwoord, omdat de beweerde 
ongelijkheid niet voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling. 
 
 A.2.3.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling geen kennelijk 
onevenredige gevolgen teweegbrengt. 
 
 De Ministerraad refereert aan het arrest nr. 199/2011 (B.6.1) en stelt dat het gegeven dat een beklaagde 
eerst na twee derden van zijn gevangenisstraf te hebben ondergaan in aanmerking komt voor zijn 
voorwaardelijke invrijheidstelling, geen afbreuk doet aan het besluit van het Hof. 
 
 Te dezen zou het hof van assisen de feiten hoogstens kunnen bestraffen met een opsluiting van dertig jaar. 
Overeenkomstig artikel 25, § 2, c), van de wet van 17 mei 2006 kan de door het hof van assisen veroordeelde 
persoon pas voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld nadat hij vijftien jaar van zijn gevangenisstraf heeft 
ondergaan. 
 
 Enkel indien de beklaagde die door de correctionele rechtbank werd veroordeeld een gevangenisstraf zou 
moeten ondergaan van meer dan vijftien jaar alvorens hij een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan 
indienen, zou er een schending zijn van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 25, § 2, van de wet 
van 17 mei 2006. 
 
 Volgens de Ministerraad zal dat te dezen niet het geval zijn, aangezien de beklaagde in het bodemgeschil al 
een dergelijk verzoek zal kunnen indienen na twee derden van zijn gevangenisstraf van tien jaar te hebben 
ondergaan. 
 
 De Ministerraad stelt dat die vraag niet rijst voor de bodemrechter, maar voor de strafuitvoeringsrechtbank. 
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 Hij besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
 
 A.3.1.  C.F. neemt er nota van dat de Ministerraad van oordeel is dat de categorieën van personen 
vergelijkbaar zijn en dat het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van het 
misdrijf. 
 
 A.3.2.  C.F. is het echter niet eens met de stelling van de Ministerraad dat de prejudiciële vraag, rekening 
houdend met het voormelde arrest nr. 193/2011, geen antwoord zou behoeven : dat arrest had enkel betrekking 
op de straftoemeting, terwijl het te dezen gaat over de strafuitvoering en meer bepaald de mogelijkheid om een 
voorwaardelijke invrijheidstelling te krijgen. 
 
 Volgens C.F. vloeit het verschil in behandeling wel degelijk voort uit de in het geding zijnde bepaling : het 
al dan niet vaststellen, door de vonnisgerechten, van de staat van wettelijke herhaling is bepalend voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling en de door de correctionele rechtbank veroordeelde persoon zal zich niet tot 
de strafuitvoeringsrechtbank kunnen wenden alvorens hij twee derden van zijn gevangenisstraf heeft ondergaan. 
 
 Het is dus wel degelijk artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek dat de rechtspositie van de veroordeelde 
bepaalt. De toepassing van artikel 25, § 2, van de wet van 17 mei 2006 is daarvan slechts een gevolg. 
 
 Bovendien vormt het vaststellen van de staat van wettelijke herhaling volgens een arrest van het Hof van 
Cassatie van 30 oktober 2012 wel degelijk een verzwaring van de toestand van de veroordeelde. 
 
 C.F. besluit dat de prejudiciële vraag dus wel degelijk een antwoord behoeft. 
 
 A.3.3.  Voorts is C.F. van oordeel dat de Ministerraad ten onrechte een vergelijking maakt tussen een 
persoon die door het hof van assisen tot een opsluiting van dertig jaar zou kunnen worden veroordeeld en 
hemzelf, die tot tien jaar hoofdgevangenisstraf is veroordeeld. 
 
 Voor de vergelijking moet worden uitgegaan van dezelfde straf. Al dan niet rekening houdend met 
verzachtende omstandigheden, kan het hof van assisen voor een poging tot moord een gevangenisstraf tussen 
drie en dertig jaar opleggen en de correctionele rechtbank maximaal twintig jaar. Het is dus mogelijk dat een 
correctioneel veroordeelde een zelfde straf zou hebben gekregen indien hij voor het hof van assisen had moeten 
verschijnen. 
 
 C.F. vergelijkt zijn veroordeling tot tien jaar, zijnde de helft van de correctionele maximumstraf, met een 
veroordeling tot vijftien jaar, zijnde de helft van de criminele maximumstraf voor het hof van assisen. Wie door 
het hof van assisen wordt veroordeeld tot vijftien jaar, kan voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld na vijf jaar 
(een derde van vijftien jaar), maar hijzelf kan eerst voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld na zes jaar en acht 
maanden (twee derden van tien jaar). 
 
 C.F. besluit dat het aangeklaagde verschil in behandeling niet redelijk en objectief is verantwoord. 
 
 Volgens hem is dat des te meer zo nu de recidiverende persoon ten aanzien van wie bij de regeling van de 
rechtspleging verzachtende omstandigheden in aanmerking zijn genomen, uiteindelijk in een nadeligere positie 
komt te staan. 
 
 Hij refereert tot slot aan een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 4 februari 2013, dat hij bijvoegt 
bij zijn memorie van antwoord en waarin dat Hof beslist om, rekening houdend met het voormelde arrest 
nr. 193/2011, geen staat van wettelijke herhaling vast te stellen overeenkomstig artikel 56, tweede lid, van het 
Strafwetboek, omdat dit zou leiden tot een verzwaring van de toestand van de veroordeelde, wat de 
strafuitvoering betreft, ten opzichte van de inverdenkinggestelde die naar het hof van assisen zou zijn verwezen. 
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- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in 

samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek, met artikel 2 van de wet van 

4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en met artikel 25, § 2, b), van de wet van 

17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 

en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 

 

 B.2.1.  Artikel 56 van het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 9 april 

1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, 

en vervangen bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij 

tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, bepaalt : 

 

 « Hij die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, kan 
worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf, bij de wet op het 
wanbedrijf gesteld. 
 
 Dezelfde straf kan worden uitgesproken in geval van een vroegere veroordeling tot 
gevangenisstraf van ten minste een jaar, indien de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf pleegt 
voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard 
is ». 
 

 B.2.2.  Artikel 25 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde 
gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. 
 
 Hij is ten hoogste vijf jaar voor een met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar strafbare 
misdaad die gecorrectionaliseerd is. 
 
 Hij is ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar strafbare 
misdaad die gecorrectionaliseerd is. 
 
 Hij is ten hoogste vijftien jaar voor een met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar 
strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is. 
 
 Hij is ten hoogste twintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar of 
met levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is. 
 
 De duur van een dag gevangenisstraf is vierentwintig uren. 
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 De duur van een maand gevangenisstraf is dertig dagen ». 
 

 B.2.3.  Sedert de vervanging ervan bij artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot 

hervorming van het hof van assisen bepaalt artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de 

verzachtende omstandigheden : 

 

 « In de gevallen waarin er grond mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te 
spreken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning, kan de 
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling, bij een met redenen omklede 
beschikking, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijzen. 
 
 Evenzo kan het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, de 
beklaagde rechtstreeks voor de correctionele rechtbank dagvaarden of oproepen met 
mededeling van de verzachtende omstandigheden of van de reden van verschoning, wanneer 
het van oordeel is dat er wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning 
geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf. 
 
 Alleen in de volgende gevallen kan het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of 
oproepen en kan de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling verwijzen wegens 
verzachtende omstandigheden : 
 
 1°  als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat; 
 
 2°  als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange opsluiting; 
 
 3°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van het Strafwetboek; 
 
 4°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§ 2 en 4, van het 
Strafwetboek; 
 
 5°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek, 
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde 
Wetboek kan worden verhoogd; 
 
 6°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek; 
 
 7°  als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen 428, § 5, en 429 van het 
Strafwetboek; 
 
 8°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van het Strafwetboek; 
 
 9°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek; 
 
 10°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek; 
 
 11°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het Strafwetboek; 
 



 8 

 12°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van het 
Strafwetboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514bis van 
hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd; 
 
 13°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van het 
Strafwetboek; 
 
 14°  als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwetboek, 
die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft, waarvoor de straf in 
voorkomend geval met toepassing van artikel 532bis van hetzelfde Wetboek kan worden 
verhoogd ». 
 

 B.2.4.  Artikel 25, § 2, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 

raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (hierna : wet van 17 mei 2006) bepaalt : 

 

 « De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan elke veroordeelde tot één of 
meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt voor 
zover de veroordeelde : 
 
 a)  hetzij één derde van deze straffen heeft ondergaan; 
 
 b)  hetzij, indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat de 
veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, twee derden van die straffen heeft 
ondergaan, zonder dat de duur van de reeds ondergane straffen meer dan veertien jaar 
bedraagt; 
 
 […] ». 
 

 B.3.1.  Het Hof van Cassatie vraagt of het discriminerend is dat de in het geding zijnde 

bepaling het mogelijk maakt ten aanzien van de beklaagde die, op basis van verzachtende 

omstandigheden of een reden van verschoning, naar de correctionele rechtbank is verwezen 

wegens een gecorrectionaliseerde misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij een 

gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard, een 

wettelijke staat van herhaling vast te stellen, wat zijn invloed heeft op het toepasselijke stelsel 

van strafuitvoering, terwijl dat niet mogelijk is ten aanzien van de beschuldigde die, bij 

gebrek aan verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning, wegens dezelfde 

misdaad naar het hof van assisen is verwezen. 
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 B.3.2.  Geen enkele wetsbepaling maakt het voor het hof van assisen mogelijk vast te 

stellen dat een veroordeelde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, behalve in de 

hypothesen bedoeld in de artikelen 54 en 55 van het Strafwetboek, die het geval beogen van 

een persoon die een misdaad pleegt na tot een criminele straf te zijn veroordeeld. 

 

 Krachtens de in het geding zijnde bepaling, daarentegen, kan de correctionele rechtbank 

een zwaardere straf uitspreken wanneer zij vaststelt dat de veroordeelde zich in staat van 

wettelijke herhaling bevindt doordat hij een nieuw wanbedrijf heeft gepleegd voordat vijf 

jaren zijn verlopen sinds hij een gevangenisstraf van ten minste één jaar heeft ondergaan of 

sinds die straf verjaard is. 

 

 B.4.1.  Het voor de verwijzende rechter hangende geschil betreft een persoon die, na 

correctionalisering en in staat van wettelijke herhaling in de zin van artikel 56, tweede lid, van 

het Strafwetboek, is veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van tien jaar wegens, onder 

andere, poging tot moord. 

 

 B.4.2.  De poging tot moord, die strafbaar is met opsluiting van twintig tot dertig jaar 

(artikel 52 van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, eerste lid, van het 

Strafwetboek, vervangen bij artikel 2 van de wet van 11 december 2001 « tot wijziging van de 

artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van 

strafvordering », en met artikel 9 van het Strafwetboek, vervangen bij artikel 6 van de wet van 

10 juli 1996), is een misdaad. 

 

 B.4.3.  Het staat in beginsel aan het hof van assisen een persoon te berechten die van een 

misdaad in verdenking is gesteld. Zulks is evenwel niet het geval wanneer die persoon, met 

toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867, wegens verzachtende 

omstandigheden naar de correctionele rechtbank wordt verwezen (artikel 216novies van het 

Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 21 december 2009). 

 

 Een dergelijke verwijzing heeft tot gevolg dat het feit dat de gecorrectionaliseerde 

misdaad uitmaakt, wettelijk als een wanbedrijf wordt beschouwd. 
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 B.5.  Het Hof dient te onderzoeken of het bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet dat een persoon die door de correctionele rechtbank, na correctionalisering, is 

veroordeeld wegens poging tot moord en die zich bevindt in staat van wettelijke herhaling in 

de zin van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, eerst na twee derden van zijn straf te 

hebben ondergaan in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, terwijl 

een persoon die wegens poging tot moord naar het hof van assisen is verwezen en die tot een 

criminele straf is veroordeeld, al na één derde van zijn straf te hebben ondergaan in 

aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, ook al zou hij zich bevinden in 

soortgelijke omstandigheden als die welke worden beoogd in de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.6.1.  De Ministerraad voert in eerste instantie aan dat de prejudiciële vraag, rekening 

houdend met de arresten van het Hof nrs. 193/2011 en 199/2011, geen antwoord behoeft, 

aangezien de betrokkene is veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van tien jaar en de 

toepassing van artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek niet kan leiden tot een 

gevangenisstraf die hoger zou zijn dan die welke het hof van assisen had kunnen opleggen. 

 

 B.6.2.  De twee voormelde arresten hadden betrekking op een verschil in strafmaat al 

naargelang een persoon wordt veroordeeld door het hof van assisen dan wel door de 

correctionele rechtbank. 

 

 Zoals het Hof van Cassatie in zijn verwijzingsarrest aangeeft, heeft het Hof in die arresten 

geen uitspraak gedaan over de gevolgen van het al dan niet vaststellen van de staat van 

wettelijke herhaling voor de mogelijkheid voor de veroordeelde om voorwaardelijk in vrijheid 

te worden gesteld overeenkomstig artikel 25, § 2, van de wet van 17 mei 2006. 

 

 B.7.1.  De Ministerraad voert voorts aan dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft 

omdat de beweerde ongelijkheid volgens hem niet voortvloeit uit de in het geding zijnde 

bepaling. Het verschil in behandeling zou naar de mening van de Ministerraad moeten worden 

opgeworpen voor de strafuitvoeringsrechtbank, overeenkomstig de artikelen 30 en volgende 

van de wet van 17 mei 2006. 

 

 B.7.2.  Het verschil in behandeling op het stuk van de mogelijkheid om na één derde, 

respectievelijk twee derden, van het ondergaan van een gevangenisstraf, overeenkomstig 

artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006, in aanmerking te komen voor een 
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voorwaardelijke invrijheidstelling, is het rechtstreekse gevolg van de vaststelling van de staat 

van wettige herhaling, door de correctionele rechtbank, op basis van artikel 56, tweede lid, 

van het Strafwetboek. 

 

 Het in de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling vloeit derhalve voort uit die 

in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient bijgevolg te worden beantwoord. 

 

 B.9.  Artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek maakt deel uit van een geheel van 

bepalingen die ertoe strekken de herhaling te bestraffen, met andere woorden het geval waarin 

« de dader van een eerste misdrijf, die wegens dat feit is gestraft, er een tweede pleegt » 

(eigen vertaling) (Parl. St., Senaat, 1851-1852, nr. 70, p. 28). Aangezien zij een 

« verzwarende omstandigheid » is en aangezien zij getuigt van de ondoeltreffendheid van de 

eerste straf om « [de veroordeelde] ertoe aan te sporen de wet na te leven » (eigen vertaling), 

verantwoordt de herhaling de toepassing van een strengere straf (ibid., p. 29). 

 

 De aan de rechter gelaten mogelijkheid om het dubbele van het maximum van de 

correctionele straf uit te spreken waarin bij de wet voor dat tweede feit is voorzien, is een 

nuttige waarborg in het belang van de samenleving (ibid., p. 30). 

 

 De onmogelijkheid voor de rechter om een dergelijke beslissing te nemen wanneer een 

misdaad volgt op een veroordeling tot een correctionele straf, werd verantwoord door het feit 

dat « de criminele straf […] voldoende zwaar is en aan de rechter genoeg ruimte laat om in 

alle behoeften van verzwaring te voorzien welke die herhaling heeft doen ontstaan », waarbij 

« de ondoeltreffendheid van de eerste veroordeling dan wordt verholpen door de 

noodzakelijke strengheid van de tweede » (eigen vertaling) (Parl. St., Kamer, 1850-1851, 

nr. 245, pp. 41-42). 

 

 Thans laat artikel 25 van het Strafwetboek de rechter evenwel de mogelijkheid een 

correctionele gevangenisstraf van twintig jaar uit te spreken. 
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 B.10.  De wetgever heeft niet enkel strafverzwarende gevolgen verbonden aan de 

wettelijke herhaling. Hij heeft bovendien een beperking gesteld aan de mogelijkheid tot 

voorwaardelijke invrijheidstelling in die zin dat die invrijheidstelling in geval van wettelijke 

herhaling enkel mogelijk is nadat de veroordeelde twee derden van zijn gevangenisstraf zal 

hebben ondergaan (artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006), terwijl dat in de regel 

mogelijk is nadat één derde van de gevangenisstraf is ondergaan (artikel 25, §§ 1 en 2, a), van 

de wet van 17 mei 2006). 

 

 B.11.  De toewijzing aan de raadkamer en aan de kamer van inbeschuldigingstelling van 

de bevoegdheid om een van poging tot moord in verdenking gestelde persoon naar de 

correctionele rechtbank te verwijzen, heeft tot doel het aantal door het hof van assisen 

onderzochte zaken te verminderen (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2127/007, p. 8; 

ibid., DOC 52-2127/008, p. 106; Parl. St., Senaat, 2009-2010, nr. 4-924/8, pp. 2, 7 en 20). 

 

 B.12.  Ook al is de correctionele gevangenisstraf een straf die verschilt van de criminele 

straf van de opsluiting, toch hebben die twee sancties gemeen dat zij de veroordeelde van zijn 

vrijheid beroven. 

  

 B.13.  Noch de aard van de criminele straf, noch de bekommernis om de werklast van het 

hof van assisen te verminderen, kunnen redelijkerwijs verantwoorden dat een persoon die, na 

zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar en minder dan vijf jaar nadat 

hij die straf heeft ondergaan of sinds die straf is verjaard, wordt veroordeeld wegens poging 

tot moord, op het vlak van de mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling,  

verschillend wordt behandeld naargelang hij wordt verwezen naar het hof van assisen en 

wordt veroordeeld tot een criminele straf, dan wel, nadat de misdaad is gecorrectionaliseerd 

wegens verzachtende omstandigheden of een verschoningsgrond, hij door de correctionele 

rechtbank of door het hof van beroep is veroordeeld tot een correctionele straf.  

 

 B.14.  De prejudiciële vraag dient in die mate bevestigend te worden beantwoord. 
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 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 

 

 B.15.  De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard 

van het in het prejudiciële contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Alvorens te 

beslissen de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling te handhaven, moet het Hof 

vaststellen dat het voordeel dat uit de niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid 

voortvloeit, buiten verhouding staat tot de verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou 

meebrengen. 

 

 B.16.  Rekening houdend met de noodzaak, enerzijds, om de buitensporige gevolgen van 

een vaststelling van ongrondwettigheid te voorkomen door te beletten dat maatregelen kunnen 

worden genomen op grond van de in het geding zijnde bepaling, en, anderzijds, om niet toe te 

laten dat de in B.13 omschreven discriminerende situatie een redelijke termijn overschrijdt, 

dienen de gevolgen van die bepaling te worden gehandhaafd tot aan de inwerkingtreding van 

een wet die aan die discriminatie een einde maakt en uiterlijk tot 31 juli 2015. 
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 Om die redenen, 
 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van 

hetzelfde Wetboek, met artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 

omstandigheden en met artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 

rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 

rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, doch enkel in zoverre het tot gevolg heeft de persoon die voor een poging tot 

moord is veroordeeld door de correctionele rechtbank wegens een gecorrectionaliseerde 

misdaad die is gepleegd minder dan vijf jaar nadat hij een gevangenisstraf van minstens één 

jaar heeft ondergaan of nadat die straf is verjaard, langer uit te sluiten van de mogelijkheid 

van een voorwaardelijke invrijheidstelling dan de persoon die door het hof van assisen tot een 

criminele straf is veroordeeld wegens dezelfde misdaad die in diezelfde omstandigheid is 

gepleegd. 

 

 -  De gevolgen van die wetsbepaling worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding van 

een wet die aan die discriminatie een einde maakt en uiterlijk tot 31 juli 2015. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



12.3.2-20141218-Arrest2014-185 

 
Grondwettelijk Hof 

 
 

INFORMATIEVE NOTA 
BETREFFENDE HET ARREST NR. 185/2014 

 
De regeling dat een in staat van wettelijke herhaling wegens poging tot moord 

correctioneel veroordeelde persoon, anders dan degene die in dezelfde 
omstandigheden door het hof van assisen is veroordeeld, pas na twee derden van de 

strafuitvoering de voorwaardelijke invrijheidsstelling kan bekomen,  
schendt het gelijkheidsbeginsel   

  

 In het arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 diende het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie te beantwoorden.  
 
 Aanleiding tot die prejudiciële vraag was de veroordeling, door het hof van beroep, van 
een persoon wegens onder andere poging tot moord, tot een hoofdgevangenisstraf van tien 
jaar. Die persoon had reeds voordien andere feiten gepleegd waarvoor hij tot één jaar 
gevangenisstraf was veroordeeld, terwijl er nog geen vijf jaren waren verlopen sinds hij zijn 
straf had ondergaan. Daardoor bevond hij zich, met toepassing van artikel 56, tweede lid, 
van het Strafwetboek, in staat van wettelijk herhaling, zoals het hof van beroep had 
vastgesteld. 
 
 Poging tot moord is een misdaad waarvoor de betrokkene in beginsel door het hof van 
assisen wordt berecht, maar in veel gevallen worden dergelijke feiten na een zogenaamde 
correctionalisering door de correctionele rechtbank berecht indien verzachtende 
omstandigheden in acht kunnen worden genomen. 
 
 Het hof van assisen kan geen staat van herhaling vaststellen, tenzij voor de in de 
artikelen 54 en 55 van het Strafwetboek bedoelde hypothesen, namelijk wanneer een 
persoon een misdaad pleegt na tot een criminele straf te zijn veroordeeld. Was de 
betrokkene  voor dezelfde feiten vervolgd geweest voor het hof van assisen  dan had dat hof 
in dezelfde omstandigheden niet de mogelijkheid gehad om de staat van wettelijke herhaling 
vast te stellen. De vaststelling van de staat van wettelijke herhaling heeft niet enkel gevolgen 
voor de strafmaat, die kan verdubbeld worden, maar ook op de strafuitvoering : terwijl 
normaliter de veroordeelde al na één derde van zijn straf te hebben ondergaan, in 
aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling, kan dat bij vaststelling van de staat 
van wettelijke herhaling maar na twee derden van de straf te hebben uitgezeten.  
 
 Bij zijn arresten nrs. 193/2011 en 199/2011 had het Hof geoordeeld dat het verschil in 
behandeling wat de strafmaat betreft discriminerend was. Nu wenste het Hof van Cassatie te 
weten of er ook op het vlak van de stafuitvoering sprake was van een schending van het 
gelijkheidsbeginsel. 
 
 Het Grondwettelijk Hof gaat vooreerst na wat het verschil in behandeling met betrekking 
tot de mogelijkheid van het al dan niet vaststellen van de staat van wettelijke herhaling, 
verantwoordde volgens de wetgever. In het geval van een veroordeling door de correctionele 
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rechtbank biedt de vaststelling van de staat van wettelijke herhaling de mogelijkheid tot 
strafverzwaring (tot het dubbele van de correctionele maximumstraf) omdat de eerste straf 
blijkbaar niet voldoende doeltreffend was geweest. Bij een veroordeling door het hof van 
assisen wordt de criminele straf op zich reeds voldoende zwaar geacht en kan de rechter bij 
de strafbepaling “in alle behoeften van verzwaring voorzien welke die herhaling heeft doen 
ontstaan”.  
 
 Het Grondwettelijk Hof stelt vervolgens vast dat er niet enkel strafverzwarende gevolgen 
zijn verbonden aan de staat van wettelijke herhaling, maar dat tevens de mogelijkheid tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt beperkt omdat in dat geval twee derden van de 
gevangenisstraf moet ondergaan zijn. De verwijzing naar de correctionele rechtbank voor 
identieke feiten, heeft voornamelijk tot doel het aantal door het hof van assisen onderzochte 
zaken te verminderen.  
 
 Voor de veroordeelde maakt dit alles weinig verschil uit : ofschoon de correctionele 
gevangenisstraf een straf is die verschilt van de criminele straf van de opsluiting, hebben die 
twee sancties toch gemeen dat zij de veroordeelde van zijn vrijheid beroven. 
 
 Volgens het Hof is het gelijkheidsbeginsel dan ook geschonden. Noch de aard van de 
criminele straf, noch de bekommernis om de werklast van het hof van assisen te 
verminderen, kunnen redelijkerwijs verantwoorden dat een persoon die, na zijn veroordeling 
tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar en minder dan vijf jaar nadat hij die straf 
heeft ondergaan of sinds die straf is verjaard, wordt veroordeeld wegens poging tot moord, 
op het vlak van de mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, verschillend 
wordt behandeld naar gelang hij wordt verwezen naar het hof van assisen en wordt 
veroordeeld tot een criminele straf, dan wel, nadat de misdaad is gecorrectionaliseerd 
wegens verzachtende omstandigheden of een verschoningsgrond, hij door de correctionele 
rechtbank of door het hof van beroep is veroordeeld tot een correctionele straf. 
 
 Ofschoon de beoordeelde wetsbepaling discriminerend is, handhaaft het Hof de gevolgen 
van die wetsbepaling omdat anders de loutere vaststelling van de ongrondwettigheid buiten 
verhouding zou staan tot de verstoring die zij voor de rechtsorde meebrengt. Die handhaving 
wordt evenwel maar tijdelijk toegelaten, tot de inwerkingtreding van een wet die aan die 
discriminatie een einde zou moeten maken, en uiterlijk tot 31 juli 2015, opdat de 
discriminerende situatie niet al te lang zou blijven voortduren.  
 

 
Deze informatieve nota, opgesteld door de griffie, bindt het Grondwettelijk Hof niet. Uit de 
aard zelf van de samenvatting, bevat zij niet de in het arrest noodzakelijk opgebouwde 
redeneringen noch de specifieke nuanceringen van het arrest.  
Het arrest nr. 185/2014 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof, 
www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-185n.pdf). 

 

 

http://www.grondwettelijk-hof.be/
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-185n.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5774 

 
 

Arrest nr. 186/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, § 3, van afdeling 3 (« Regels 

betreffende de pacht in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 225.782 van 11 december 2013 in zake Jacques Moes tegen de kerkfabriek 
Saint-Maurice te Berloz, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
18 december 2013, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 8, § 3, van afdeling 3 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het 
Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen, dat het voor een publiekrechtelijke rechtspersoon in het 
kader van een openbare aanbesteding mogelijk maakt te verpachten in de vorm van een 
loopbaanpacht, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre dat verschil in behandeling 
onder de landbouwers naargelang zij minder of meer dan achtendertig jaar oud zijn, in de 
veronderstelling dat het berust op een objectief criterium dat de leeftijdsgrens is, gevolgen 
doet ontstaan die volstrekt onevenredig zijn ten opzichte van de bij de pachtwetgeving 
nagestreefde doelstelling die met name erin bestaat de landbouwers die achtendertig of meer 
jaar oud zijn van de deelneming aan een dergelijke aanbestedingsprocedure uit te sluiten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jacques Moes, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Grégoire en 
Mr. A. Grégoire, advocaten bij de balie te Luik; 
 
 -  de kerkfabriek Saint-Maurice te Berloz, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. P. Levy, advocaat bij de balie te Luik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Gosselin, advocaat bij de 
balie te Brussel. 
 
 Jacques Moes heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 15 juli 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Giet en 
R. Leysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting 
zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een 
verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 augustus 2014 en de zaak in beraad zal 
worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 18 augustus 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 Het geschil voor de verwijzende rechter betreft het beroep tot nietigverklaring van de beslissing tot 
toewijzing, door openbare aanbesteding, van een pachtovereenkomst met betrekking tot een perceel bouwland 
dat toebehoort aan de kerkfabriek Saint-Maurice te Berloz. 
 
 De verzoeker, een van de afgewezen kandidaten, stelt vast dat de voorrang die in het bestek wordt gegeven 
aan de verpachting van het perceel in de vorm van een loopbaanpacht tot gevolg heeft hem uit te sluiten van elke 
mogelijkheid om in te schrijven, vermits hij meer dan 38 jaar oud is. 
 
 Overwegende dat de mogelijkheid om over te gaan tot het sluiten van een loopbaanpacht haar grondslag 
vindt in de in het geding zijnde bepaling, heeft de verwijzende rechter beslist de door de verzoeker 
gesuggereerde vraag te herformuleren en aan het Hof de hierboven weergegeven vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoeker voor de verwijzende rechter herinnert eraan dat de landeigendommen van het 
patrimonium van de publiekrechtelijke rechtspersonen in de regel deel uitmaken van het privaat domein, en de 
verpachting ervan wordt dus volledig geregeld door de pachtwetgeving. 
 
 De in het geding zijnde bepaling voorziet in de mogelijkheid om een beroep te doen op de loopbaanpacht, 
namelijk een pacht afgesloten voor een vaste duur van minimaal 27 jaar die gelijk is aan het verschil tussen het 
ogenblik waarop de pachter 65 jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter; die bepaling stelt een 
verschil in behandeling in tussen de landbouwers die minder dan 38 jaar of 38 jaar oud zijn, enerzijds, en 
diegenen die meer dan 38 jaar oud zijn, anderzijds, die automatisch zijn uitgesloten van de aanbestedingen voor 
de verpachting van landeigendommen die toebehoren aan personen die voor de formule van de loopbaanpacht 
hebben gekozen. 
 
 De maatregel is onverantwoord ten aanzien van de doelstelling van de wetgever die erin bestaat een 
evenwicht te vinden tussen de belangen van de pachter, landbouwer, en de belangen van de verpachter, 
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon. Die doelstelling, die de verzoeker niet ter discussie stelt, 
is onaangepast wanneer het gaat om publiekrechtelijke rechtspersonen, die, hoewel zij ten aanzien van de keuze 
van de gunningscriteria in beginsel over een discretionaire bevoegdheid beschikken, bij de verpachting van hun 
landeigendommen toch het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet mogen schenden. 
 
 De in het geding zijnde bepaling is bovendien onevenredig ten opzichte van de doelstelling van de 
pachtwetgeving, die erin bestaat de landbouwers te beschermen zonder dat onder hen een onderscheid mag 
worden gemaakt op basis van leeftijdsvoorwaarden. De verzoeker stelt immers vast dat de 
landbouwondernemers van meer dan 38 jaar talrijk zijn, zich voor talrijke investeringen geplaatst zien en zelden 
hun activiteiten stopzetten op de leeftijd van 65 jaar; de recente hervormingen van de wetgeving hebben 
trouwens ertoe bijgedragen het voor de landbouwondernemers mogelijk te maken hun activiteiten voort te zetten 
na de leeftijd van 65 jaar. 
 
 A.1.2.  De verzoeker voor de verwijzende rechter stelt bovendien vast dat de loopbaanpacht in 1988 in het 
leven is geroepen om het voor de verpachter mogelijk te maken op het einde van de pacht vrij over zijn goederen 
te kunnen beschikken zonder opzegging te moeten doen volgens de strikte voorwaarden van de Pachtwet. De 
praktijk toont immers aan dat de vernieuwbare duur van negen jaar van de pacht volgens gemeen recht, rekening 
houdend met de voorwaarden voor de opzegging door de verpachter, in werkelijkheid nagenoeg eeuwig is, 
zodat, wanneer de verpachter een publiekrechtelijke rechtspersoon is, die de voorwaarden om opzegging te doen 
niet kan vervullen, elke jonge landbouwer een pacht van negen jaar zal verkiezen veeleer dan een loopbaanpacht. 
Het is dus verkeerd te beweren dat de loopbaanpacht ertoe strekt de jongsten te beschermen. 
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 De vraag is veeleer of de gelijke behandeling van een publiekrechtelijke verpachter en een 
privaatrechtelijke verpachter ten aanzien van de mogelijkheid om vrij over het goed te kunnen beschikken door 
een beroep te doen op een loopbaanpacht niet tot onevenredige gevolgen leidt in zoverre de publiekrechtelijke 
rechtspersoon de facto de pachter die meer dan 38 jaar oud is, uitsluit. 
 
 A.2.  De tegenpartij voor de verwijzende rechter herinnert aan de ratio legis van de in het geding zijnde 
bepaling, die erin bestaat, enerzijds, de landbouwondernemers een bepaalde zekerheid te bieden om hun de 
mogelijkheid te geven hun investeringen in materieel en installaties af te schrijven, en, anderzijds, de verpachter 
die ermee instemt om de pachter die zekerheid te bieden, te belonen door hem de mogelijkheid te geven een 
hogere pacht te innen en aan de pachter opzegging te doen om het goed te verkopen. 
 
 Hoewel er een verschil in behandeling op grond van de leeftijd bestaat, is dat verschil echter evenredig met 
het nagestreefde doel, dat erin bestaat de jonge landbouwers aan te moedigen en de landbouwbedrijven stabiliteit 
te geven. 
 
 A.3.  De Ministerraad herinnert eraan dat de in het geding zijnde bepaling het resultaat is van talrijke 
parlementaire besprekingen waarbij een evenwicht werd gezocht tussen de belangen van de verpachter en die 
van de pachter. 
 
 De minimale duur van de loopbaanpacht strekt ertoe de jonge landbouwers te beschermen door hun de 
mogelijkheid om het goed uit te baten tot de pensioenleeftijd, dit wil zeggen 65 jaar, te waarborgen en door hun 
aldus de mogelijkheid te bieden beroepsinvesteringen op lange termijn te realiseren; die minimale duur van 
27 jaar is ingevoegd omdat hij overeenstemt met de beroepsloopbaan van een generatie van landbouwers. Uit de 
rechtspraak van het Hof blijkt trouwens dat de keuze voor de leeftijd van 65 jaar niet willekeurig is, maar 
overeenstemt met de pensioenleeftijd. 
 
 Die maatregel is niet onevenredig aangezien de oudere pachters een pacht voor een kortere duur kunnen 
afsluiten, en verondersteld wordt dat zij voldoende middelen en inkomsten hebben verworven om een pacht 
volgens gemeen recht, die ten minste een vernieuwbare duur van negen jaar zal hebben, op zich te kunnen 
nemen. Bovendien vatten die pachters van meer dan 38 jaar geen volledige beroepsloopbaan aan, die 
overeenstemt met die van een generatie van landbouwers. Gelet op de doelstelling van de wetgever is dat 
verschil in behandeling niet discriminerend. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 

wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 

landeigendommen, « Pachtwet » genaamd, vormt afdeling 3 (« Regels betreffende de pacht in 

het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Artikel 8, § 3, van die wet bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een loopbaanpacht afsluiten. 
 
 De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil 
tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de 
kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet minstens zevenentwintig jaar omvatten. In het 
geval er meerdere pachters zijn, wordt de vaste duur berekend volgens de leeftijd van de 
jongste medepachter. 
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 Op het einde van een loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed 
beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten. 
 
 Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk overeenkomstig de artikelen 30, 31, 32, 34 
en 34bis zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden. 
 
 Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de 
loopbaanpacht, wordt de loopbaanpacht stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar. 
 
 Onder voorbehoud van de vorige leden zijn de bepalingen van deze wet volledig van 
toepassing op de loopbaanpacht ». 
 

 Artikel 4 van de Pachtwet, waarvan het in het geding zijnde artikel 8, § 3, afwijkt, 

bepaalt : 

 

 « De pachttijd wordt vastgesteld door de partijen; hij mag niet korter zijn dan negen jaar. 
Is een kortere tijd bedongen, dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht. 
 
 Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor 
opeenvolgende periodes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien 
de duur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar ». 
 

 B.2.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet van artikel 8, § 3, van de Pachtwet, in zoverre die bepaling een 

verschil in behandeling onder de landbouwers instelt naargelang zij minder of meer dan 

38 jaar oud zijn, waarbij de kandidaat-pachters die meer dan 38 jaar zijn van elke 

mogelijkheid om een loopbaanpacht af te sluiten worden uitgesloten. 

 

 Het voor de verwijzende rechter hangende geschil betreft de gunning van een 

pachtovereenkomst in de vorm van een loopbaanpacht door een publiekrechtelijke 

rechtspersoon in het kader van een openbare aanbesteding. 

 

 B.2.2.  Uit de verwijzingsbeslissing alsook uit de feiten van het geschil voor de 

verwijzende rechter blijkt dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op de in het geding zijnde 

bepaling, in zoverre zij de verplichting oplegt dat de loopbaanpacht wordt afgesloten voor een 

vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig 

jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter, en die minimum 27 jaar omvat. 
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 Het Hof beperkt zijn onderzoek derhalve tot het tweede lid van het in het geding zijnde 

artikel 8, § 3. 

 

 Voor het overige heeft de omstandigheid dat de verpachter een publiekrechtelijke 

rechtspersoon is geen weerslag op het bekritiseerde verschil in behandeling tussen de 

kandidaat-pachters. 

 

 B.3.1.  De mogelijkheid om een loopbaanpacht af te sluiten, is in de in het geding zijnde 

bepaling ingevoerd bij artikel 6 van de wet van 7 november 1988 tot wijziging van de 

wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever « een evenwicht 

[…] tussen enerzijds de belangen van de pachter met het oog op zijn bedrijfszekerheid en 

anderzijds die van de verpachter die in landeigendommen geïnvesteerd heeft » (Parl. St., 

Kamer, 1981-1982, nr. 171/40, pp. 7, 11, 47 en 133) heeft willen behouden. 

 

 B.3.2.  De loopbaanpacht past in het kader van de zorg om de pachter te beschermen door 

hem « een bedrijfszekerheid » te waarborgen « voor een periode die zowat gelijkloopt met de 

duur van een normale loopbaan van een exploitant, wat hem zal aansporen in het gepachte 

bedrijf te investeren » (Parl. St., Kamer, 1981-1982, nr. 171/40, p. 44); die 

pachtovereenkomst van lange duur strekte ertoe het best « de vertrouwensrelatie pachter-

eigenaar » te waarborgen (ibid., p. 45). 

 

 Die nieuwe vorm van pachtovereenkomst is in die zin opgevat dat zij « slechts mag 

verstrijken op het ogenblik waarop de pachter de pensioengerechtigde leeftijd bereikt » (ibid., 

p. 46). Voor de loopbaanpacht is een duurtijd van minimum 27 jaar gekozen, rekening 

houdend met het feit dat « de loopbaan van een landbouwer » indertijd « op 23 à 27-jarige 

leeftijd [begon] en […] tot 60 à 65 jaar [liep] » (Parl. St., Kamer, 1981-1982, nr. 171/40, 

p. 42). 

 

 Ter compensatie was bepaald de verpachter toe te laten een hogere pachtprijs te vragen 

alsook fiscale stimuli te genieten (ibid., pp. 44, 47-50 en 53-57; zie ook Parl. St., Senaat, 

1986-1987, nr. 586-2, pp. 9 en 11). 
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 B.3.3.  Het in het leven roepen van een loopbaanpachtovereenkomst gesloten voor een 

periode die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter 65 jaar zal zijn en 

de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter en die minimum 27 jaar omvat, strekte aldus 

ertoe tegemoet te komen aan verscheidene bekommernissen : 

 

 « Door het invoeren van de loopbaanpacht wordt aan de volgende oogmerken 
tegemoetgekomen : 
 
 -  het systeem zorgt voor een evenwichtige verhouding tussen de rechten en de belangen 
van de verpachter en de pachter; 
 
 -  de partijen zijn vrij om een loopbaanpachtovereenkomst af te sluiten; zij wordt hun in 
genen dele opgelegd; 
 
 -  door het opleggen van een minimum pachtduur van 27 jaar wordt de rendabiliteit 
gewaarborgd, hetgeen aan de belangen van beide contractanten tegemoetkomt; 
 
 -  vermits de pachtovereenkomst loopt tot op het ogenblik dat de pachter 65 jaar wordt, 
heeft deze de verzekering dat hij het goed tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd kan blijven 
exploiteren. In deze gedachtengang bepaalt de tekst uitdrukkelijk dat op het einde van de 
loopbaanpacht de verpachter vrij over zijn goed kan beschikken zonder dat de pachter zich 
hiertegen kan verzetten » (Parl. St., Senaat, 1986-1987, nr. 586/2, pp. 36-37; zie ook Parl. St., 
Kamer, 1981-1982, nr. 171/40, p. 49). 
 

 Eveneens werd uiteengezet : 

 

 « Een zeer belangrijke nieuwigheid is de invoering van de loopbaanpacht (artikel 8 van 
het ontwerp). Het gaat hierbij om een contract dat voor een vaste duur wordt afgesloten, nl. 
het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige 
leeftijd van de kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet echter minstens 27 jaar omvatten. 
 
 Bij het einde van deze vaste periode kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed 
beschikken. Dit is de keerzijde van de zeer lange pachtzekerheid (27-45 jaar). 
Pachtoverdracht en onderpacht zijn mogelijk, maar alleen binnen de vastgestelde duur. 
 
 Voor het overige (vergoedingen, voorkooprecht …) zijn de bepalingen van de pachtwet 
van toepassing. 
 
 De pachtprijs wordt voor de gronden verhoogd met de helft en voor de gebouwen met 
20 pct. en dit voor de ganse duur van de loopbaanpacht (artikel 4 pachtprijsbeperkingswet) » 
(Parl. St., Senaat, 1986-1987, nr. 586/2, p. 3). 
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 De loopbaanpacht strekte ertoe tegemoet te komen aan de belangen van de pachter en die 

van de verpachter : 

 

 « Enerzijds weet de verpachter dat hij een pachtovereenkomst van lange duur afsluit 
waaraan tussentijds geen einde kan worden gemaakt, maar tegelijkertijd weet hij dat na het 
verstrijken van 27 jaar de goederen vrijkomen zonder enige compensatie. Anderzijds weet de 
pachter dat hij gedurende deze periode geen onverwachte grondaankoop moet verrichten en 
dat hij bedrijfsinvesteringen op lange termijn kan uitvoeren » (ibid., p. 39). 
 

 B.3.4.  Bij het in het leven roepen van de loopbaanpacht in het in het geding zijnde 

artikel 8, § 3, bij de wet van 7 november 1988, is bij artikel 39 van dezelfde wet in artikel 4, 

§ 2, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen de mogelijkheid 

ingevoegd om in geval van loopbaanpacht hogere pachtprijzen te vragen. 

 

 Bij artikel 43 van de wet van 7 november 1988 is eveneens een artikel 8bis ingevoegd in 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, waarbij het netto-inkomen van de 

onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van een loopbaanpacht wordt vrijgesteld; de 

voordelige fiscale regeling voor de inkomsten van de goederen die het voorwerp uitmaken 

van een loopbaanpacht is overgenomen in artikel 12, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen (WIB 1992). 

 

 Artikel 44, 2°, van dezelfde wet voorzag ten slotte als overgangsbepaling in de 

mogelijkheid om de lopende pachtovereenkomsten in onderlinge overeenstemming in 

loopbaanpachten om te zetten. 

 

 B.3.5.  Uit het voorgaande volgt dat de regeling van de loopbaanpacht zich, ten aanzien 

van de berekeningswijze van de duur ervan en ten aanzien van de gevolgen ervan voor de 

partijen, onderscheidt van de regeling van een pacht van gemeen recht, eventueel van lange 

duur, gesloten overeenkomstig artikel 4 van de Pachtwet, alsook van de regeling van de pacht 

van minstens zevenentwintig jaar, gesloten overeenkomstig artikel 8, § 2, van de Pachtwet. 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een regeling, de 

pachtwetgeving, die in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen 

de belangen van de verpachters en de belangen van de pachters. 
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 In die context waarborgt de loopbaanpacht de pachter dat hij tot de pensioenleeftijd het 

genot van het gepachte goed zal hebben, hetgeen hem « bedrijfszekerheid » garandeert (Parl. 

St., Kamer, 1981-1982, nr. 171/40, p. 44) en hem de mogelijkheid biedt te overwegen 

investeringen op middellange of lange termijn te doen. 

 

 Ter compensatie voor het afsluiten van die loopbaanpacht heeft de verpachter de 

zekerheid aan het einde van de loopbaan van de pachter van rechtswege, zonder opzegging te 

moeten doen, vrij over zijn goed te kunnen beschikken. 

 

 Terwijl hij zijn contractvrijheid behoudt, wordt de verpachter door de mogelijkheid 

hogere pachtprijzen te ontvangen (artikel 4, § 2, van de wet van 4 november 1969 tot 

beperking van de pachtprijzen), terwijl hij tegelijkertijd een gunstige fiscale regeling geniet 

(artikel 12, § 2, eerste lid, van het WIB 1992), ertoe aangezet een loopbaanpacht af te sluiten. 

 

 B.5.  Door erin te voorzien dat de loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die 

gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de 

huidige leeftijd van de kandidaat-pachter, en dat die loopbaanpacht minstens zevenentwintig 

jaar moet duren, stelt de in het geding zijnde bepaling onder de kandidaat-pachters een 

verschil in behandeling in naargelang zij al dan niet het perspectief hebben van een loopbaan 

die minstens gelijk is aan dat minimum, wat tot gevolg heeft dat een kandidaat-pachter van 

meer dan 38 jaar wordt uitgesloten. 

 

 B.6.  Allereerst dient te worden opgemerkt dat, wat de leeftijd van 65 jaar betreft, de in 

het geding zijnde maatregel nauw verbonden is met het feit dat, zoals in B.3.2 en B.3.3 is 

uiteengezet, de loopbaanpacht ertoe strekte de pachter de mogelijkheid te bieden tot de 

normale pensioenleeftijd het genot van het gepachte goed te hebben. 

 

 De keuze voor de leeftijd van 65 jaar is niet willekeurig, maar stemt overeen met de 

leeftijd die het mogelijk maakt redelijkerwijs te veronderstellen dat de pachter zijn loopbaan 

als landbouwer zal hebben beëindigd. Daarenboven strekte de beëindiging van de 

loopbaanpacht op een vaste leeftijd ertoe « de rechtszekerheid in de hand [te werken] » (Parl. 

St., Senaat, 1986-1987, nr. 586/2, p. 40). 
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 De loopbaanpacht kan bovendien stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd, wanneer 

de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht 

(artikel 8, § 3, vijfde lid, van de Pachtwet). 

 

 B.7.  Het feit dat de loopbaanpacht dient te worden afgesloten voor een duur van ten 

minste zevenentwintig jaar vormt « een element […] dat deel uitmaakt van het evenwicht dat 

werd nagestreefd » (Parl. St., Senaat, 1986-1987, nr. 586/2, p. 42) : die minimumduur vloeit 

niet alleen voort uit de omstandigheid dat het jonge landbouwers zijn die hun volledige 

loopbaan op het gepachte goed kunnen uitbouwen en aldus, in het belang van elke partij, de 

stabiliteit van het bedrijf kunnen verzekeren, maar eveneens uit de wil om de minimumduur 

van de loopbaanpacht af te stemmen op die van de pacht afgesloten voor minstens 

zevenentwintig jaar en bedoeld in artikel 8, § 2, van de Pachtwet. 

 

 Het zou met de regeling van de loopbaanpacht incoherent zijn dat die kan worden 

afgesloten voor een kortere duur dan die van de pacht van minstens zevenentwintig jaar 

bedoeld in artikel 8, § 2, van de Pachtwet. 

 

 B.8.  Door ervoor te kiezen de loopbaanpacht voor te behouden aan de kandidaat-pachters 

die, rekening houdend met hun leeftijd, een volledige loopbaan als landbouwer op het 

gepachte goed gaan kunnen uitbouwen, heeft de wetgever een maatregel genomen die niet 

zonder redelijke verantwoording is ten aanzien van de doelstellingen die met de 

loopbaanpacht worden nagestreefd. 

 

 Voor het overige kunnen de kandidaat-pachters van meer dan 38 jaar een pacht, eventueel 

van lange duur, afsluiten overeenkomstig de artikelen 4 en 8, § 2, van de Pachtwet. 

 

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

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 8, § 3, tweede lid, van afdeling 3 (« Regels betreffende de pacht in het 

bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5775 

 
 

Arrest nr. 187/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



2 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 9 december 2013 in zake Frédéric Rivière tegen Dimitri Heyman, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 december 2013, heeft de 
Arbeidsrechtbank te Bergen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, enerzijds, aan een arbeider die met een 
overeenkomst van onbepaalde duur is aangeworven en wordt ontslagen, een vermoeden van 
willekeurige afdanking toekent en diens werkgever belast met het bewijs van de aangevoerde 
motieven van het ontslag en van de ontstentenis van rechtsmisbruik, en, anderzijds, als sanctie 
voor de willekeurige afdanking voorziet in een vergoeding die overeenstemt met het loon van 
zes maanden, terwijl de werkgever van een bediende niet met een dergelijke regeling wordt 
geconfronteerd ? 
 
 2.  Schendt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
wanneer het van toepassing is op een arbeider die wordt ontslagen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn die afwijkt van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, op zodanige wijze dat die opzeggingstermijn aanleunt bij die welke 
voor de bediende geldt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, enerzijds, aan 
die arbeider die met een overeenkomst van onbepaalde duur is aangeworven en wordt 
ontslagen, een vermoeden van willekeurige afdanking toekent en diens werkgever belast met 
het bewijs van de aangevoerde motieven van het ontslag en van de ontstentenis van 
rechtsmisbruik, en, anderzijds, als sanctie voor de willekeurige afdanking voorziet in een 
forfaitaire vergoeding die overeenstemt met het loon van zes maanden, terwijl de werkgever 
van een bediende niet met een dergelijke regeling wordt geconfronteerd ? ». 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Clesse, advocaat bij de 
balie te Luik, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 september 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en E. De Groot te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 8 oktober 2014 en de zaak in 
beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 8 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter was, in de hoedanigheid van arbeider-banketbakker, tewerkgesteld in 
het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst van de verweerder voor de verwijzende 
rechter. 
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 Bij schrijven van 30 juni 2011 heeft de werkgever van de eiser voor de verwijzende rechter hem in kennis 
gesteld van zijn ontslag met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding die overeenstemt met 
42 dagen loon. 
 
 De werknemer betwist zijn ontslag voor de verwijzende rechter. Die laatste merkt op dat als willekeurige 
afdanking wordt beschouwd het ontslag van een arbeider die is aangeworven met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur om redenen die geen enkel verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider 
of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. 
De bewijslast rust op de werkgever. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de verweerder voor hem aanvoert dat de eiser een compenserende 
opzeggingsvergoeding heeft genoten die hoger ligt dan die welke is vastgelegd bij artikel 59 van de wet van 
3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » en bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 
20 december 1999 « betreffende de opzeggingstermijnen van de werklieden ». 
 
 Na te hebben herinnerd aan de inhoud van de arresten nrs. 56/93 en 125/2011 van het Hof acht de 
verwijzende rechter het opportuun de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad merkt inleidend op dat de grondige wijzigingen die in de wet van 3 juli 1978 zijn 
aangebracht bij de wet van 26 december 2013 « betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen » niet van 
toepassing zijn op het voor de verwijzende rechter hangende geschil. Hij merkt overigens op dat het ontslag 
plaatshad vóór de uitspraak van het arrest nr. 125/2011. Hij leidt hieruit af dat rekening dient te worden 
gehouden met de wetsbepalingen die van kracht waren vooraleer het arrest nr. 125/2011 uitwerking had en vóór 
de wijzigingen die bij de wet van 26 december 2013 zijn aangebracht. 
 
 A.2.  De Ministerraad is van mening dat, zoals het Hof reeds in zijn arrest nr. 84/2001 heeft opgemerkt, 
artikel 63 van de in het geding zijnde wet in het verlengde ligt van artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 
waarvan de toepassing op alleen de arbeiders verantwoord was in zoverre zij de aan hen toegekende kortere 
opzeggingstermijnen compenseerde. De Ministerraad onderstreept dat het doel van die bepaling erin bestond de 
stabiliteit van de tewerkstelling van de arbeiders te versterken, niet door de opzeggingstermijnen te verlengen, 
maar door de redenen van het ontslag te controleren. 
 
 Die partij merkt voorts op dat, op het ogenblik van het ontslag van de eiser, de op het ontslag van een 
bediende of van een arbeider toepasselijke opzeggingstermijnen erg verschillend waren, zodat, rekening houdend 
met zijn anciënniteit, de eiser aanspraak kon maken op een opzeggingstermijn van 42 dagen als arbeider, terwijl 
hij een opzeggingstermijn van minstens 6 maanden had kunnen verkrijgen indien hij bediende was geweest. De 
Ministerraad voegt eraan toe dat, zelfs indien sommige normen, zoals het koninklijk besluit van 17 juli 2002 
« tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité 
voor de voedingsnijverheid (PC 118) », voorzien in langere opzeggingstermijnen voor de arbeiders, die 
aanzienlijk korter blijven dan de op de bedienden toepasselijke termijnen. 
 
 A.3.  De Ministerraad is derhalve van mening dat de in het geding zijnde bepaling redelijk verantwoord is 
om de in het arrest nr. 84/2011 uiteengezette motieven. 
 
 A.4.  Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad op dat die de eerste vraag 
overneemt, rekening houdend evenwel met de bijzondere situatie waarin de arbeider aanspraak kan maken op 
een opzeggingstermijn die afwijkt van hetgeen is bepaald in artikel 59 van de wet van 3 juli 1978, in die mate dat 
de duur van zijn opzegging aanleunt bij die waarop een bediende aanspraak kan maken. 
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 De Ministerraad onderstreept in dat opzicht dat, te dezen, de aan de werkgever opgelegde duur van de 
opzegging (42 dagen) ruimschoots korter blijft dan de duur van de opzegging die hij in acht had moeten nemen 
indien de werknemer een bediende was geweest (zes maanden). Hij leidt hieruit af dat de in het geding zijnde 
bepaling relevant blijft. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil 

bepaalt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » : 

 

 « Onder willekeurige afdanking wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het 
ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen 
verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. 
 
 Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het ontslag 
ingeroepen redenen. 
 
 Onverminderd artikel 39, § 1, zal de werkgever die een voor een onbepaalde tijd 
aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman een vergoeding 
moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes maanden, behalve indien een andere 
vergoeding is vastgesteld door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 De in het derde lid bedoelde vergoeding is verschuldigd onafgezien van het feit of de 
werkman al dan niet met inachtneming van een opzeggingstermijn werd afgedankt; zij kan 
niet samen genoten worden met de vergoedingen bedoeld in artikel 39, §§ 2 en 3, van deze 
wet, in de artikelen 16 tot 18 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, of in artikel 118, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen ». 
 

 B.2.1.  Artikel 38 van de wet van 26 december 2013 « betreffende de invoering van een 

eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag 

en begeleidende maatregelen » bepaalt : 

 

 « Artikel 63 van [de wet van 3 juli 1978], gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985 en het 
koninklijk besluit van 21 mei 1991, houdt op van toepassing te zijn : 
 
 1°  voor wat betreft de werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 
vallen en hun werknemers, vanaf de inwerkingtreding van een collectieve 
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arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard 
door de Koning, betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever; 
 
 2°  voor wat betreft de werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 
vallen en hun werknemers, vanaf de inwerkingtreding van een regeling vergelijkbaar met deze 
bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in 1° ». 
 

 Op 1 april 2014 is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 

« betreffende de motivering van het ontslag », gesloten in de Nationale Arbeidsraad, in 

werking getreden. 

 

 B.2.2.  Aangezien die bepalingen nog niet in werking waren getreden op het ogenblik dat 

van het ontslag kennis werd gegeven aan de eiser voor de verwijzende rechter, dient daarmee 

geen rekening te worden gehouden. 

 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 63 van de in het geding zijnde wet 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het op de werkgever die 

een arbeider ontslaat de bewijslast legt van het niet-willekeurige karakter van dat ontslag en 

die werkgever verplicht tot de betaling van een vergoeding die overeenstemt met het loon van 

zes maanden in geval van willekeurig ontslag, terwijl zulks niet het geval is wanneer een 

werkgever een werknemer ontslaat die het statuut van bediende heeft (eerste prejudiciële 

vraag). De verwijzende rechter vraagt het Hof voorts of artikel 63 van de in het geding zijnde 

wet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het voorziet in een 

dergelijke regeling die gunstig is voor de ontslagen arbeider, zelfs wanneer die een 

opzeggingstermijn geniet die afwijkt van artikel 59 van de in het geding zijnde wet en 

aanleunt bij de opzeggingstermijn die aan de bediende wordt toegekend (tweede prejudiciële 

vraag). 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 84/2001 van 21 juni 2001 heeft het Hof in verband met het in de in 

het geding zijnde bepaling vervatte verschil in behandeling tussen bedienden en arbeiders 

geoordeeld : 

 

 « B.4.  De arbeiders en de bedienden worden in de wet verschillend behandeld wat de 
opzeggingstermijnen betreft die de werkgever moet naleven wanneer hij hen ontslaat : die 
termijnen zijn, in de regel, voor de bedienden langer dan voor de arbeiders. 
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 Zoals het Hof heeft doen opmerken in zijn arrest nr. 56/93, berust dat verschil in 
behandeling op een criterium dat de invoering ervan op dit ogenblik bezwaarlijk objectief en 
redelijk zou kunnen verantwoorden. 
 
 Het Hof stelde tevens vast dat de wetgever maatregelen had genomen om de aan de 
arbeiders en de bedienden toegekende niveaus van bescherming tegen ontslagen dichter bij 
elkaar te brengen. De in het geding zijnde bepalingen maken deel uit van die maatregelen, 
zoals in het voormelde arrest (B.6.2.2) werd opgemerkt. 
 
 B.5.  Teneinde de in deze zaak gestelde vraag te beantwoorden, dient te worden 
onderzocht of de wetgever, door inzake willekeurige afdanking aan de arbeiders voordelen toe 
te kennen die hij niet aan de bedienden toekent, ten nadele van laatstgenoemden niet het 
gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel heeft geschonden. 
 
 B.6.  De beperking van de toelaatbare redenen van ontslag, de omkering van de bewijslast 
en de forfaitaire vaststelling van de vergoeding zijn maatregelen die de vordering kunnen 
vergemakkelijken die door een arbeider wegens willekeurig ontslag wordt ingesteld. Ze staan 
dus in verband met de nagestreefde doelstelling om de niveaus van bescherming geleidelijk 
dichter bij elkaar te brengen : verre van een ongelijkheid tot stand te brengen, heeft de 
wetgever, inzake vastheid van betrekking, enkel een verschil in behandeling doorgevoerd 
vanuit de bekommernis om een ander verschil in behandeling te compenseren, namelijk dat 
inzake de opzeggingstermijn, dat de bedienden bevoorrecht. 
 
 B.7.  De bediende die van mening is dat hij willekeurig is ontslagen, geniet die voordelen 
niet. Hij kan echter een vergoeding krijgen met toepassing van de gemeenrechtelijke regels 
inzake rechtsmisbruik, zodat de in het geding zijnde maatregelen de arbeiders geen 
onevenredig voordeel lijken toe te kennen. 
 
 B.8.  Daaruit volgt dat de bekritiseerde maatregelen redelijkerwijze verantwoord zijn ten 
aanzien van de doelstelling om de verschillen tussen bedienden en arbeiders geleidelijk aan te 
verminderen, wat betreft de waarborgen die aan de enen en de anderen inzake ontslag worden 
toegekend ». 
 

 Bijgevolg heeft het Hof voor recht gezegd dat de in het geding zijnde bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schond. 

 

 B.5.  Bij zijn arrest nr. 125/2011 van 7 juli 2011 heeft het Hof in verband met de bij de in 

het geding zijnde wet ingestelde verschillende opzeggingstermijnen, naargelang de ontslagen 

werknemer het statuut van arbeider of dat van bediende heeft, geoordeeld : 

 

 « B.3.1.  Zoals het Hof reeds opmerkte in zijn arrest nr. 56/93 van 8 juli 1993 heeft de 
wetgever, door het onderscheid tussen arbeiders en bedienden te doen steunen op de 
voornamelijk manuele respectievelijk intellectuele aard van hun werk, verschillen in 
behandeling ingevoerd op grond van een criterium dat de invoering ervan op dat ogenblik 
bezwaarlijk objectief en redelijk zou kunnen verantwoorden (B.6.2.1). 
 



7 

 Die vaststelling geldt a fortiori vandaag de dag, met name voor de verschillen in 
behandeling die te dezen worden betwist op het vlak van de duur van de opzegging of de 
carenzdag. Die verschillen in behandeling zijn derhalve in strijd met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. 
 
 B.3.2.  Het Hof stelde in het voormelde arrest eveneens vast dat de wetgever maatregelen 
had genomen om de niveaus van bescherming tegen ontslag verleend aan de arbeiders en aan 
de bedienden dichter bij elkaar te doen aansluiten (B.6.2.2) en kwam tot de slotsom ‘ dat de 
sedert decennia op gang gekomen vervaging van de aangeklaagde ongelijkheid slechts 
geleidelijk kan plaatsvinden ’. Het feit dat het onverantwoord zou zijn om op dat moment een 
dergelijk onderscheid in te voeren, werd niet voldoende geacht om de plotselinge afschaffing 
ervan te rechtvaardigen (B.6.3.1) en de handhaving van het onderscheid werd bijgevolg niet 
klaarblijkelijk onevenredig bevonden met ‘ een doelstelling die slechts in opeenvolgende 
stadia kan worden bereikt ’ (B.6.3.2). 
 
 B.3.3.  Sinds het Hof het voormelde arrest heeft uitgesproken, zijn nieuwe maatregelen 
genomen die ertoe strekken de twee categorieën van werknemers dichter bij elkaar te brengen. 
Aldus voorzien verschillende sectorale koninklijke besluiten, op grond van artikel 61, § 1, van 
de wet van 3 juli 1978, in opzeggingstermijnen die gunstiger zijn dan die waarin de 
voormelde wet voorziet in geval van ontslag. Bovendien heeft de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 75 betreffende de opzeggingstermijnen van de werklieden, in 
werking getreden op 1 januari 2000, eveneens een afwijking ingevoerd van artikel 59 van de 
wet van 3 juli 1978 door de opzeggingstermijn in geval van ontslag van een arbeider te 
verlengen volgens diens anciënniteit. 
 
 Die intersectorale collectieve overeenkomst, gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, is 
van toepassing op alle werkgevers van de privésector. 
 
 Ten slotte wijzigt de wet van 12 april 2011 ‘ houdende aanpassing van de wet van 
1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met 
betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord ’, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 28 april 2011, op substantiële wijze de opzeggingstermijnen en getuigt zij van 
de uitdrukkelijke wil van de wetgever om stapsgewijs een verdere harmonisatie van de 
statuten van bedienden en arbeiders tot stand te brengen. 
 
 B.4.1.  Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever 
beschikt bij het bepalen van zijn beleid in sociaal-economische aangelegenheden, verzet het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet tegen een geleidelijke vermindering van 
de vastgestelde verschillen in behandeling. Wanneer een hervorming die beoogt de gelijkheid 
te herstellen verreikende en ernstige gevolgen heeft, kan de wetgever immers niet worden 
verweten dat hij die hervorming op doordachte wijze en in opeenvolgende stadia tot stand 
brengt (zie, mutatis mutandis, EHRM, grote kamer, 12 april 2006, Stec e.a. t. Verenigd 
Koninkrijk, § 65). 
 
 B.4.2.  In het voormelde arrest nr. 56/93 heeft het Hof voorts opgemerkt dat de 
gedifferentieerde regelingen betrekking hebben op aangelegenheden die nu eens voor de 
arbeiders, dan weer voor de bedienden gunstig zijn (B.6.3.2). Dat is te dezen overigens het 
geval, daar de eiser voor de feitenrechter artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 heeft kunnen 
genieten, dat alleen aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een willekeurig ontslag het 
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voordeel voorbehoudt van een omkering van de bewijslast en van een forfaitaire 
compenserende vergoeding gelijk aan het loon van zes maanden. Het zou niet coherent zijn 
het onderscheid enkel te beschouwen ten aanzien van de duur van de opzegging zonder 
rekening te houden met de gevolgen ervan in andere aangelegenheden van het arbeidsrecht en 
de sociale zekerheid die op hetzelfde onderscheid berusten. 
 
 B.4.3.  De tijd waarover de wetgever vermag te beschikken om een vastgestelde 
ongrondwettige situatie te verhelpen is echter niet onbegrensd. Het doel van een geleidelijke 
harmonisatie van de statuten van de arbeiders en de bedienden waaraan de wetgever de 
voorkeur heeft gegeven boven een plotselinge afschaffing van het onderscheid tussen die 
beroepscategorieën, inzonderheid in een aangelegenheid waar de normen kunnen evolueren 
ten gevolge van collectieve onderhandelingen, verantwoordt niet langer, achttien jaar nadat 
het Hof heeft vastgesteld dat het in het geding zijnde criterium van onderscheid niet meer 
pertinent kon worden geacht, dat sommige verschillen in behandeling, zoals die welke voor de 
verwijzende rechter zijn aangevoerd, nog geruime tijd kunnen worden behouden, waardoor 
een toestand van manifeste ongrondwettigheid zou worden bestendigd ». 
 

 Bijgevolg zegt het Hof met name voor recht dat artikel 59 van de in het geding zijnde wet 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond. 

 

 Teneinde te vermijden dat de « niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid in 

tal van hangende en toekomstige zaken tot een aanzienlijke rechtsonzekerheid [zou] leiden » 

en « een groot aantal werkgevers in ernstige financiële moeilijkheden [zou] kunnen 

brengen », enerzijds, en teneinde « de inspanningen van verdere harmonisatie […] waartoe 

het Hof de wetgever in zijn arrest nr. 56/93 heeft aangespoord [niet te doorkruisen] », 

anderzijds, handhaafde het Hof onder andere de gevolgen van dat artikel 59 uiterlijk tot 8 juli 

2013. 

 

 B.6.  Zoals is uiteengezet in B.4.3 van het voormelde arrest nr. 125/2011 kan de wil om 

een geleidelijke harmonisatie van het statuut van arbeider en dat van bediende te bereiken, 

thans niet langer verantwoorden dat een dergelijk criterium van onderscheid wordt 

gehandhaafd, met name wat betreft de beperking van de aanvaardbare motieven van ontslag, 

de omkering van de bewijslast en de forfaitaire vaststelling van de aanvullende 

ontslagvergoeding die verschuldigd is in geval van willekeurig ontslag. 

 

 Daaruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt. 

 



9 

 B.7.  Niettemin zou de niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid 

aanzienlijke rechtsonzekerheid teweegbrengen ten nadele van de arbeiders, terwijl die konden 

worden ontslagen met inachtneming van de opzeggingstermijnen bepaald in artikel 59 van de 

in het geding zijnde wet. 

 

 B.8.  Uit wat voorafgaat volgt dat de prejudiciële vragen bevestigend dienen te worden 

beantwoord maar dat de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling moeten worden 

gehandhaafd tot 1 april 2014. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  De gevolgen van die wetsbepaling worden gehandhaafd tot 1 april 2014. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5780 

 
 

Arrest nr. 188/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 76, 2°, vierde lid, d) en e), 91 en 102 

van de programmawet van 28 juni 2013 (cumulatie van een rustpensioen met een 

vervangingsinkomen), ingesteld door Karine Vander Perre. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 december 2013, heeft Karine 
Vander Perre beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 76, 2°, vierde lid, d) en e), 91 
en 102 van de programmawet van 28 juni 2013 (cumulatie van een rustpensioen met een 
vervangingsinkomen), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, tweede 
editie. 
 
 
 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Schaffner, advocaat bij de 
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie van 
antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
J.-P. Moerman en E. De Groot te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat 
geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 oktober 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoekende partij verantwoordt haar belang om in rechte op te treden door erop te wijzen dat 
haar op 21 oktober 2013 is meegedeeld dat zij moest kiezen tussen haar pensioen van de overheidssector en haar 
vervangingsinkomen van de privésector, bestaande uit een invaliditeitsuitkering, zodat zij haar pensioen van de 
overheidssector niet kon cumuleren met een vervangingsinkomen of de uitoefening van een aanvullende 
beroepsactiviteit. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending, door de artikelen 76, vierde lid, d) 
en e), 91 en 102 van de programmawet van 28 juni 2013, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.1.  Volgens de verzoekende partij zou geen enkele redelijke verantwoording bestaan voor het door de 
wetgever opgelegde verbod om een rustpensioen te cumuleren met beroepsinkomsten, behalve ten aanzien van 
de houders van beroepsinkomsten zoals gedefinieerd in artikel 76, en in het bijzonder in het vierde lid, d) en e), 
van dat artikel. Die partij is van mening dat de wetgever, door de inkomsten van houders van politieke mandaten 
en mandaten bij een beheersorgaan van een openbare instelling niet als beroepsinkomsten te beschouwen, die 
houders toelaat een inkomen ter vervanging van dergelijke inkomsten te cumuleren met een rustpensioen van de 
overheidssector, in afwijking van artikel 91 van de bestreden wet. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat de hoedanigheid van politiek mandataris of van bestuurder van 
overheidsinstellingen een dergelijk verschil in behandeling niet kan verantwoorden, temeer daar het met name de 
leden van de wetgevende vergaderingen zijn die dat « voorrecht » genieten. De verzoekende partij merkt in dat 
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opzicht op dat het nagestreefde doel niet blijkt uit de bestreden wet en dat het geoorloofd is te denken dat het 
algemene doel erin bestaat de kosten van de sociale zekerheid te saneren. Zij besluit hieruit dat er geen redelijk 
verband van evenredigheid bestaat tussen de bestreden bepaling en een dergelijk doel. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat het door de verzoekende partij opgeworpen verschil in 
behandeling niet bestaat en dat die laatste de regeling inzake de cumulatie tussen een rustpensioen en een 
beroepsinkomen verwart met de regeling inzake de cumulatie tussen een rustpensioen en een 
vervangingsinkomen. 
 
 Volgens de Ministerraad geldt de afwijking op het verbod om een rustpensioen en een beroepsinkomen te 
cumuleren, bepaald in artikel 76, vierde lid, d) en e), alleen in het kader van die cumulatieregeling en niet in het 
kader van de regeling inzake de cumulatie tussen een rustpensioen en een vervangingsinkomen. De Ministerraad 
merkt bijgevolg op dat, zelfs in de veronderstelling dat een van de in die bepalingen beoogde personen een 
vervangingsinkomen kan genieten, de wetgever niet erin heeft voorzien dat die inkomsten ontsnappen aan de 
gewone regels inzake de cumulatie van een rustpensioen met dergelijke inkomsten. De Ministerraad 
verantwoordt overigens de afwijking op het algemene stelsel inzake de cumulatie tussen een rustpensioen en 
beroepsinkomsten, verleend aan de in de bestreden bepaling beoogde mandaathouders, door het onzekere 
karakter van hun beroepsbezigheden en de opdracht van algemeen belang waartoe zij gehouden zijn. Volgens de 
Ministerraad heeft de wetgever willen voorkomen dat, enerzijds, de mandataris ertoe wordt verplicht zijn 
mandaat vroegtijdig te beëindigen op de datum dat zijn pensioen ingaat en, anderzijds, sommige personen 
worden afgeschrikt om zich kandidaat te stellen voor een door verkiezing verkregen functie. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad is overigens van mening dat de verzoekende partij geen enkele bijzondere kritiek 
formuleert tegen artikel 91 van de bestreden wet. 
 
 A.3.  De verzoekende partij betwist het feit dat zij geen enkele kritiek formuleert tegen artikel 91 van de 
bestreden wet, alsook het feit dat in de parlementaire voorbereiding het door haar bekritiseerde verschil in 
behandeling wordt verantwoord, en voert aan dat alle beroepsinkomsten - en niet alleen die van de in de 
bestreden bepaling beoogde mandatarissen - onzeker zijn. Volgens haar kan niet ervan worden uitgegaan dat het 
beroepsinkomen in de zin van artikel 76 van de bestreden wet een inkomen is zoals bedoeld in de artikelen 23, 
§ 1, 1°, 2°, 3° en 4°, en 228, § 2, 3° of 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), 
vermits dat zou veronderstellen dat een vervangingsinkomen niet zou zijn onderworpen aan de 
personenbelasting, hetgeen wordt tegengesproken door artikel 23, 5°, van het WIB 1992. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij voert overigens aan dat artikel 102 van de bestreden wet een retroactieve 
werking heeft in zoverre het van toepassing is op de op 31 december 2012 lopende pensioenen en cumulaties, 
hetgeen volgens haar ertoe leidt dat het bedrag van de pensioenen en vervangingsinkomsten voor sommige 
personen zonder redelijke verantwoording met ongeveer 50 pct. wordt verminderd. Zij merkt in dat opzicht op 
dat de wetgever hiermee de cumulatie, vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet, van inkomsten uit de 
overheidssector en uit de privésector bestraft, terwijl de desbetreffende fiscale en sociale verplichtingen correct 
nagekomen zijn. Zij is van mening dat geen enkel beginsel van niet-retroactiviteit kan worden afgeleid uit de 
tekst van artikel 102 van de bestreden wet. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad merkt op dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, de wetgever 
erover heeft gewaakt geen afbreuk te doen aan de rechtszekerheid door, in artikel 102, derde lid, van de 
bestreden wet, te voorzien in een overgangsregeling, naar aanleiding van de opmerkingen van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State. De Ministerraad is bijgevolg van mening dat het cumulatieverbod, dat van 
toepassing is op de door de verzoekster aangevoerde situatie, pas uitwerking kan hebben vanaf 1 september 
2013, namelijk de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de bestreden wet is 
bekendgemaakt, zodat de bestreden wet geen retroactieve werking heeft. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partij antwoordt dat de Pensioendienst voor de Overheidssector haar heeft 
meegedeeld dat, indien zij niet afziet van haar vervangingsinkomen, haar rustpensioen dat van 1 september 2013 
tot 19 december 2013 is uitgekeerd, zou moeten worden terugbetaald, hetgeen een retroactieve werking zou 
vormen. Bovendien zou de keuze voor het rustpensioen van de overheidssector recht geven op een premie 
wegens niet-terugbetaling van het vervangingsinkomen, terwijl de keuze die uiterlijk op 19 december 2013 is 
gemaakt om verder een vervangingsinkomen te genieten, een retroactieve werking zou veroorzaken in zoverre de 
terugbetaling van het rustpensioen zou worden geëist voor de periode tussen 1 september 2013 en 19 december 
2013. Diezelfde partij maakt voorts gewag van verschillende brieven van ministers van de federale Regering. 
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 A.4.4.  De Ministerraad onderstreept dat de tekst van artikel 102, derde lid, van de bestreden wet op zich 
volstaat en dat, om die te begrijpen, niet hoeft te worden verwezen naar de parlementaire voorbereiding, die 
slechts de wil van de wetgever toelicht. Voorts is hij van mening dat de verzoekster zich vergist, in elk geval ten 
aanzien van de grond van de vermeende retroactiviteit, en dat de briefwisseling waarnaar zij verwijst, niet 
relevant is om de grondwettigheid van de bestreden bepalingen te controleren. 
 
 A.5.1.  In haar memorie van antwoord verwijst de verzoekende partij naar de schending van het beginsel 
van het gewettigd vertrouwen, in zoverre de wetgever zou zijn ingegaan tegen de gewettigde verwachtingen die 
zij had op grond van de toepassing van de wet van 5 april 1994. Zij is overigens van mening dat het door de 
wetgever nagestreefde doel de onteigening van de helft van haar inkomsten niet zou kunnen verantwoorden. 
 
 A.5.2.  In zijn memorie van wederantwoord onderstreept de Ministerraad dat het niet-tijdige middel niet 
ontvankelijk is. Bovendien is hij van mening dat het beginsel van het gewettigd vertrouwen niet kan worden 
geschonden door de loutere ontwikkeling van een wetgeving en dat de verzoekster geen recht had op de 
handhaving van een bepaalde cumulatieregeling. Hij is van mening dat dit des te meer het geval is daar de 
wetgever heeft voorzien in een overgangsregeling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 76, 2°, vierde lid, van de programmawet van 28 juni 2013 is opgenomen in 

hoofdstuk 1, dat het opschrift « Regeling van de cumulatie van pensioenen van de 

overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of 

met een vervangingsinkomen » draagt, van titel 8 (« Pensioenen ») van die wet. Het bepaalt : 

 

 « Worden niet beschouwd als beroepsinkomsten : 
 
 […] 
 
 d)  de inkomsten uit een politiek mandaat of een mandaat van voorzitter of van lid van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot het verstrijkt, voor zover dit mandaat 
vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand van de 65e 
verjaardag van de mandataris is ingegaan; 
 
 e)  de inkomsten uit een mandaat bij een beheers-, bestuurs- of directieorgaan van een 
openbare instelling, een instelling van openbaar nut, een vereniging van gemeenten of een 
mandaat van gewoon bestuurder bij een autonoom overheidsbedrijf tot het verstrijkt, voor 
zover dit mandaat vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de 
maand van de 65e verjaardag van de mandataris is ingegaan. Deze afwijking vervalt uiterlijk 
de laatste dag van de maand tijdens welke de titularis de leeftijd van 67 jaar bereikt of, indien 
de belanghebbende op dat ogenblik nog een in d) bedoeld mandaat uitoefent, uiterlijk bij het 
verstrijken van dit laatste mandaat ». 
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 B.1.2.  Naar luid van artikel 76, 10°, van dezelfde wet : 

 

 « 10°  moet onder ‘ vervangingsinkomen ’ worden verstaan : 
 
 a)  de uitkering wegens loopbaanonderbreking, wegens vermindering van de 
arbeidsprestaties of wegens tijdskrediet; 
 
 b)  de werkloosheidsuitkering; 
 
 c)  de aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een conventioneel 
brugpensioen; 
 
 d)  de primaire ongeschiktheidsuitkering; 
 
 e)  de invaliditeitsuitkering. 
 
 Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden de verschillende voordelen toegekend 
krachtens een buitenlandse wetgeving of door een instelling van internationaal publiek recht 
die van dezelfde aard zijn als een van de voordelen bedoeld onder a) tot d), ermee 
gelijkgesteld ». 
 

 B.1.3.  Artikel 77 van de bestreden wet voert als principe in dat het verboden is een 

rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten te cumuleren. De artikelen 78 en 

volgende voeren de regels in krachtens welke, in afwijking van het in artikel 77 gestelde 

principe, de cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten is 

toegestaan. 

 

 In essentie mag een persoon zijn rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten 

cumuleren voor zover die laatste bepaalde plafonds, door de wetgever vastgelegd ten opzichte 

van verscheidene criteria, niet overschrijden. Onder de voorwaarden vastgelegd in de 

artikelen 79 en 84, is een onbeperkte cumulatie echter toegestaan voor het kalenderjaar waarin 

de persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt en voor de kalenderjaren die daarop volgen, voor 

zover hij een loopbaan van ten minste 42 kalenderjaren bewijst. 

 

 B.1.4.  Artikel 91 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Het rust- of overlevingspensioen wordt geschorst gedurende de kalendermaanden 
tijdens de welke de persoon die dit pensioen geniet, effectief een vervangingsinkomen 
ontvangt, tenzij de betrokkene aan de betaling van zijn vervangingsinkomen verzaakt. 
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 In afwijking van het eerste lid mag een overlevingspensioen met een 
vervangingsinkomen gecumuleerd worden gedurende een eenmalige periode van maximaal 
twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden. 
 
 Voor de toepassing van het tweede lid worden de kalendermaanden waarin de cumulatie 
tussen een overlevingspensioen en een vervangingsinkomen was toegelaten ingevolge de 
regels van kracht vóór 1 januari 2013, in mindering gebracht van de eenmalige periode van 
maximaal twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden. 
 
 Indien het krachtens het tweede lid betaalbaar bedrag van een overlevingspensioen 
661,24 EUR per kalendermaand overschrijdt, wordt dit bedrag tot dit laatste bedrag beperkt. 
Dit bedrag is vastgesteld aan de verhogingscoëfficiënt 1,6084 van het spilindexcijfer 138,01 
en volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen op dezelfde wijze als de 
rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Staatskas ». 
 

 Die bepaling werd als volgt verantwoord : 

 

 « Momenteel wordt, overeenkomstig artikel 13 van de wet van 5 april 1994, een 
rustpensioen van de overheidssector enkel geschorst in geval van cumulatie met een uitkering 
wegens loopbaanonderbreking, met uitzondering van de uitkering wegens thematische 
loopbaanonderbreking, of een aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een 
conventioneel brugpensioen. In geval van cumulatie van een rustpensioen met een ander 
vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, primaire ongeschiktheidsuitkering en 
invaliditeitsuitkering) werd het rustpensioen uitbetaald en werd de schorsing of de 
vermindering ingevolge de cumulatie uitgevoerd op het vervangingsinkomen. 
 
 Het nieuwe artikel 72 bevat een volledig cumulatieverbod inzake rustpensioenen van de 
overheidssector met een vervangingsinkomen zodat voortaan het rustpensioen zal geschorst 
worden tijdens elke kalendermaand waarin de betrokkene een vervangingsinkomen geniet, 
tenzij hij aan de uitbetaling van zijn vervangingsinkomen verzaakt. 
 
 Inzake overlevingspensioenen wordt de regeling die momenteel in de wet van 5 april 
1994 is vervat, grotendeels hernomen. Dit houdt een cumulatieverbod in, met een 
uitzondering voor twaalf al dan niet opeenvolgende kalendermaanden tijdens dewelke een 
overlevingspensioen vrij kan gecumuleerd worden met om het even welk 
vervangingsinkomen, met dien verstande dat het overlevingspensioen beperkt wordt tot het 
bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen. In afwijking van de huidige regeling wordt er 
geen onderscheid meer gemaakt naar gelang het vervangingsinkomen al dan niet ontvangen 
wordt voor alle werkdagen van de maand. 
 
 Aangezien zoals hiervoor reeds gesteld werd ook in de in de wet van 5 april 1994 
vervatte regeling een periode van twaalf maanden voorzien is gedurende dewelke de 
cumulatie van het overlevingspensioen met een vervangingsinkomen wordt toegelaten, wordt 
rekening gehouden met de perioden van vrijstelling die reeds onder die regeling werden 
opgenomen. De aldus reeds opgenomen perioden zullen in mindering gebracht worden van de 
twaalf maanden die door het nieuwe artikel 72 worden toegekend. 
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 Voormelde vrijstelling van het cumulatieverbod geldt enkel in het geval waarin 
uitsluitend overlevingspensioenen gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen en niet 
in de gevallen waarin de betrokkene naast zijn overlevingspensioen ook nog een rustpensioen 
geniet. Artikel 73 van het ontwerp bepaalt dan ook dat indien de persoon die één of meerdere 
overlevingspensioenen vrij cumuleert met een vervangingsinkomen, het voordeel van deze 
vrije cumulatie verliest vanaf het ogenblik dat hij ook een rustpensioen bekomt » (Parl. St., 
Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/003, pp. 28-29). 
 

 B.1.5.  Artikel 102 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en 
zijn eveneens toepasselijk op de op 31 december 2012 lopende pensioenen en cumulaties. Zij 
zijn ook toepasselijk op de gewaarborgde minimumbedragen inzake rustpensioenen 
voortvloeiend uit de toepassing van artikel 140, § 3 van de wet van 26 juni 1992 houdende 
sociale en diverse bepalingen, zonder dat zij evenwel aan de betrokkene een hoger 
minimumpensioenbedrag kunnen opleveren dan datgene dat hij werkelijk genoot op 
31 december 2012. 
 
 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 93, § 5, in werking op de eerste dag van de 
tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 Indien de toepassing van de door dit hoofdstuk aangebrachte wijzigingen tot gevolg heeft 
dat pensioenbedragen die betrekking hebben op de periode gelegen tussen 31 december 2012 
en de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad dienen te worden verminderd, worden voor die periode de 
pensioenbedragen toegekend overeenkomstig de op 31 december 2012 van kracht zijnde 
wetgeving ». 
 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd dat het derde lid van dat 

artikel « een overgangsbepaling bevat die erover waakt dat de terugwerkende kracht die 

verleend wordt aan de bepalingen van deze wet niet tot gevolg heeft dat pensioenbedragen die 

betrekking hebben op de periode gelegen tussen 31 december 2012 en de eerste dag van de 

tweede maand na die waarin deze wet werd bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad, 

dienen te worden verminderd » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-2853/003, p. 32). 

Voorts werd onderstreept : 

 

 « Met [die bepaling] wordt deze terugwerkende kracht immers beperkt tot de gevolgen 
die in het voordeel van de gepensioneerden spelen (bijvoorbeeld wegens het verhogen van de 
grensbedragen, het verhogen van de marge van 15 % naar 25 %, de mogelijkheid om 
onbeperkt bij te verdienen vanaf de leeftijd van 65 jaar mits 42 loopbaanjaren, enz.). In de 
eerder uitzonderlijke gevallen waarin de nieuwe bepalingen in het nadeel van de 
gepensioneerde zouden uitvallen (bijvoorbeeld omdat vanaf 1 januari 2013 ook de uitkering 
wegens loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen als een 
vervangingsinkomen wordt beschouwd voor wie zijn overlevingspensioen gedurende 
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12 kalendermaanden mag cumuleren met een vervangingsinkomen), wordt aan deze nieuwe 
bepalingen geen terugwerkende kracht verleend » (Parl. St., Kamer, 2012-2013, 
DOC 53-2853/003, pp. 32-33). 
 

 B.2.1.  De verzoekende partij, die recht heeft op een rustpensioen en rechten kan doen 

gelden op een vervangingsinkomen, leidt een enig middel af uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet door de artikelen 76, 2°, vierde lid, d) en e), 91 en 102 

van de bestreden wet. 

 

 B.2.2.  In haar memorie van antwoord voert de verzoekende partij ook de schending aan 

van het beginsel van het gewettigd vertrouwen. 

 

 Zonder zich te moeten uitspreken over de vraag of dat beginsel al dan niet is aangevoerd 

in samenhang met een bepaling waarvan het Hof de inachtneming verzekert, volstaat het vast 

te stellen dat die grief, voor de eerste keer aangevoerd in de memorie van antwoord van de 

verzoekende partij, niet tijdig is. 

 

 Bijgevolg is het middel in die mate onontvankelijk. 

 

 B.3.1.  Volgens de verzoekende partij zou de wetgever een niet redelijk verantwoord 

verschil in behandeling hebben ingesteld onder de personen die een rustpensioen van de 

overheidssector genieten, naargelang die al dan niet tot de in artikel 76, 2°, vierde lid, d) en e), 

van de bestreden wet beoogde categorieën behoren. Alleen de eersten zouden immers een 

pensioen van de overheidssector kunnen cumuleren met een vervangingsinkomen. 

 

 B.3.2.  Het door de verzoekende partij aangevoerde middel steunt op een verkeerd 

uitgangspunt. Zoals de Ministerraad doet opmerken, laat geen van de bestreden bepalingen de 

rechthebbenden van een rustpensioen van de overheidssector die betrokken zijn bij een van de 

in artikel 76, 2°, vierde lid, d) en e), beoogde mandaten immers toe hun pensioen te 

cumuleren met een vervangingsinkomen. 

 

 Artikel 76, 2°, vierde lid, d) en e), heeft als enig doel de inkomsten afkomstig uit de 

uitoefening van bepaalde mandaten van het begrip « beroepsinkomsten » uit te sluiten. De 

bepaling van de vervangingsinkomens, in de zin van de bestreden wet, is vervat in artikel 76, 

10°, ervan. Derhalve heeft de omstandigheid dat de houders van bepaalde mandaten beoogd 
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zijn in artikel 76, 2°, van de bestreden wet, niet tot gevolg dat zij een eventueel 

vervangingsinkomen uit die mandaten mogen cumuleren met het rustpensioen van de 

overheidssector waarop zij recht hebben. 

 

 B.4.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

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

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5797 

 
 

Arrest nr. 189/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 300 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 409 van hetzelfde Wetboek, 

gesteld door de beslagrechter te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût en T. Giet, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 23 december 2013 in zake Benoît Tombeur en Michèle Baumans tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 januari 2014, 
heeft de beslagrechter te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is artikel 300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang 
gelezen met artikel 409 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals uitgevoerd bij 
artikel 166, § 3, van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
in die zin geïnterpreteerd dat het de Koning toestaat voor te schrijven dat in geval van 
bezwaar, van een in artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde 
aanvraag om ontheffing of van een vordering in rechte en in zoverre het geen zekere en 
vaststaande schuld in de zin van artikel 410 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 betreft, de in paragraaf 2 van hetzelfde artikel als bewarende 
maatregel in de zin van artikel 409 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde 
aanzuivering kan worden verricht door de Belgische Staat, en zulks zonder dat de 
beslagrechter bij zijn toetsing van de wettigheid en van de regelmatigheid van het beslag 
toepassing kan maken van de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek, en zulks 
via een maatregel van fiscale schuldvergelijking die is genomen zonder dat de artikelen 1289 
tot 1299 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, bestaanbaar met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, 
 
 -  in zoverre het, in die interpretatie, een niet redelijk verantwoorde ongelijkheid van 
behandeling zou invoeren tussen, enerzijds, de schuldenaar van een betwiste 
inkomstenbelastingschuld en, anderzijds, de schuldenaar van een andere schuld, aangezien die 
laatste het zekere, vaststaande en opeisbare karakter van de schuldvordering en de 
beoordeling van de voorwaarde met betrekking tot het spoedeisende karakter kan 
onderwerpen aan een volledig daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht in het kader van een 
gemeenrechtelijke procedure van bewarend beslag, hetgeen de schuldenaar die wordt 
geconfronteerd met een verrekeningsmaatregel op grond van artikel 166 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, niet kan doen ? 
 
 -  in zoverre het ten voordele van de Belgische Staat voorziet in een systeem van fiscale 
schuldvergelijking dat verschilt van datgene dat is bedoeld in de artikelen 1289 tot 1299 van 
het Burgerlijk Wetboek, hetgeen een niet redelijk verantwoorde ongelijkheid van behandeling 
kan invoeren tussen de schuldenaar van een betwiste inkomstenbelastingschuld en de 
schuldenaar van een andere schuld die zich op de wettelijke regeling van de artikelen 1289 tot 
1299 van het Burgerlijk Wetboek kan beroepen, waarin voor de schuldvergelijking onder 
meer de vereiste van twee vaststaande en opeisbare schulden wordt opgelegd ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Benoît Tombeur en Michèle Baumans, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. F. Ledain, advocaat bij de balie te Luik; 
 
 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Lespire, advocaat bij de 
balie te Luik. 
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 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof beslist : 
 
 -  dat de zaak nog niet in gereedheid kon worden verklaard; 
 
 -  de partijen uit te nodigen, in een uiterlijk op 24 oktober 2014 in te dienen aanvullende 
memorie die ze binnen dezelfde termijn uitwisselen, hun standpunt uiteen te zetten over de 
vraag of het antwoord op de prejudiciële vraag nog steeds nuttig is voor de oplossing van het 
geschil. 
 
 Aanvullende memories zijn ingediend door : 
 
 -  Benoît Tombeur en Michèle Baumans; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 29 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût 
en T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 26 november 2014 en de 
zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 26 november 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eisende partijen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik hebben in december 2012 van de 
Belgische Staat een aanslagbiljet gekregen waarbij de betaling van de personenbelasting voor het 
aanslagjaar 2011 ten belope van een bedrag van 3 201,88 euro van hen werd gevorderd. Dat bedrag werd niet 
onmiddellijk betaald door de belastingplichtigen. In de loop van de maand januari 2013 werd hun een brief met 
een kennisgeving van aanwending van een teruggave van een bedrag van 2 468,20 euro toegestuurd. Bij brief 
van 23 maart 2013 heeft de ontvanger der directe belastingen te Borgworm evenwel toepassing gemaakt van de 
in artikel 166 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde maatregel en 
de terugbetaling van het bedrag bijgevolg ingehouden wegens het bestaan van een belastingschuld. De eisende 
partijen hebben in april 2013 een bezwaar tegen het aanslagbiljet naar het ontvangkantoor der belastingen 
Borgworm gestuurd. Dat verzoek werd op 30 oktober 2013 door de gewestelijke directie te Luik verworpen. De 
partijen hebben verklaard dat zij het beroep dat nog openstond tegen die beslissing, zouden instellen. 
 
 Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik betwisten de partijen de inhouding van het bedrag van 
2 468,20 euro door de Belgische Staat. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Luik merkt op dat de door de belastingadministratie genomen maatregel 
is gebaseerd op artikel 166 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (KB/WIB 1992). De Belgische Staat heeft toepassing gemaakt van paragraaf 2 van die 
bepaling en niet van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, dat enkel met betrekking tot het 
niet-betwiste gedeelte van de schuldvorderingen in een mechanisme van schuldvergelijking voorziet, hetgeen te 
dezen niet het geval is. 
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 De Rechtbank wijst erop dat op het ogenblik dat de verrekening werd verricht, door de eisende partijen nog 
geen beroep was ingesteld tegen het aanslagbiljet dat op 21 december 2012 is verstuurd. Zolang de 
beroepstermijn openstond, kon de verrekeningsmaatregel enkel tot bewaring van recht worden genomen, hetgeen 
de Belgische Staat zelf erkent. Aangezien de eisende partijen daadwerkelijk een bezwaar hebben ingediend dat 
op 15 april 2013 is ontvangen, is de Rechtbank van oordeel dat het paragraaf 3 van artikel 166 van het koninklijk 
besluit is dat van toepassing is. 
 
 De Rechtbank merkt op dat de eisende partijen van mening zijn dat artikel 166 van het KB/WIB 1992 de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou schenden. 
 
 Zij wijst vervolgens erop dat het Grondwettelijk Hof reeds herhaalde malen het ongrondwettige karakter 
heeft aangeklaagd van de interpretatie van fiscale bepalingen die soortgelijk zijn aan artikel 166 van het 
KB/WIB 1992, waarbij de toepassing van de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek op de ten 
voordele van de Belgische Staat toegestane bewarende maatregel wordt uitgesloten. De Rechtbank haalt in dat 
verband de arresten nrs. 78/98, 119/98, 58/99 en 4/2013 en het arrest nr. 149/2002 aan. 
 
 Volgens de Rechtbank hebben verschillende rechtscolleges ten gronde, steunend op die interpretatie van het 
Grondwettelijk Hof, geoordeeld dat de beslagrechter ertoe was gemachtigd in geval van toepassing van 
artikel 166 van het KB/WIB 1992 de inachtneming, door de Belgische Staat, van de in de artikelen 1413 en 1415 
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde toepassingsvoorwaarden van het bewarend beslag te onderzoeken en 
hebben zij het bekritiseerbare karakter van de in het voormelde artikel 166 bedoelde maatregel van 
schuldvergelijking opgeworpen. Het Hof van Cassatie, bij een arrest van 12 december 2008, heeft niet in die zin 
geoordeeld. Volgens de door dat Hof in aanmerking genomen interpretatie stelt de Rechtbank vast dat de door de 
eisende partijen betwiste maatregel een wijze van betaling bij wege van schuldvergelijking uitmaakt waarop de 
artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn, maar dat de beslagrechter over 
een beperkte jurisdictionele bevoegdheid zou beschikken die hem ertoe zou machtigen de evenredigheid van het 
nagestreefde doel na te gaan en de opheffing van de bewarende maatregel te bevelen indien de betwisting hem 
kennelijk gegrond lijkt. 
 
 De Rechtbank is dan ook van oordeel dat de kwestie van het daadwerkelijke jurisdictionele toezicht in 
werkelijkheid rijst naar gelang van de mogelijkheid of onmogelijkheid voor de beslagrechter om de 
regelmatigheid en de geldigheid van de in artikel 116, § 3, van het KB/WIB 1992 bedoelde bewarende maatregel 
te toetsen. Volgens de interpretatie van het Hof van Cassatie is die toetsing van de regelmatigheid veel beperkter 
dan die waarover de beslagrechter « bij een klassiek bewarend beslag » beschikt. 
 
 De Rechtbank acht het dan ook noodzakelijk aan het Grondwettelijk Hof de hiervoor vermelde prejudiciële 
vraag te stellen, waarbij de grondwettigheid van de maatregel wordt beoordeeld via de artikelen 300 en 409 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen. De in artikel 166, § 3, van het KB/WIB 1992 tot uitdrukking 
gebrachte maatregel is dan ook enkel in het geding op grond van de hypothese volgens welke artikel 300 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het de Koning ertoe machtigt 
die maatregel te nemen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De eisende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat paragraaf 2 van artikel 166, § 1, 
van het KB/WIB 1992 van toepassing is onder de opschortende voorwaarde van de ontstentenis van een bezwaar 
of een gerechtelijk beroep en dat paragraaf 3 van het voormelde artikel 166 in die hypothese, zoals in het 
onderhavige geval, van toepassing is. 
 
 Die partijen merken vervolgens op dat het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 12 december 2008, heeft 
geoordeeld dat het koninklijk uitvoeringsbesluit een vorm van schuldvergelijking invoerde, die niet in de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt beoogd. Hij dient dus restrictief te worden geïnterpreteerd en in 
dat geval zou er geen aanleiding bestaan om een schuldvergelijking toe te staan tussen, enerzijds, een ten aanzien 
van de belastingplichtige onbetwistbare terugbetalingsvordering en, anderzijds, een betwiste belastingschuld. 



5 

Volgens de partijen is het duidelijk dat er te dezen een niet redelijk verantwoorde ongelijkheid van behandeling 
bestaat tussen, enerzijds, de schuldenaar van een betwiste inkomstenbelastingschuld en, anderzijds, de 
schuldenaar van een andere schuld, aangezien die laatste het zekere, vaststaande en opeisbare karakter van de 
schuldvordering en de beoordeling van de voorwaarde met betrekking tot het spoedeisende karakter kan 
onderwerpen aan een volledig daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht in geval van een gemeenrechtelijke 
procedure van bewarend beslag, hetgeen de schuldenaar van een belastingschuld die met een 
verrekeningsmaatregel op grond van artikel 166 van het voormelde koninklijk besluit wordt geconfronteerd, niet 
kan doen. De partijen zijn van mening dat de belastingadministratie te dezen nalaat aan te tonen dat de 
voorwaarde met betrekking tot het spoedeisende karakter zou zijn vervuld. 
 
 De partijen merken ten slotte op dat het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 24 juni 2010, een restrictieve 
interpretatie van de toepassingsvoorwaarden van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004 heeft 
aangenomen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is in de eerste plaats van mening dat het voor de oplossing van het geschil niet 
nuttig is om de prejudiciële vraag te beantwoorden. Hoewel het Grondwettelijk Hof zich niet uitspreekt over de 
toepasbaarheid van de norm die het voorwerp van de prejudiciële vraag uitmaakt, op de feiten die bij de 
verwijzende rechter aanhangig zijn gemaakt, weigert het evenwel zich uit te spreken over de grondwettigheid 
van normen die kennelijk niet van toepassing zijn op het voor de verwijzende rechter hangende geschil. De 
Ministerraad baseert zich in dat verband op het arrest nr. 14/2010 van 18 februari 2010. De Ministerraad merkt 
op dat de aanzuivering in het onderhavige geval vóór het indienen van het bezwaar heeft plaatsgevonden, zodat 
enkel paragraaf 2 van artikel 166 van het KB/WIB 1992 van toepassing is. Op het ogenblik dat de ontvanger tot 
de aanzuivering is overgegaan, was nog geen fiscaal bezwaar ingediend, zodat de ontvanger met twee opeisbare 
wederzijdse schuldvorderingen werd geconfronteerd. Volgens de Ministerraad kan de beslagrechter een 
uitvoerend beslag met betrekking tot een niet-betwiste belastingschuld niet ongeldig verklaren door het nietig en 
zonder gevolg te verklaren om reden dat de belastingplichtige intussen een bezwaar heeft ingediend. De 
toepassing van paragraaf 3 van het voormelde artikel 166 is dus uitgesloten omdat er op het ogenblik van de 
aanzuivering nog geen bezwaar was. De Ministerraad is dan ook van mening dat de beslagrechter, indien het Hof 
zou beslissen dat artikel 300 van het WIB 1992, in samenhang gelezen met artikel 166, § 3, van het 
KB/WIB 1992, ongrondwettig is, de Staat in elk geval niet zou kunnen verbieden tot de genoemde verrekening 
over te gaan omdat hij heeft erkend dat nog geen beroep was ingesteld op het ogenblik dat de in het geding 
zijnde verrekening is uitgevoerd. 
 
 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag dan ook geen antwoord behoeft. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad merkt vervolgens op dat de verwijzende rechter in werkelijkheid de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie met betrekking tot de juridische aard van de in artikel 166, § 3, van het KB/WIB 1992 
bedoelde aanzuivering en in het bijzonder het arrest van 12 december 2008 (F.07.0072.N) in het geding zou 
willen brengen. Uit die rechtspraak vloeit voort dat de Koning, om de invordering van de belasting te 
verzekeren, wettelijk ertoe is gemachtigd in maatregelen te voorzien waarvan de modaliteiten kunnen afwijken 
van het gemeen recht, voor zover het openbaar belang, zoals het door de belastingwet wordt beschermd, zulks 
vereist. De Ministerraad is van mening dat de door de verwijzende rechter aangehaalde rechtspraak irrelevant is 
aangezien zij dateert van vóór dat principiële arrest van 2008. 
 
 De Ministerraad is eveneens van mening dat het uitgesloten is om naar de rechtspraak met betrekking tot de 
btw-inhoudingen te verwijzen aangezien het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken in de zin van een 
soepelere toepassing van de regels die aan de geldigheid ervan ten grondslag liggen. De Ministerraad haalt in dat 
verband de arresten van het Hof van Cassatie van 3 januari 2003 en van 6 november 2003 aan. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad is vervolgens van mening dat de prejudiciële vraag berust op de vergelijking tussen 
de schuldenaar van een betwiste inkomstenbelastingschuld en de schuldenaar van een andere schuld. Die twee 
soorten van schuldenaars bevinden zich echter niet in vergelijkbare situaties. De schuldenaars van een betwiste 
inkomstenbelastingschuld en de schuldenaars van een niet-betwiste inkomstenbelastingschuld bevinden zich 
evenmin in een vergelijkbare situatie. Wanneer wordt uitgegaan van het standpunt van de schuldeisers, is de 
Ministerraad van mening dat, enerzijds, de fiscale schuldeiser en, anderzijds, de andere schuldeisers evenmin 
vergelijkbaar zijn wegens de specificiteit van de fiscale schuldeiser, die ten gunste van de gemeenschap de 
opdracht verzekert om de belasting te innen die bestemd is voor de financiering van de staatsbegroting. De 
Ministerraad baseert zich in dat verband op de arresten nrs. 11/97 van 5 maart 1997 en 51/99 van 5 mei 1999 van 
het Grondwettelijk Hof. Alle personen die gehouden zijn tot het betalen van dezelfde belastingen, te dezen de 
personenbelasting, worden aan dezelfde regels onderworpen, zodat geen enkele discriminatie tussen 
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verschillende categorieën van personen kan worden aangeklaagd. Evenzo worden alle personen die een 
terugbetaling van de personenbelasting genieten, aan dezelfde regels onderworpen, zodat geen enkele 
discriminatie tussen verschillende categorieën van personen kan worden aangeklaagd. Het indienen van een 
bezwaar volstaat op zich niet om aan de belastingvordering haar attributen van zekerheid, opeisbaarheid of 
liquiditeit die door het uitvoerbaar verklaarde kohier worden bevestigd, te ontnemen. Daarentegen houdt het 
beogen van de situatie van de schuldenaar van een andere schuld, met andere woorden van gemeen recht, bij een 
bewarend beslag, in dat de schuldeiser ervan nog geen uitvoerbare titel heeft. Zulks is niet het geval voor de 
Belgische Staat inzake personenbelasting. 
 
 A.2.4.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verschil in behandeling objectief en 
redelijk kan worden verantwoord. Hij baseert zich in dat verband op het voormelde arrest nr. 51/99 van het Hof. 
De belastingwet, die van openbare orde is, kan in bepalingen voorzien die afwijken van het gemeen recht, 
hetgeen met name het geval is voor artikel 300 van het WIB 1992 en artikel 166 van het KB/WIB 1992. Het is 
verantwoord dat een afwijking werd beoogd en geregeld door de wetgever door het invoeren van een bijzondere 
fiscale procedure die de aanzuivering, zonder formaliteit, mogelijk maakt van elk bedrag dat aan een 
belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald, zelfs bij een bezwaar. Volgens het voormelde arrest 
van het Hof van Cassatie bestaat er een jurisdictioneel toezicht in zoverre de inwerkingstelling van de 
aanzuivering evenredig moet zijn met het nagestreefde doel, namelijk het waarborgen van de betaling van de 
betwiste schuld, en in zoverre de rechter bijgevolg, op vraag van de belastingschuldige, de vrijgave kan bevelen 
van de terugbetaling die is aangezuiverd op een betwiste schuld, met name indien de betwisting hem kennelijk 
gegrond lijkt. In afwijking van het gemeen recht, inzake directe belastingen, heeft de wetgever de Belgische 
Staat voorzien van een bijzondere heffingstitel, namelijk het kohier, en het omringd met een geheel van fiscale 
wetsbepalingen inzake invordering. Er moet rekening worden gehouden met alle procedures die door de 
wetgever zijn ingevoerd met het oog op een billijke en correcte inning van de belasting. De wetgever heeft 
maatregelen willen nemen die bestemd zijn om de fiscale achterstand weg te werken en, in het bijzonder, te 
vermijden dat belastingkredieten worden terugbetaald aan een belastingplichtige die nog een schuldenaar van de 
belastingadministratie is. Het verschil in behandeling tussen schuldeisers wordt verantwoord door de aard van de 
belasting, die wordt aangewend voor overheidsuitgaven die strekken tot de behartiging van het algemeen belang. 
Artikel 166, § 3, van het KB/WIB 1992 bepaalt dat de aanzuivering als bewarende maatregel wordt verricht, 
zodat zij enkel definitief zal worden indien de ingekohierde en betwiste aanslag wordt goedgekeurd na afloop 
van het door de belastingplichtige ingestelde beroep. De bekritiseerde bepaling is niet onwettig, aangezien zij 
uitdrukkelijk verwijst naar artikel 409 van het WIB 1992, dat de bewarende maatregel toestaat om de 
invordering van een betwiste belasting te waarborgen en een daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht op die 
maatregel mogelijk maakt. De Ministerraad baseert zich eveneens op een arrest van het Hof van Cassatie van 
10 februari 1994 en merkt daarenboven op dat de artikelen 569, eerste lid, 32°, en 1385decies van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn aangezien het gaat om een geschil betreffende de toepassing van een 
belastingwet. 
 
 De Ministerraad preciseert dat de administratieve instructies werden aangevuld ingevolge het arrest van het 
Hof van Cassatie van 12 december 2008, zodat de ontvanger der directe belastingen, indien de 
belastingschuldige niet akkoord gaat met een aanzuivering die met toepassing van artikel 166, § 3, van het 
KB/WIB 1992 is verricht, ertoe is gehouden de terugbetaling vrij te geven die is uitgevoerd, hetzij indien blijkt 
dat de betwisting van de belastingschuld kennelijk gegrond lijkt, hetzij indien de ontvanger reeds over voldoende 
waarborgen beschikt. Voor het handhaven van de aanzuivering is het evenwel niet vereist dat er een spoedeisend 
karakter in de zin van artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek is, noch dat de rechten van de Schatkist in 
gevaar zijn (vrees dat de belastingschuldige zijn onvermogen bewerkstelligt of huidige en dreigende toestand 
van onvermogen). Teneinde het belang van de Schatkist te vrijwaren, strekken de door het Hof van Cassatie 
bepaalde criteria ertoe te vermijden dat belastingplichtigen de beroepen waarbij de vestiging van de belasting 
wordt betwist, proberen te laten toenemen om de invordering tot in het oneindige uit te stellen. In de door de 
verwijzende rechter gegeven interpretatie zou immers niets de belastingplichtigen beletten een fiscaal bezwaar 
buiten de termijn in te dienen, enkel om elke poging tot invordering van de belasting door de ontvanger der 
belastingen te dwarsbomen. De Ministerraad besluit dat de maatregel van schuldvergelijking sui generis niet 
onevenredig is. Teneinde misbruiken te vermijden, is het verantwoord dat het aan de belastingschuldige staat aan 
te tonen dat zijn fiscale betwisting gegrond lijkt. De door het Hof van Cassatie vastgelegde criteria zijn adequaat 
en bewaren het evenwicht tussen de rechten en de plichten van de wederzijdse schuldenaars en schuldeisers zo 
goed mogelijk. De hoven en rechtbanken zijn daarenboven ermee belast een evenredigheidstoets van de 
maatregel uit te voeren, die zowel vanuit het standpunt van het gegrond lijken van de fiscale schuldvordering als 
vanuit het standpunt van de waarborgmiddelen kan worden verricht. Tot besluit bestaat er wel degelijk een 
mogelijkheid van een daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht, dat meer tot de bevoegdheid van de belastingrechter 
dan tot die van de beslagrechter behoort. 
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 De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 

bepaalt : 

 

 « § 1.  De Koning regelt : 
 
 1°  de wijze waarop men dient te handelen voor de aangiften, de opmaking en de 
kennisgeving der kohieren, de betalingen, de kwijtschriften en de vervolgingen; 
 
 2°  het tarief van de vervolgingskosten. 
 
 § 2.  Wanneer een vordering voor het gerecht, zelfs gedeeltelijk, maatregelen tot 
onderwerp heeft welke ertoe strekken de invordering te verwezenlijken of te waarborgen van 
de belasting, daarin begrepen alle opcentiemen, verhogingen en boeten, alsmede van de 
desbetreffende interesten en kosten, hebben de cassatietermijn zomede de voorziening in 
cassatie schorsende kracht ». 
 

 Artikel 409 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « In geval van bezwaar, van een in artikel 376 bedoelde aanvraag om ontheffing of van 
een vordering in rechte, kan de betwiste aanslag, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, 
vermeerderd met de erop betrekking hebbende interesten en kosten, voor het geheel het 
voorwerp zijn van bewarende beslagen, van middelen tot tenuitvoerlegging of van alle andere 
maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen ». 
 

 Artikel 410 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Evenwel wordt in geval van bezwaar, van een in artikel 376 bedoelde aanvraag om 
ontheffing of van een vordering in rechte, de betwiste aanslag in hoofdsom, opcentiemen en 
verhogingen, vermeerderd met de daarop betrekking hebbende interesten, beschouwd als 
zekere en vaststaande schuld en kan, evenals de kosten van alle aard, door middelen van 
tenuitvoerlegging worden ingevorderd, in de mate dat zij overeenstemt met het bedrag van de 
aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, voor 
zover zij niet meer bedraagt dan de laatste aanslag welke, voor een vorig aanslagjaar, 
definitief gevestigd werd ten laste van de belastingschuldige. 
 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de inkomsten waaraan de 
belastingschuldige tijdens de procedure van vestiging van de belasting zijn goedkeuring heeft 
gehecht, gelijkgesteld met de aangegeven inkomsten. 
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 In bijzondere gevallen kan de directeur der belastingen de invordering doen uitstellen, in 
zover en onder de voorwaarden door hem te bepalen ». 
 

 Artikel 166 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 1992) bepaalt : 

 

 « § 1.  Het bepaalde van Boek III, Titel III, Hoofdstuk V, afdeling IV, van het Burgerlijk 
Wetboek, is inzake directe belastingen niet van toepassing. 
 
 § 2.  Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in 
het kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en 
de ermee gelijkgestelde belastingen of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met 
betrekking tot de onverschuldigde betaling, kan door de ontvanger van de directe belastingen 
zonder formaliteit, overeenkomstig artikel 143, worden aangezuiverd op de door die 
belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, belastingen en ermee gelijkgestelde 
belastingen in hoofdsom, opcentiemen, verhogingen, interesten en kosten. 
 
 § 3.  In geval van bezwaar, van een in artikel 376 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde aanvraag om ontheffing of van een vordering in rechte 
en in zover het geen zekere en vaststaande schuld in de zin van artikel 410 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 betreft, wordt de aanzuivering ingevolge § 2 verricht als 
bewarende maatregel in de zin van artikel 409 van hetzelfde Wetboek ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 300 van het WIB 1992, in samenhang gelezen 

met artikel 409 van dat Wetboek, zoals uitgevoerd bij artikel 166, § 3, van het KB/WIB 1992, 

in die zin geïnterpreteerd dat het de Koning toestaat voor te schrijven dat in geval van 

bezwaar, van een in artikel 376 van het WIB 1992 bedoelde aanvraag om ontheffing of van 

een vordering in rechte en in zoverre het geen zekere en vaststaande schuld in de zin van 

artikel 410 van het WIB 1992 betreft, de in paragraaf 2 van hetzelfde artikel als bewarende 

maatregel in de zin van artikel 409 van hetzelfde Wetboek bedoelde aanzuivering kan worden 

verricht door de Staat, en zulks zonder dat de beslagrechter, bij zijn toetsing van de wettigheid 

en van de regelmatigheid van het beslag, toepassing kan maken van de artikelen 1413 en 1415 

van het Gerechtelijk Wetboek, en zulks via een maatregel van fiscale schuldvergelijking die is 

genomen zonder dat de artikelen 1289 tot 1299 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing 

zijn. 
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 B.3.1.  Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof beslist dat de zaak nog niet in 

gereedheid kon worden verklaard en heeft het de partijen verzocht om in een aanvullende 

memorie die uiterlijk op 24 oktober 2014 moest worden ingediend en binnen dezelfde termijn 

moest worden uitgewisseld, hun standpunt uiteen te zetten over de vraag of het antwoord op 

de prejudiciële vraag nog steeds nuttig is voor de oplossing van het geschil. Die beschikking 

volgde op een brief van de advocaat van de Ministerraad van 22 september 2014 waarin hij 

aan het Hof verklaart dat de prejudiciële vraag wegens nieuwe feiten geen belang meer heeft 

aangezien het voor de verwijzende rechter hangende geschil zonder voorwerp is geworden. 

 

 B.3.2.  In hun aanvullende memorie zijn de eisende partijen voor de verwijzende rechter 

van mening dat het antwoord van het Hof op de gestelde prejudiciële vraag kennelijk van 

belang blijft aangezien het voor de beslagrechter te Luik hangende geschil nog steeds niet is 

beëindigd met een opheffing van de bewarende maatregel. 

 

 De in artikel 300 van het WIB 1992 bedoelde maatregel werd volgens de 

belastingadministratie verantwoord door het feit dat een aanslag was ingekohierd voor het 

aanslagjaar 2011 en onbetaald bleef. De belastingplichtigen hebben tegen de aanslag een 

bezwaar ingediend en hebben, gelet op de negatieve beslissing van de directeur der 

belastingen, voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik een fiscaal beroep ingesteld. 

 

 In het kader van dat beroep heeft de belastingadministratie geoordeeld dat de bestreden 

aanslag nietig moest worden verklaard wegens niet-naleving van het voorschrift van 

artikel 346 van het WIB 1992. De administratie verzoekt evenwel om ertoe te worden 

gemachtigd een subsidiaire aanslag met toepassing van artikel 356 van het WIB 1992 voor te 

leggen. 

 

 De eisende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat de prejudiciële vraag 

niet zonder voorwerp is geworden in zoverre de administratie de opheffing van de in 

artikel 300 van het WIB 1992 bedoelde bewarende maatregel nog steeds niet heeft verleend. 

 

 B.3.3.  In zijn aanvullende memorie doet de Ministerraad gelden dat het antwoord op de 

prejudiciële vraag geen enkel belang meer heeft voor de oplossing van het geschil, aangezien 

het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig is gemaakt, zonder voorwerp zal worden. 

De beslissing tot inhouding zal immers worden ingetrokken en/of herroepen ingevolge de 
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procedure die door de eisende partijen voor de verwijzende rechter bij de Rechtbank van 

eerste aanleg te Luik is ingesteld en die ertoe strekt de belasting met betrekking tot het 

aanslagjaar 2012 te betwisten. In die zaak vordert de Belgische Staat, in zijn conclusies, de 

nietigverklaring van de bestreden aanslag. Bijgevolg zouden alle maatregelen van vervolging 

en alle bewarende maatregelen die door de bevoegde ontvanger met het oog op de invordering 

van de aanslag zijn genomen, moeten worden opgeheven. 

 

 B.4.  Rekening houdend met die elementen, dient de zaak te worden teruggezonden naar 

de verwijzende rechter opdat hij kan bepalen in welke mate het antwoord op de prejudiciële 

vraag voor hem nog dienstig is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5858 

 
 

Arrest nr. 190/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 
 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 27, § 1, eerste en tweede lid, en 

276 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gesteld door de Correctionele 

Rechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier 

F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 20 januari 2014 in zake het openbaar ministerie tegen Ludwig Torfs, met 
als tussenkomende partij het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 februari 2014, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 27, § 1, 1° en 2° lid en art. 276 van het Vlaams Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met art. 6 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, door het verbod opgelegd aan 
gemeenteraadslieden, respectievelijk districtsraadslieden, uit te breiden naar advocaten die in 
het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres, met het 
districtsraadslid werken, waardoor de vrije keuze van advocaat respectievelijk de rechten van 
de verdediging bemoeilijkt of geschonden wordt ? ». 
 
 
 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel en 
Mr. K. Caluwaert, advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 29 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers 
R. Leysen en T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 26 november 2014 en de 
zaak in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 26 november 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Ludwig Torfs wordt voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen vervolgd voor een 
stedenbouwmisdrijf. Volgens de vrijwillig tussenkomende partij, het college van burgemeester en schepenen van 
de stad Antwerpen, mag de beklaagde niet langer worden vertegenwoordigd door zijn advocaat, aangezien diens 
kantoorgenoot districtsvoorzitter is geworden. De verwijzende rechter vraagt zich echter af of de in het geding 
zijnde bepaling, in zoverre zij het verbod voor een advocaat-gemeenteraadslid of -districtsraadslid om in rechte 
op te treden voor of tegen de gemeente, uitbreidt tot diens kantoorgenoten, bestaanbaar is met het recht op de 
vrije keuze van een advocaat. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hoofdorde verzoekt de Vlaamse Regering het Hof om de zaak terug te zenden naar de verwijzende 
rechter, omdat de in het geding zijnde bepaling na haar wijziging bij het decreet van 28 maart 2014 niet langer 
van toepassing zou zijn op het bodemgeschil. 
 
 A.2.  In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van mening dat de onderhavige prejudiciële vraag 
slechts betrekking kan hebben op artikel 27, § 2, 2°, van het Gemeentedecreet, en niet op de bepaling die de 
verwijzende rechter vermeldt, aangezien die bepaling geen betrekking heeft op het verbod om op te treden als 
advocaat. 
 
 A.3.  In uiterst ondergeschikte orde betoogt de Vlaamse Regering dat de in het geding zijnde beperking op 
de vrije keuze van een advocaat rechtmatig is en dat het recht op verdediging van de beklaagde niet in zijn kern 
zelf wordt aangetast. 
 
 De in het geding zijnde bepaling zou een legitieme doelstelling nastreven, namelijk het vermijden van 
belangenvermenging. De in het geding zijnde bepaling bewaakt die doelstelling, die de openbare orde raakt, aan 
de hand van een onverenigbaarheid, en zou vergelijkbaar zijn met tal van andere onverenigbaarheden voor 
advocaten die naast hun werkzaamheden in de advocatuur een andere publieke functie bekleden. 
 
 De uitbreiding van het in het geding zijnde verbod tot kantoorgenoten van de betrokken advocaat zou 
noodzakelijk zijn om de nuttige werking van de onverenigbaarheid te waarborgen, die anders te eenvoudig zou 
kunnen worden omzeild. 
 
 De in het geding zijnde bepaling zou evenmin onevenredige gevolgen hebben, aangezien de beklaagde de 
vrije keuze van een advocaat behoudt buiten de associatie van het betrokken gemeenteraads- of districtsraadslid. 
Aldus zou geen afbreuk worden gedaan aan de doelstelling van artikel 6.3, c), van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, die erin bestaat de contradictoire verdediging van de beklaagde door een professionele en 
onafhankelijke vertegenwoordiger te waarborgen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Gelet op de feiten van het bodemgeschil en op de redenen in het verwijzende 

vonnis, heeft de prejudiciële vraag betrekking op artikel 27, § 2, 2°, van het Vlaamse 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat bepaalt : 

 

 « Het is voor een gemeenteraadslid verboden : 
 
 […] 
 
 2°  rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten 
behoeve van de tegenpartij van de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de 
gemeente aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de gemeente. Dit 
verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, 
samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken ». 
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 Krachtens artikel 276 van het Vlaamse Gemeentedecreet is die bepaling van 

overeenkomstige toepassing op de leden van de districtsraden. 

 

 B.2.1.  Artikel 276, tweede lid, van het Vlaamse Gemeentedecreet werd gewijzigd bij 

artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 maart 2014 houdende wijziging van 

artikel 276 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat blijkens artikel 3 van hetzelfde 

decreet in werking is getreden op 16 april 2014. Sindsdien bepaalt artikel 276, tweede lid, van 

het Vlaamse Gemeentedecreet : 

 

 « De ingevolge artikel 27, § 2, opgelegde verbodsbepalingen en de ingevolge artikel 30 
aan de leden van de districtsraden toekomende rechten betreffen alleen het bestuur en de 
instellingen van het district ». 
 

 B.2.2.  In de parlementaire voorbereiding van wat het decreet van 28 maart 2014 is 

geworden, werd die bepaling als volgt verantwoord : 

 

 « De combinatie van een verregaande verstrenging van de regelgeving inzake de 
onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden en de ongenuanceerde toepassing daarvan, 
door kruisverwijzing, op districtsraadsleden heeft tot gevolg dat zelfs door het opnemen van 
een al bij al beperkt politiek mandaat als districtsraadslid, met enkel bevoegdheid voor een 
van de negen districten in Antwerpen, alle onverenigbaarheden ineens van toepassing worden 
voor alles wat de stad en de acht andere districten betreft. Voor advocaten en notarissen 
betekent het een nagenoeg ‘ beroepsverbod ’ voor alle kantoorgenoten in de meest brede 
betekenis van dat woord : dus ook als er geen enkele financiële band is met het betrokken 
districtsraadslid. In de stand van de huidige wetgeving wordt het onmogelijk gemaakt dat een 
groot nationaal vertakt advocatenkantoor mag optreden voor of tegen de stad Antwerpen 
zodra één stagiair districtsraadslid is in een van de negen districten, ook al gaat het over een 
dossier waar die stagiair geen enkele zeggenschap over heeft die meer is dan die van elke 
andere burger. Dat lijkt te weinig in overeenstemming met wat juridisch en maatschappelijk 
wenselijk is.  
 
 Vanuit democratisch standpunt lijkt dat ook niet zo opportuun : de toegang tot het passief 
kiesrecht wordt daardoor in de praktijk verder bemoeilijkt en onaantrekkelijk gemaakt.  
 
 Met de keuze om de districtsraden rechtstreeks te verkiezen, lijkt het meer in de logica te 
liggen dat de regels die het functioneren van districtsraadsleden betreffen op het vlak van 
onafhankelijkheid en onverenigbaarheden, enkel die instelling en het bestuur ervan betreffen. 
Het doel van een onverenigbaarheid is immers in essentie te garanderen dat de verkozen 
mandataris geen misbruik maakt van dat mandaat en in de uitoefening van dat concrete 
mandaat geen aanleiding geeft tot twijfel over de vraag in wiens belang hij dat mandaat 
uitoefent. Traditioneel heeft men altijd een onderscheid gemaakt tussen het optreden als 
advocaat in de sfeer waarin men gekozen is, versus andere politieke sferen. Het feit dat
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iemand mandataris is op het ene niveau, belet niet dat hij of zij professioneel actief is ten bate 
van of tegen een ander politiek niveau. 
 
 De bedoeling van dit voorstel van decreet is om - zonder inhoudelijk de onverenigbaar-
heden aan te tasten - de toepassing van onverenigbaarheden op districtsraadsleden toe te 
spitsen op datgene waarvoor ze bevoegd zijn : met name het bestuur en de instellingen van het 
district waarvoor ze gekozen zijn. 
 
 Daartoe wordt voorgesteld in artikel 276 van het Gemeentedecreet een zinsnede toe te 
voegen waarbij gesteld wordt dat de onverenigbaarheden van artikel 27, § 2, beperkt blijven 
tot het bestuur en de instellingen van het district. 
 
 Overigens is dat in lijn met het gegeven dat de controlerechten van een districtsraadslid 
zich ook enkel beperken tot de sfeer van dat district » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2013-
2014, nr. 2391/1, pp. 2-3). 
 

 B.2.3.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat, sinds de inwerkingtreding van het voormelde 

decreet van 28 maart 2014, een lid van een districtsraad en zijn kantoorgenoten niet als 

advocaat of notaris mogen optreden in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het 

district in kwestie, maar wel als advocaat of notaris mogen optreden in geschillen ten behoeve 

van de tegenpartij van de gemeente waar het district deel van uitmaakt. 

 

 B.3.  In het bodemgeschil is de vrijwillig tussenkomende partij het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, terwijl de in het geding zijnde 

onverenigbaarheid betrekking heeft op een advocaat die kantoorgenoot van een 

districtsvoorzitter is. 

 

 Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of na de in B.2 bedoelde 

decreetswijziging de onderhavige prejudiciële vraag nog nuttig is voor de beslechting van het 

bodemgeschil. 

 

 B.4.  De zaak dient bijgevolg te worden teruggezonden naar de verwijzende rechter. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut A. Alen 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5890 

 
 

Arrest nr. 191/2014 
van 18 december 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 17 van de wet van 26 juni 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling 

Aarlen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, 

F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder 

voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 11 april 2014 in zake Emmanuelle Ghiste tegen het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn van Aarlen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 16 april 2014, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Aarlen, de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 17 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale [en diverse] 
bepalingen, gewijzigd bij artikel 59 van de wet van 25 januari 1999, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens, in zoverre het een OCMW de mogelijkheid biedt het stelsel van de 
jaarlijkse vakantie dat aan zijn contractueel personeel (ander dan gesubsidieerd contractueel 
personeel) wordt toegekend, te kiezen en dergelijke werknemers voor de berekening van het 
vakantiegeld bijgevolg uit te sluiten van een regeling van gelijkstelling van ziekte na de eerste 
maand, terwijl het contractueel personeel van de andere van de Staat deel uitmakende 
lichamen dan die welke in dat artikel 17 worden bedoeld, de gelijkstelling van ziekte 
overeenkomstig de privaatrechtelijke regeling (met toepassing van artikel 36 van het 
koninklijk besluit van 29 maart [lees : 30 maart] 1967) geniet en terwijl het statutair personeel 
dat door hetzelfde OCMW zou worden tewerkgesteld, die gelijkstelling eveneens geniet met 
toepassing van artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 aangezien het 
zijn wedde geheel of gedeeltelijk blijft ontvangen ? ». 
 
 
 De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel, advocaat bij 
de balie te Brussel, heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 7 oktober 2014 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers P. Nihoul 
en E. Derycke te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 29 oktober 2014 en de zaak 
in beraad zal worden genomen. 
 
 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 29 oktober 
2014 in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Aarlen, is een geschil aanhangig gemaakt tussen een contractueel 
personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad Aarlen en dat laatste. Het 
geschil heeft betrekking op de gelijkstelling van de periodes van ziekte met werkdagen, voor de berekening van 
het vakantiegeld. De Rechtbank herinnert eraan dat statutaire personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn, hun 
wedde ontvangen van hun werkgever gedurende hun afwezigheid en bijgevolg, met toepassing van artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 
’s lands algemeen bestuur, het voordeel genieten van de gelijkstelling van de ziektedagen met gepresteerde 
dagen voor de berekening van het vakantiegeld. Zij wijst erop dat, voor het contractueel personeel, het 
toepasselijke stelsel afhangt van de keuze die door de gemeenteraad is gemaakt tussen de toepassing van het 
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voormelde koninklijk besluit van 30 januari 1979 en het algemene stelsel van de werknemers dat is vastgelegd 
bij het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. Te dezen heeft de gemeenteraad geopteerd voor de 
toepassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979. Bijgevolg wordt aan het contractuele personeelslid, 
aangezien het gedurende zijn periode van ziekte geen wedde ontvangt van zijn werkgever, maar uitkeringen van 
zijn ziekenfonds, het voordeel ontzegd van de gelijkstelling van de ziektedagen met gepresteerde dagen voor de 
berekening van zijn vakantiegeld. De Rechtbank is van mening dat het verschil in behandeling dat daaruit 
voortvloeit tussen de statutaire personeelsleden en de contractuele personeelsleden niet gerechtvaardigd lijkt. Zij 
stelt het Hof bijgevolg de voormelde vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 De Vlaamse Regering, enige tussenkomende partij, gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 17 van de wet van 26 juni 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen, dat luidt : 

 

 « De personeelsleden van de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de 
instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, andere dan de gesubsidieerde contractuele 
personeelsleden bedoeld in het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting 
van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke 
besturen, die niet in vast verband benoemd zijn, worden onderworpen ofwel aan het stelsel 
van de jaarlijkse vakantie bedoeld in het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de 
toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur ofwel aan 
het stelsel van de jaarlijkse vakantie bedoeld in titel III van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders. Het komt de gemeenteraad toe te bepalen 
welk stelsel van de jaarlijkse vakantie van toepassing is ». 
 

 B.2.1.  Het verwijzende rechtscollege is van oordeel dat die bepaling een verschil in 

behandeling zou kunnen creëren dat onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, in zoverre, naar gelang van de door de gemeenteraad gemaakte keuze 

betreffende het stelsel van de jaarlijkse vakantie van het contractueel personeel van het 

OCMW, de dagen die wegens ziekte niet zijn gepresteerd na de eerste maand al dan niet 

worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen en dus al dan niet worden meegeteld bij de 

berekening van het aan de werknemer verschuldigde bedrag aan vakantiegeld. 
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 B.2.2.  Aangezien artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

enkel kan worden aangevoerd in samenhang met een in het Verdrag vermeld recht of een 

daarin vermelde vrijheid, hetgeen de prejudiciële vraag niet doet, is die bepaling te dezen niet 

van toepassing. Bovendien voegt artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens niets toe aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, gewaarborgd bij de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het dient bijgevolg niet in het onderzoek van het Hof te 

worden betrokken. 

 

 B.3.  Uit de in het geding zijnde bepaling vloeit voort volgt dat de gemeenteraad moet 

kiezen, voor de contractuele personeelsleden, hetzij voor de toepassing van het stelsel van de 

jaarlijkse vakantie van de personeelsleden van ’s lands algemeen bestuur, bepaald bij het 

koninklijk besluit van 30 januari 1979, hetzij voor de toepassing van het stelsel van de 

werknemers, dat is bepaald bij het koninklijk besluit van 30 maart 1967. 

 

 B.4.1.  Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de 

toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur bepaalt : 

 

 « Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld worden in aanmerking 
genomen de perioden gedurende welke het personeelslid tijdens het referentiejaar : 
 
 1°  de jaarwedde geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 
 
 2°  niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsverrichtingen heeft geschorst wegens 
verplichtingen die op hem rusten krachtens de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 
1962, of krachtens de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, 
gecoördineerd op 20 februari 1980, met uitsluiting in beide gevallen van de wederoproeping 
om tuchtredenen; 
 
 3°  met ouderschapsverlof was; 
 
 4°  afwezig is geweest als gevolg van een verlof of een arbeidsonderbreking zoals 
vermeld in de artikelen 39 en 42 tot 43bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 of in 
artikel 18, tweede lid, van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector ». 
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 B.4.2.  Gedurende de periodes van afwezigheid wegens ziekte blijft een benoemd 

personeelslid het voordeel van zijn wedde genieten. Met toepassing van artikel 5, § 1, van het 

voormelde koninklijk besluit van 30 januari 1979, worden dus, voor de berekening van het 

vakantiegeld voor een benoemd personeelslid, de periodes in aanmerking genomen gedurende 

welke het wegens ziekte afwezig is geweest. 

 

 De contractuele personeelsleden genieten daarentegen niet het voordeel van hun wedde 

voor de periodes gedurende welke zij wegens ziekte afwezig zijn, met uitzondering van de 

eerste maand van afwezigheid. De toepassing van dezelfde bepaling op die personeelsleden 

heeft dus tot gevolg dat het hun verschuldigde vakantiegeld wordt berekend zonder dat de 

periodes van afwezigheid wegens ziekte in aanmerking worden genomen, met uitzondering 

van de eerste maand van afwezigheid. 

 

 B.5.1.  Artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 

werknemers bepaalt : 

 

 « Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld worden met dagen normale 
werkelijke arbeid gelijkgesteld, de dagen arbeidsonderbreking ingevolge : 
 
 1°  een arbeidsongeval of beroepsziekte, aanleiding gevend tot schadeloosstelling; 
 
 2°  een ongeval of ziekte niet bedoeld sub 1°; 
 
 […] ». 
 

 Krachtens artikel 43, 3°, van hetzelfde koninklijk besluit, is de gelijkstelling van de 

wegens ziekte niet-gepresteerde dagen met gepresteerde dagen, voor de berekening van het 

vakantiegeld, beperkt tot de eerste twaalf maanden van arbeidsonderbreking. 

 

 B.5.2.  Daaruit volgt dat het vakantiegeld dat die werknemers genieten, wordt berekend 

rekening houdend met de dagen van afwezigheid wegens ziekte, althans voor de eerste 

periode van onderbreking van twaalf maanden. 
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 B.6.  Uit het geheel van de voormelde bepalingen volgt dat de contractuele 

personeelsleden van een administratie die afhangt van een gemeente waarvan de raad ervoor 

heeft gekozen, overeenkomstig de in het geding zijnde bepaling, het koninklijk besluit van 

30 januari 1979 toe te passen, voor de berekening van hun vakantiegeld niet het voordeel 

genieten van de inaanmerkingneming van de dagen van afwezigheid wegens ziekte na de 

eerste maand van onderbreking. De contractuele personeelsleden van een administratie die 

afhangt van een gemeente waarvan de raad heeft gekozen voor de toepassing van het 

koninklijk besluit van 30 maart 1967 genieten daarentegen wel, voor de berekening van hun 

vakantiegeld, het voordeel van de inaanmerkingneming van de dagen van afwezigheid 

wegens ziekte. Hetzelfde geldt voor de statutaire personeelsleden op wie het voormelde 

koninklijk besluit van 30 januari 1979 van toepassing is krachtens artikel L1212-3 van het 

Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. 

 

 B.7.  Dat verschil in behandeling, dat nadelig is voor de contractuele personeelsleden van 

een administratie die afhangt van een gemeente waarvan de raad, op grond van de in het 

geding zijnde bepaling, heeft gekozen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 

30 januari 1979, kan niet redelijk worden verantwoord. 

 

 B.8.  De in B.7 vastgestelde discriminatie vindt echter niet haar oorsprong in de 

mogelijkheid die de gemeenteraad wordt geboden om te kiezen voor de toepassing van het 

koninklijk besluit van 30 januari 1979 voor het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de 

contractuele personeelsleden, maar in het ontbreken van een bepaling die het gevolg 

corrigeert van die toepassing voor de inaanmerkingneming van de wegens ziekte 

niet-gepresteerde dagen bij de berekening van het vakantiegeld voor het genoemde personeel. 

 

 Aangezien de vaststelling van die lacune is uitgedrukt in voldoende nauwkeurige en 

volledige bewoordingen die toelaten de in het geding zijnde bepaling toe te passen met 

inachtneming van de referentienormen op grond waarvan het Hof zijn toetsingsbevoegdheid 

uitoefent, staat het aan de rechter een einde te maken aan de schending van die normen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 17 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre het de gemeenteraad toestaat te kiezen 

voor de toepassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 « betreffende de toekenning 

van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur » voor het stelsel van 

de jaarlijkse vakantie van de contractuele personeelsleden. 

 

 -  Het ontbreken van een bepaling die toelaat het gevolg te corrigeren van die toepassing 

voor de inaanmerkingneming van de wegens ziekte niet-gepresteerde dagen bij de berekening 

van het vakantiegeld voor het genoemde personeel, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

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

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 18 december 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut J. Spreutels 
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